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Den svenska bergshantering^en år 1913.

Redovisning'en. Firmor och företag.

I föreliggande speeialundersökning rörande Lergslianteringen liar
vid företagens klassificering följts en annan ])rinci|) än den i knngl.
kommerskollegii årliga, berättelser tillämpade. 1 de senare upptagas
såsom prodnktionsställen dels med malmfångst arbetande gruvor, dels
anrikningsverk, ävensom på varje särskilt hiivudstadinm av föräd
lingen verksamt företag. En under arbete varande gruva med till-
liörande anrikningsverk upptages sålunda som tvenne arbetsställen,
ocli. liknande är förhållandet med ett hyttverk. vilket är förenat med
verk föi^ framställning av smidbart järn och stål. De särskilda före
tagens och verkens fördelning i årsstatistiken skei^ sålunda efter helt
och hållet tekniska grundei*. Specialundersökningen däremot lägger
huvudvikten vid de ekonomiska förhållandena samt betraktar före

tagen såsom i första hand ekonomiska enheter. Detta, förändrade
redovisningssätt nödvändiggöres därav, att vid behandlingen av de
ekonomiska förhållandena något särskiljande av olika, tillverknings-
former inom ett och samma företag med hjälp av tillgänglig bok
föring i regel ej låter sig göra, dä vissa utgifts- ocli inkomst-
konton omfatta rörelsen i dess helhet.

Den föreliggande undersökningen, \dlken beträffande planläggning
och utförande ansluter sig till kollegii produktionsstatistiska special
undersökningar över textil- och beklädnadsindisstrierna samt läder-, hår-
och gummivaruindustrierna, avser att klarlägga den svenska bergs
hanteringens ekonomiska förhållanden är 19lo. Därvid omfattar under
sökningen väsentligen samma produktions- och förädlings branscher,
vilka redovisas i årsberättelsen över bergslianteringen. Sålunda ingå i
specialundersökningen samtliga företag f och för järnmalmens brytning,
anrikning och brikettering. tillverkningen av tackjärn, av smältstycken,
rästängei^ och i-åskenor, stångjärn och stål. göten m. fl. mellanpro-
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duktEj', ävEiisom de grövre, ej till nianufaktur liänförbara tillverk
ningarna av järn ocli .stål. I undersökningen ingå ävenledes fore
tag i ocli föl* brytning resp. framställning av andra malmei' oeli
metaller än järn,- nämligen guld, silver och l)ly, koppar, mangan,
zink, grafit, magnesit m. d. Däremot äro från undersökningen ute
slutna de i den årliga beigsstatistiken jämvä.l redovisade företagen
i och för stenkols- samt fältspats- och kvartsbrytning.

Skyldiga, att till specialundersökningen avlämna uppgifter häva med
nyssnämnda undantag varit samtliga till bei^gsstatistiken är 1913
redovisningsskyldiga firmor. Omfattningen av undersökningen fram
går av nedanstående tablå, i vilken för särskihla produktionsgrupper
upptagits samtliga de företag, från vilka, anvämlbara uppgifter ingått.
Under rubriken redovisade företag ingå därvid de i undersökningen
såsom enheter betraktade tekniskt-ekonomiskt särskilda företagen.
Ti\] jämförelse har därjämte upptagits de motsvarande firmorna.,
vilka vid dubbeldrift inom skilda gru|rper hänförts till den produk-
tionsgrnj)]), inom A'ilken den huvudsaldiga verksamlieten faller.

I uiidersöhrlngen ingåendv företag och fionor
liedc

fdretnii' • firmor

liedo- Kedo-

visii.do visande

Jä rnh anteri ngen.
Gruvföretag utan anrikningsverk nO ;V:)

»  med » -7 2 i
Anrikningsverk It -
Hyttverk ' dH at
.Järn- och stålverk, komb. med liyttverk oS dfi

»  » » ej » »
Summa 188 Itä

Övriff hergsliantering.
Gruvföretag 12 9
Förådlingsverk ä t

Summa 17 Id

Samtliga 2(15 ld*2

Hela antalet av i undersökningen ingående, som enheter betraktade
företag utgör sålunda. 205. Av dessa tillhcira 188 jiirnhanteringen,
varvid 91 iiro gruvföretag och självständiga aniäkningsverk samt 97
sålnnda jäim- och stålverk. Den övriga bergsha riteringen företrädes
av 12 gruvföretag och 5 förädlings verk.

.Tä.mföras de till speciahindersökningen inkomna uppgifterna med
motsvarajide till årsstatistiken 1913, befinnes det, att bland de förra

saknas ett antal gruvor oclr förädlings verk. De gruvor tillhörande
järngrnppen, för vilka sålunda icke avgivits redovisning till före
liggande nndersökjiing. äro: X. Skärtomts- samt RönningvSgrnvörna,



88 BE K GSIIxVXTE RIXGEX A Ii 1913.

L\S.

Lena socken, Uppsala län, vilka i bergsberättelsen Ar 191b n2)p-
givas ej utmålslagda; Holländaregruvan, Gladhanimars socken, Kalmar
län; Malmhöjden, Karlskoga socken, Örebro . län, där under aret
bedrivits endast försöksarbeten; Flatenbergs- och lindgruvorna, Korr-
bärke socken, Kopparbergs län. Samtliga de nämnda gruvorna äira
f. n. särdeles obetydliga, och enligt redovisningen till bergsstatistiken
är 1913 utgjorde hela den vid desamma erhållna produkten av berg
och mahn nämnda år 2 742 ton. Samman ställes denna siffra med hela
den till c:a 11 milj. ton år 1913 uppgående motsvarande brytningen,
visar sig sålunda, att oredovisad i föreliggande specialundersökning är
endast c: a två tio tusendelar av hela järnmalmsbrytningen. Inom
den övriga bergshanteringen är oredovisad Eriksgruvan, St. Sked vi
socken, Kopparbergs län, ur vilken enligt l)ergsberättelsen 1913
erhållits 15 ton blymalm. De förädlings verk, l)eträffande vilka redo
visning saknas, tillhöra samtliga järngruppen samt äro följande: De
Geersfors järnverk, Godegårds socken, Östergötlands län; Orrefors
stangjärnssmedja, Hälleberga socken, Kronobergs liin: Björsjö hytt-
verk, Korrbärke socken, Kopparbergs län, l)eträffande vilket uppgifter
icke kunnat avgivas, enilr böckerna för år 1913 förstörts vid elds
vada. samt Gammelstilla järnverk. Torsåkers socken, Gävleborgs liin.
D(i nämnda, verken äro (emellertid samtliga mindre betydande, och
enligt uppgifterna till bergsstatistikeu år 1913 utgjorde sammanlagda
bruttotillverkningsvärdet 257 307 kr., motsvarande ej fullt 0-17 proc.
av samtliga järnverkens motsvarande tillverkniiigsvärde nämnda år.
Slutligen hava Forssa bruk, Ö. Vingåkers socken, SödermanlaiuLs.
län, samt Storfors rörvei-k. Kroppa socken, Värmlands län, såsom
uteslutande manufakturverk icke medtagits i undersökningen, och
uteslutits har ävenledes Dunkeliallars pulvriseringsverk, Jönköping,
vid Aulket liedrives förmalning av brunsten.
Såsom av slutsiffrorna i omstående taldå framgår, utgiira de i

undersökningen ingående företagen ett avsevärt större antal iln de upp-
giftslämnande firmorna. I betydande omfattning förekommer sålunda,
att en firma driver tvn eller liera i tekniskt-ekonomiskt avseende
relativt självständiga, i detta sammanhang såsom företag betecknade
rörelser eller verk. Den utsträckning, i vilken detta ägt rum, fram
går av följande förteckning över firmor med två eller flera verk.

Herrängs gvufaktiebolag: gruvdrift i Herriiiigsfältot mod ujirikMings- och
brikotteringvork, Hca^riings hyttvork; Söderfors bruks aktiebolag: gruvdrift i
Eriiiinafältct, Söderfors och Älvkarloö järnbruk; WacJitmeister, Ströynsbergs
bruk: Strömsbergs oeli Ullfors järnbruk: Aktiebolaget Österby bruk: gruvdrift
vid Rörbergs gruvor, Österby järnbruk; Be Geer^ Leufsta bruk: Tobo
masugn, Leufsta ocli Carlholms järnbruk; Åkers styckebruk: gruvdrift vid
Bredsjönäs Sjögruva, Skottvångs- och Elgsjöbackens gruvor. Åkers masugn:
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Stens bruks aktiebolag: Gravorsfors liyttvork, Lotorps järnbruk; Boxholms
aktiebolag: Tk)xholms och Flcniiningo järnbruk: Aktiebolaget Anmine bruk:
nialnitäkter i sjöarna Vidöstern och Bolinen, Åniinne hyttverk; Hälsingborgs
kopparverks aktiebolag: Hälsingborgs kopparverks brikettoringsverk, Hälsing
borgs kopparverk; Höganäs-Billesholms aktiebolag: Höganäs anrikningsverk,
Höganäs roduktionsvork; LesjÖfors aktiebolag: Ijkngb^Mishyttans anrikningsverk,
Långbanshyttans masugn, Lesjöfors järnbruk; Uddehohns aktiebolag: gruvdrift
vid Taborgs gruvor, Mot järnshyttans hyttverk, Brattfors, Hagfors och Munlv-
fors järnbruk: Skyllbergs bruks aktiebolag: Skyll bergs järnbruk, E-önneshytta
smältsmedja, Mariedams kättingfabrik, Kårbergs manufakturvcndv; Laxå bruks
aktiebolag: Igelbäckens hyttverk, Eöfors järnbruk, Laxå järnverk, St. Lassåna
järnbruk. Algrena laecashireverk, As[)a stångjärns- och spiksmedja; Aktiebolaget
Sfjernfors-Ställd al en: gruvdrift i Ösjöbergs- och Eishöjdbergsfälten, Bredsj()
och Hjulsjö aiirikningsverk och l),riketteringsvei*k. Bredsjö, Hjulsjö och Ställ
dalens hyttverk: Hellefors bruks aktiebolag: gruvdrift i Finnloergs- och St.
Sirsjöbergsfälten, Sikfors anrikningsverk och brikotteriiigsverk, Sikfors och
Sävenfors masugnar. Hällefors järnverk; Carlsdahls aktiebolag: Granbergsdals
masugn, Carlsdals järnbruk; Högfors aktiebolag: gruvdrift i Sköttgruvefältet
med anrikningsverk. Högfors järnbruk; (hddsmedshytte aktiebolag: gruvdrift i
Gränshytte-, Kramp-, hanthytte- och Bebodafälten, Guldsmedshytte anrikniiigs-
och brikotteringsv(irk, Guldsmedshyttans järnlmuk: Hallstahammars aktiebolag:
Hallstahamma.rs och Trångfors järnbruk; Surahammars bruks aktiebolag:
drift i Risl)ergsfältet o(äi Kallinorbergsfältid, Kallmora anrikningsverk, Sura-
liammars, Spännarhvtt<> och Svanå järnbruk; Biddarhytte aktiebolag: gruvdrift vid
Riddarhytto odalutmål samt i Källfallsfäitet ined anriknings- och l)riketterings-
verk, Li(?nshyttans masugn, Gisslarbo järnbruk; ZJttersbergs bruks aktiebolag:
Uttersbergs anriknings- och briketteriiigsverk, Utterbergs järnverk; Fagersta
bruks aktiebolag: gruvdrift vid Malmkärragruvorna, Kors och Västanfors jäiai-
bruk, Angelsborgs masugn, Fagersta järnl)ruk, Västanfoj-s grafitveiL; Avesta
järwverks aktiebolag: Avesta briketteringsv»n:k, A\'esta järnverk: Stora Koppar
bergs Bergslags aktiebolag: gruvdrift vid diverse gruvor, Falu gruca, Ags
masugn, Bomnarvets järmnuL, Korså och Gysiiige järnbruk', Falu kopparverk;
Ulfshytte järnverks aktiebolag: gruvdiift vid Hästhagslnn-gs- och Bråfallsgruvorna,
Ulvshytte järnverk: Klosters aktiebolag: lAngshyttäns och Stjärnsunds järnbrnk;
Larsbo-Norns aktiebolag: Korns hyttverk, Vikinanshytte järnbruk; Horndals järn
verks aktiebolag: brikotteringsverk. Horndals ocliKäs brikettoringsverk; Berg
verksaktiebolaget Vulcanus: gruvdrift i Fredmundbergs- och Blötbergsfälten,
Blötbei'gets anrikningsverk; aktiebolaget Spräkla gruvor: gruvdrift i Kärrgruvo-
och hdogbergsfälten, Flogborgets anriknings- och brikettcn-ingsvcTk; Starbo
bruksägare: gruvdrift i Siksjöbergsfältet, Starbo masugn; A. Johnson & C:o:
Axmars, Flatenbergs och Galtströms masugnar; Forsbacka jernverks aktie
bolag: gruvdrift i Strijhorpsfälbd, Köpings hyttverk, Karniansbo och Fors
backa järnbruk: Kopparbergs och Hofors sågverks aktiebolag: Brattfors järn
bruk, Jädraås järnverk, Wij valsverk: Hofors aktiebolag: gru\'drift i Stor-
strecksfältet med anrikningsverk, Hofors järnvei*k; Ljusne-Woxna aktiebolag:
gruvdrift vid Aspö- och Hoppgruvorna, Hamiiiarins-ni. fl. gruvor, August- och
Mariagruvorna samt i Klockgruvefältet, Borgfors (Baggå) anrikningsverk,
Baggå järnbruk, Ljusne och Woxna järnbruk: Strömbacka bruks aktiebolag:
IMovikens hyttverk, Strömbacka järnbruk; Luossavaara-Kiirunavaara aktie
bolag: gruvdrift vid Gällivara och vid Kirunavara malmfiilt.
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Av samtliga 1():2 i undersökningsii ingående linnor driva 41 två
iBller flera företag eller verk. På, 22 flrnior komma därvid varder*a
två, på S flrnior vardera tre, på 5 tirmor vardera 4 sådana. Tre
Jirmor. nämligen Uddeliolms aktiebolag, Hellefors bruks aktiebolag
.samt Suralianimars bruks aktiebolag driva fem olika rörelser oeii
verk; fyra tirnn >r, aktiebolaget St jernfors-Ställda len, jjn.xå bruks
jiktiel)olag samt Fagersta bruks aktiebolag, liava sex oeh slutligen
Iniva två flrmor, nämligen Stora Kopparbergs Bergslags aktiebola
siaint Ijjusne-Woxna aktieliolag vardera sju särskilda till liergslia
teringen hörande^ företag.

A id avgivandet ax u|)pgifter lia av firmor med gruvdrift eller iVn'-
ädlingsverk på olika platser i regel avgivits särskilda uppgifter fö v
de olika verksambeteriia, vilka med i det följande angivna unda]i-
tag i anslutning liä-rtill i frainställningen Ixdraktats såisom särskilda
företag. Gemensamt hava (miellertid även i dessa fall som regel
redovisats ka|)ital- m. fl. dylika till firman såsom sådan knutna för-
liaHanden. Säi'skilda förliållanden föreligga beträffande beliandlingen
a.\' de under gemensam tVirvaltning sammanförda, till olika fiianor
ii(>rande gruvföretagen. Av dessa hava i anslutning till avgiven
•siirskild redovisning lietaflffande utgifts- ocli inkomst- samt kapital-
f()rhållandena d(^ under Fili])sta(ls bergslags gemensamma förvaltning.
Aora bergslags gemensamma tVirvaltning samt Långnäs gruvförvalt-
ning lydande företag('n hiir beliandlats såsom särskilda företa gs-
<^nlieter. l)ä]*(^inot hava till Korl)ergs gruvförvaltning samt Gränges
bergs gemensamma förvaltning anslutna . gruvrörelser, för vilka
lämnats gemensamma uppgifter om utgifts- ocli inkomstförliållandena.
i  föreliggande framstiillning liehandlats såsom i vartdera fallet en
firma oeli ett fV»retag.

Aven a v firmor, innelia vande två ellei* flera förädlingsverk. liar i vissa
fall iiela rörelsen sanimanfattats i en enda huvuduppgift. Sålunda
hava f()lja,nde firmor avgivit gemensam redovisning för samtliga ellei-
vissa a\^ sina. veiL. nämligen: Boxliolms aktiebolag för Boxholms oeli.
Fleinminge"järnbruk: l.esjöfors aktiebolag för Långbanshyttans mas
ugn oeli Ijesj()fors järnl)ruk: Skyllbergs bruks aktiebolag för Skyll-
bergs järnbruk', Rönneshytta sinältsmedja. Mariedams kättingfabi-ik
och Kåiliergs manufakturverk ; Hallstahammars aktielmlag för Hallsta-
haiiiniars oeh Trångfors järnbruk : Horndals järnverks aktiebolag iV)!'
Ho 1-11(1 als oeli Käs järnbruk; Kopparlaugs och Hofors sågverks aktie-
liolag f()r Brattfors järnbruk. Järdraås jiirnviuåv oeh AMij vidsverk':
Strömbaeka bru ks a let id »olag fVir Movileens liyttv^erk ( x-li Strömbaeka
j ii rn bruk.

I  anslutning till d(ne gemensamma laMovisningen belnmdlas i
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11 ndervSökilingen de olika verken lör var onli (vn av de ovannlininda
liruiornji såsoin ett företag. Därjämte har för vinnande av likformig-
liet i vissa fall, dä siirskilda uppgifter nvgiAdts för de olika verken, en
saminanslagiiing ägt laini samt firmans samtliga verk betraktats säsom
ett enda företag. KiV dylik sammanslagning liar iigt riiin i föl
jande fall:

Söderfors hr/iJiS aJdiebolafj: uppgifterna fur Söderlors och Alvkarleö järn-
hruk; Wachtmcister, Sfrömshergs bruk: uppgiftorna för Strönisbergs och Ull-
fors järnbruk; Louis de Geer. Leufsia bruk: u{)]>gii'torna för Tobo inasugii,
Tjoufsta ocli Carlholins järnbrul;:; Stens b raks akttelwlag: uppgifterna för
(f ra versfors hyttverlc och Lotorps järnbrulc; Uddeholms a/dieäo/ui/.* uppgifterna
föl* Motjärnshyttaiis hyttverk, llrattfors, Hagfors och jMiuildors järnbruk; Laxå
tmaks aktiebolag: ujipgifterna för llöfV)i*s järnbruk, I.jaxå jäiTiverJc, St. Lassåna.
järnbruk, Algrena lancasliirm-erk samt Aspa stångjärns- o(;h sjnksniedja; Helle-
fors bruks aktiebolag: u\)\)^'dte\'nii för Sikfors och Siivenfors inasiignar samt
Hällefors järnverk: Carlsdahls aktiebolag: up|)gifterna Ibr tvranborgsdals mas
ugn och Carlsdals järnbruk; Sarahammars bruks akllebolag: uppgifterna fiir
Surahammars, St)ännarhvtte ocli Svanå järnbruk: Hiddarhgtle aktiebolag: upj)-
gifterna för Lienshyttans masugn och Gisslarbo järnbruk; Fagersta bruks
akllebolag: uppgifterna för Ängelsbergs masugn, Hors, Västaniors och Fagersta
järnbruk: Stora Kogjgjarbcrgs Hrrgslags aktiebolag: u]»j)gifte]*na för Ags nms-
ugn. Domnarvets, ivorså och (f ysluge järjduuk; Klosters akfiebolag: ujipgifterna
fö)!' Jjångshyttans och Stjernsurids järnbruk: harsbo-lsorus aktiebolag: up])-
gifterna för Xorns hytt\'erk och. Vikmanshytte jäi*nl)ruk: Berg re rksak tiebolag ef
Vulcanus: uppgifterna, för I'ä*edniu]idb(.vrgs- och .Blött)orgsfitltmi samt Blöt-
licrgets anrikningsverk; Aktiebolaget Spräkla gr a ror: uppgiibuTia för Kärr-
gruve- och hdogbergvsfälten samt Flogl)(n*gets anrikmingsverk; horsbacka järu-
rerks aktiebolag: u|)pgif terna f()r Köpings hytt verk ocli Tvarniansl:)0 järnbruk;
Ljusae-Woxna akliebolag: uppgifterna för Baggå, fdusne och \Voxna järnbruk;
Ijoussarmara-Kiiruiwvaara aktiebolag: uppgifterna för (Jällivara och I\irunavara.
inalmfält.

Den inom (hni svenska bei'gslia.iirerino-en fVireliggaiide koneentra-
tionstendenseii har i verkligheten nätt a-vsexiirt längre, än vad som
framgår av de anförda fall, där dnblieldrift föreligger. I jipenliarligen
är i realiteten för handen en sådan även i de fall,, då aktiei'oa eller

andelarna, i ett bolag till 50 proc. eller mera ägas av annan inom
bergshanleringtm verksam Hrina. .Dylika av en främmande firma-
ko n trollera cle eller drivna fiiretag liava emellertid i .den föreligganch^
ntredningen betraktats säsom lielt sjiilvständiga. Det mest betydamh^
liithörande fallet föi^ejigger i fråga om Traiikaktiebolagtdi Criingesberg-
OvelösnncL vilket år 191H ägde, jämte BO 99b av 80 00.0 aktier i
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag, 5 996 av 6 000 aktier i aktie
bolaget Gällivare malmfält samt 556 av 560 aktier i Gräiigesbeig^s
grnfveaktiebolag. Betriiffande bolagens innehav a v aktier i frtimmande
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aktjebolug är 1913 förelåg vidare, enligt vad som kunnat utrönas,
det förhållandet, att ett aktiebolag ägde majoriteten av aktierna i
annat eller andra sådana i följande fall:

Stens bruks aktiebolag: ägde 1 195 av 1 200 aktier i aktiebolaget Kantorj.s
malmfält: Lesjöfors aktiebolag 173 av 270 aktier i Gruvaktiebolaget Långban;
Uddeholms aktiebolag 460 av 500 aktier i Kordiaarks gru vak tiebolag och 815
av 1 250 aktier i Storfors bruks aktiebolag: Skyllbergs bruks aktiebolag 170
av 180 aktier i aktiebolaget Skogaholms bruk; Laxå bruks aktiebolag 9 591
av 9 600 aktier i aktieliolaget Aspa bruk: Hasselfors bruks aktiebolag samtliga
aktier i Svarta bruks aktiebolag: Aktiebolaget Stjernfors-Ställdalen samtliga
aktier i aktiebolaget Bredsjö gruvor: Helle fors bruks aktiebolag samtliga
aktier i Sikfors bruks aktiebolag: Strönisnus jernverks aktiebolag samtliga
aktier i aktiebolaget Trollhättans elektriska masugn: KohlswaJernverks aktie
bolag 973 a\' 1 400 aktier i Dahlkarlsliytte aktieIjolag: Uttersbergs bruks
aktiebolag 795 av 800 aktier i Kloekfåltets gruvaktiebolag; Fagersta bruks
aktiebolag 90 av 100 aktier i S\'enska grafitaktiebolaget, 131 av 200 aktier
i Stortägtsgriifve aktiebolag och lialva antalet aktier i Storgrufve aktiebolag;
Avesta jeinverks aktiebolag samtliga aktier i iMossgrufvornas aktiebolag: Stora
Kopj^arbergs Bergslags aktiebolag samtliga aktier i Söderfors bruks aktiebolag:
Flosters aktiebolag 190 a\' 200 aktier i Rällingshergs griifve aktiebolag: Hy-
haninia)s bi tiks aktiebolag hal\'a antalet aktier i Smedjebai^kens \'alsverks
aktiebolag: Hofors aktiebolag 8 199 av 10 000 aktier i Xyäipgs aktiebolag
ocli 634 av 900 aktier i aktieldolaget Spräkla gruvor.
I analogi härmed ägde år 1913, enligt vad som med hjälp av resp). åi's-

lierättelser kunnat utrönas, Uddeholms aktiebolag 385 av 040 lotter i Finii-
mosse grufbolag samt aktiebolaget Bofors-Giillspång 739 av 1 000 lotter i
Haggruve bolag.

Bes\urrandet av de från konimerskolleginm genom veder-
Ixira.iide bergmästare utsända frägeformnliiren är. som av anförda
data framgår, synnerlig(m tillfredsställande. Ävenledes kunna firmornas
till undersökningen insända redogörelser betecknas såsom fullständiga
o(2b särdeles omsorgsfullt utarbetade. I intet fall liava, uppDgifterna
företett l)rister av den art, att redovisningen måst helt underkännas.
lIpDpgiftsmaterialet har naturligen företett vissa oregelbundenhetfu'
och oful 1stäiidiglieter. delvis sammanhängande med olika bokförings-
metoder, mtin tack van* up^pjgiftslämnarnas ådagalagda beredvillighet
att meddela konpplettei-ande och förtydligande upplysningar har lik
formighet i viktigare delar dock i allmänhet kunnat åstadkommas.
Ett niirmare klargöramhf av hithörande förhållanden skall emellertid
ske i samband med (hm efterföljande behandlingen under de sär
skilda kapjitlen.
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Allmänna anmärkningar till specialundersökningen.

Huvudsyftet med föreliggande iiiidersökning år att astadlvomma
en mera ingående belysning i vissa delar av bergshanteringens pro-
(Inktionsförliållanden äii den. som står att viinia genom kommers-
kollegii ärliga berättelse över bergshanteringen. I (hdta syfte ha
uppgifter införskaffats rörande kvantitet och inkiipsvärch^ av under
är 1913 förbrukade råmaterial ocli halvfabrikat jämte upplysning,
huruvida berörda, material lulrrört från den inhemska eller utländska
marknaden. Beträffande normerna för angivandet av råmaterialets
inköpsvärde giiller. att enligt frågeformuläixits anvisning i detsamma
skolat inräknas eventuella försäkringsavgifter, frakt-, omlastnings-,
lossnings- och andra transportkostnader. Vidare ha uppgifter in
hämtats nirande kvantitet och salu^hrde av erhållen 2)rodukt av olika
slag. Därvid har föreskrivits, att såsom saluvärde skolat upptagas
produktens nettoförsäljningspris vid gruvan eller förädlingsverket.
Onisättningsförliållandena have, berörts av ujidersökningen sa till
vida, som uppgifter begärts angående kvantitet och värde av lagei*
av ])rodukter vid redogörelseårets början och slut. Därjämte hava
begärts kvantitets- och värdeuppgifter om iindei' året inköpta halv
fabrikat och förbrukning av dylika under året vid de egna verken
samt om den inom landet försålda samt till utlandet exporterade
produkten.

För de produktionsstatistiska beräkningar, som undersökningen av
sett att möjliggöra, har det varit nödvändigt att från företagen in
fordra synnerligen detaljerade redogörelser för 1913 ars utgifter och
inkomster. Den norm, efter vilken sagda redogörelse begärts specifi
cerad, skall framgå av sammanställningai' i det följande. Några,
allmäaina anmärkningar rörande vissa i företagens omkostnader in
gående poster torde dock här få förutskickas. Såsom en av d(^
uKira, betydande utgiftsj)osterna äro avlöningar till förvaltnings- och
arbetarpersonalen att anse. Enligt föreskrift har vid redovisningen
sä som så,dana avlöningar skolat räk nas icke blott kontanta utbetal
ningar till berörda personal utan även värdet av eventuellt åtnjutna,
]iaturaförmåner, såsom fri bostad, fri kost, fritt bränsle, fria skattei*
o. s. v. Har liyra erlagts för bostäder till personalen, bör följakt
ligen även denna i utgiftsstaten ha förts såsom löneförman. Be
träffande hyror av andra slag eller arrenden, som av tillverknings-
firmorna eventuellt utgivits i och för driften, har i särskilda delai*
av frågeformuläret specifikation meddelats på sa sätt, att ifråga
varande iippgifter upptagits dels för egentliga fabrikslokaler och
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därtill ]iörciiid<', ekoji()jiiil)yo-gnjicler, dols för drivkriift samt b(dysjiiiijL;'.
dels slutlijymi hir andra aiHlainål. Vid bearbetiilji^xvn av do insända,
uppgifteiaia. liar av nämnda avgifter endast n t betalningar för fabriks-
och ekonoiniJoka.ler samt i nä.got fall förekinnma.iide arrenden u])})-
förts i ntgiftsstaten nmha- liyi-or, medan däriimot a.vgiftei- för elek
trisk oeh annan drivkraft sa.mt Ixdysning sam ma. niii. knäts med a.ndi-a-
utgifter för värme, kraft oeli belysning. Såsom särskilda, poster i.
den föl arsntgifteriias n^dovisning n])])st.ällda. sjXMdfika.tionen liava.
även npjitagits avskrivningar pä a) grnvoj-, li) fastiglieter, e.) maskinej*,
inventarier 0(di redskap samt d) värn fordringar. Enligt vanligt bök-
föringssä.tt behandlas liitliöramie utgifter ieke som (gentiiga iVdirika-
tionskostna.d(:n' utan täckas först genom särskilda dispositioner i sam
band me.d upprättand(h. av amts kapitalkonto. J)å det (nnellertid
häl eftei>trävats att (nhalla en i möjligaste män trogen bild av-
produktionens (dconomi. har dei-as inräkning bland sagda kostnader
befuniiitns äiidainalscmlig och nödvändig. A\''sk.]'ivningar jiå. gruvor,
fastigheter, maskiner och inventaiäm äro nämligen till sin natur ett
uttryck fo]* den del a.v sagda f(")remäls värde, d. v. s. a.v det fa.sta,
i föietaget nedlagda, loipitalet, som. i oeh genom fabriksdriften undm*
aret förbrukats, o(di som eventuellt mäsr fnsättas gmoni reparationer
och nyin kö)]).

Säislvild ujipmärksamhet har vid inhämtandet ax' uppgifterna,
rörande fabiäkernas utgifts- ocli inkoinstfVirhällaiicleji ilgnats ät för-
säljningsN ärdet av vid r»3(log<irelsearets bijrjan och slut inneliggajide
lagei a.v salufä.ialiga ta.brikat. hor (.M'lndla.nd(^t. a.v en mot ärsntgif-
teina någorlunda- svarande inkomstsumma har det niindigmi å. ena
sidan mast tillses, att i äiaus f(3rsä 1 jningsbelo])]) icke medtagits värdet,
av fabrikat utöver arets |)rodnktion, och ät andra sidan, att salu-
^ ä.rd(t av (oi inöjligen inträdd la.gerökning inräknats i ärsinkomsten.
Da in- ocii utgäiend»^ tabriksvarulager av natuiäiga. skäl praktiskt
taget aldrig kunna helt överensstiimma, har med liänsyn till ovan
stående den metoihm töljts vid uppgifternas bearbetjiing. att salu
värdet av ingående lager genomgående bortsubtralierats h'lm den
sammaida.gda. summan a.v de Aand^ligt ayyttmde varornas och ut
gående lagrets hirsäl jniiigsvärclen. varefter återstoden betraktats såsom
årsinkomsten av tillvei-kade xavor.

JA.edogoi'(jls(i t(')r ovan antydda produktions- ocli omsättningsför-
hållanden har till utredningen meddelats av praktiskt taget samtliga
mom bergshanhaängen verksa-mma. företag, i den må,ii dessa om
fattas a^^ förevarandc^ framställning. I stort, sett kunna också de
influtna u])pgifterna betecknas så,som användbara, och tillfyllest-
göiande fVir siti äiidamal. Det ligger emelhn.äid i sakens iiatur. att
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en redovisniji^" av den svära oeli invecklade lieskaffenliet, varom hår
iti* fråga, icke över hela linjen konimit att utföras alldeles likformigt
(^ller i bokstavlig .-inslntning till frågeformulärens anvisningar. Till
oi*saker av berörda art äro vissa oregelbnndenheter, som skola fra.m-
ti-ä.da. i den följande specialfra.mställningen, att hänföra, och då de-
sainina delvis blivit genomgående,- torde några antydningar om deras
art och betydenhet här böra meddelas. Vad närmast då. beträffar
nmterialanskaffningen, har i frågeformnlären begärts särskild np])-
gift rörande kvantitet och värde av inköpta, under år 191d för
brukade råvaror. Den av vissa föi*etag tillämpade bokföringen synes
♦ nnellertid ej lämna någon direkt upplysning om själva, årsförbrnk-
ningens storlek och inköpsvärde, och enstaka nppgiftslämnare hava
därför föredra.git att i still let meddela årets faktiska inköp av
arbetsmaterial. Då emellertid förbrukning och inköp av råvaror etc.
under ett år ingalunda behöva saminanfalla., har förfarandet med
fört, att d{m re.dovisade inköpta materialkvantiteten knnnat vara
antingen för stor eller för liten i förhållande till den ^ankliga för
brukningen, allt (eftersom r(^sp. företag nnal hänsyn till rådajide pris-
Förhållanden (åha' dylikt funnit med sin föialel fönailigt att öka. (ile.i^
minska sina inmtiggande lagei- av material.

Ett liknand(i tillvägagångssätt vid redovisiiingen kan någon gång
iakttagas i fråga om företagens insäjida utgifts- och inkomststater.
Även här har vid nndersökningen eftorstriivats att erhålla uppgifter,
so]n iiteslutande hänfört sig till 1918 års förliällanden, d. v. s. de
verkliga kostnaderna i samband med årets tinAurkniiig samt försälj-,
ningsvärdet av de prodnkter, som nmUn; judogörelseåret a.yvttrats.
jämte värdet a\^ in- och utgående lager av salnfärdig p]^)dnkt efter
gängse försidjningspris. Ahssa företags bokföring har emellertid
sä.i'skilt med avseende^ dels på utgifter fVii- material, dels på årsav-
sättningens saiuvilrde icke ntan vidare imRlgivit (m ridogörelse av
]iämnda l)eskaffenhct. I stället har den nr företagens (\gen a.ffiirs-
synpnnkt i och för sig natiirligen fullt riktiga metoden tillämi)ats.
att kontona upptagits till sina faktisl>:a l)elopp för året, oavsett om
desamma \'erkligen till nlhi delar representerat produktionen nnde.r
den tid, redngörelsen skolat avse. Ihi, så, sätt kan exempelvis ett
l)arti malm, som kom ett hyttverk tillhanda och kanske även ftVr-
brnkades under år 1912, liava l)e,talats först 1918 och därmed
kommit att belasta sistnämnda års utgifter, liksom å andra sidan
under 1918 måhända förbrukats malm, som i sin ordning påvilar
först 1914 års utgiftsstat. 1 de fall, där en sådan redovisnings-
metod följts, behöver naturligen icke utgiftsposten för råvaror och
material ÖAurensstämma med in köpsvärd (4. av den verkliga förbruk-
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ningen under redogörelseåret av ifrågavarande produkter. A'ad be-
ticiffar de meddelade forsäljningsbeloppen, så giva uppenbarligen iclce
heller dessa, under nyss antagna förutsättning en i alla enskildheter-
trogen bild av den faktiska årsav.sättningen.s värde. Bland desamma
knuna nämligen förekomma inbetalningar för redan under tidigare
år ]ev(n-erade, varor, medan å andra sidan utestående fordringar för-
hveranser under år 1013 där ej alls åtei-finnas. Under sådana för
hållanden kan inkomstsumman fiir försålda varor givetvis ej alltid
sanimanfalla med den verkliga årsavsiittningens saluviirde. I stort
-sett föreligger dock emellan ifrågavarande viirden god överensstiimmelse.
De påvisade ojämnlieterna i redovisningen komma i det följande

att framträda bl. a. vid jämförelse å. ena sidan nu^llan inköpsvärdet
av under redogörelseå-ret anskaffade, råvaror och lialvfabrikat ocli
motsvarande post i utgiftsstaten samt å audra sidan mellan de np))-
skattade försäljningsvärdena av under året producerade varor och de
1  lukomststaten såsom inkomst av tillvcmkningen up])tagna belopjien.
Med sistnämnda inkomst kan naturligen ej heller årets bokförda
omsättmngsvärde alltid överensstämma, framför allt emedan för-
ämlrmgar inom lagerbeståndet a,v salufardiga varor här spela in.
\ id mmskning av sådant lager kommer nämligen omsättningsbelopjiet
att bh större och vid en ökning mindre än inkomsten av årstill-
verknmgen, sådan sagda inkomst i det följande upptagits.

Bedovisningen av de 1913 års utgiftsstat jiåvilande avskriv-
lungarna på gruvor, fastigheter, maskiner och inventarier företm-
ävenledes vissa, egendomligheter av mera. anmärkningsvärd art, sam
manhängande bl, a. med skiljaktiga förvaltnings- och liokförings-
nietoder vid de oUka företagen. Såsom förut påpekats, har upp-
.ställandet av särskilda rubriker i utgiftsstaten för berörda kostnader
föranletts därav, att vid undersökningen eftersträvats att utröna liela
kapitalförbrukningen under år 1913 i samband med den produktiva
verksamheten, således ifrågavarande förbrukning iiven av fast kapital
i  form av fastigheter etc. Beti-äffande närmast avskrivningar ^'å
fastighet giiller emellertid, att sådana i många, fall saknats bland de
meddelade utgifterna. Härvid bör ju först miirkas, att då fastigiiet
varit hyrd, ̂ avskrivning av naturliga, skäl ej kunnat förekomma,
samt att ifrågavarande kostnader här i viss mån motsvarats av d(-n
<n-lagda hyran. Det är likvid ick(> synnerligen sällsynt, att iiv(nl
företag med egna fastigheter underlåtit att redovisa särskilda, fastig-
hetsavskidvningar. För vissa företag iiger detta synbarligen ,s?n
grund däri, att nämnviird minskning av fabriksbyggnadernas värde
luider året icke inträtt, och .att nedskrivning av detsamma alltså be
funnits övei-flödig. Betriiffande företag av äldre datum utan upp-
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given avskrivning far emellertid förklaringen till förliåliandet i fråga
sökas i omständiglieter aA^ annan art. I åtskilliga av liä,r berörda
fall är också anledningen till avskrivningarnas ntelämnande ur ut
giftsstaten lätt att klargöra. I stället för egentliga aAAskrivningar
liava nämligen föi'etagen stundom verkställt avsättningar a,v årets
brutto vinst till s. k. underhålls- eller förnyelsefouder, utan att sagda
avsättningar tagits med i räkningen Yid utgiftsstatens upprättande.
Yid sådant förhållande har uppgiftsmaterialet med hjälp av till
gängliga styrelsce ocli revisionsberättelser i möjligaste mån korri
gerats därhän, att ifråga varande avsättnijigar i n tagits bland åi-s-
utgifterna såsom avskrivning.

xÄiA^en efter nämnda korrigering hava dock företag kvarstått, AÖlkas
utgiftsstat saknat specificerad fastighetsavskrivning. Ofta har detta
uppenbarligen berott därpå, att kostnad(».r för fastighetens underhåll
och kanske ä.ven förbättring direkt förts ]ri årets allmänna om
kostnadskonto, varigenom avskrivning blivit överflödig. Mot ifråga-
A^a.rande redoAÖsningssätt är ej heller från undersökningens synpunkt
någon annan anmilrkning att göra, iin att förbrukningen av fast
kapital här kommit att ingå under en annan utgiftspost, ^bivriga
utgifter iin den i formuläret aAAsedda, vilket i någon mån varit
ägnat att förrycka den inbiirdes relationen mellan beloppen för
fastighetsavskrivningar och "'övriga utgifter". Eji påtaglig oegeiit-
lighet vid angiva-ndet av do verkliga jiroduktionskostnaderna före
ligger dii.remot, då, såsom i fråga, om ett och annat mindre företag
förekommit, fastigheternas värdeminskning icke under någon form
eller blott i otillräcklig grad är företrädd bland årsutgifterna. An
ledningen till sagda förhållande kan i huvudsak anses ha A^arit tA^a-
faldig. Då det ekonomiska utbytet av i-örelseji under året varit
klent eller företagets ställning i ÖAuägt sAxag, ligger orsaken uppen
barligen däri, att man i bokföringen icke funnit skiiligt att belasta
affärsrörelsen med ifrågaA^arande värdeförbrukning, vilket naturligen
medfört, att ekonomien i bokfciringen framstått gynnsammare, än
vad den i A^erkligheten Aairit. Sii är givetAÖs fallet även beträffande
årsutgifterna Aud sådana företag, där affärsställningen Ausserligen
gestaltat sig förmånlig, men aAAskrivningar dock underlåtits, t. ex.
pä grund aA^ att fastighetsvärdet redan tidigare nedskriAdts till ett
minimum.

Avskrivningar på maskiner, inventarier och redskap eller motsAai-
rande avsiittningar till avskrivnings- eller förnyelsefonder hax^a redo-
AÖsats jämförelsevis fullständigt. Exempel förekomma dock även
här på att företagen aA^stått från nedskriAunng eller avsättning ay
ifrågaAGarande art, vilket förhådlande delvis ägt sin grund i skäl,
Sveriges hergshavteiHvg.
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som 3'(Hlan förut berörts, såsom särskilt mindre goda nffärsi-esultaty
eller i att avskrivning tidigare verkställts på området av den om
fattning, att ytterligare sådan tillsvidare synts överflödig. Märkas
l)ör därjämte, att de kostnader, som vid vissa företag representeras
av avskrivning på maskiner, inventarier oeli redskap eller motsva
rande fondering, vid andra företag lielt eller delvis kunna lia på
förts årets omkostnadskonto, varigenom desamma ej särskilt behövt
upjimärksammas vid bokslutets och kapitalkontots upprättande. I
sådant fall finnes alltså ifrågavarande kapitalförbrukning upptagen
bland årsutgifterna om också ej under därför avsedd utgiftsrubrik.

Beträffande avskrivningarna på såväl fastigheter, resp. gruvor,
som maskiner, inventarier och redskap kunna vid redovisningen
naturligen ha förekommit oregelbundenheter även av annan art än
de ovan antydda. Överhuvud gäller nämligen härutinnan. att man
snart sagt ingenstädes inom företagens ekonomi stöter på så flytande
och mångskiftande förhållanden som just i fråga om avskrivnings
väsendet. Härav följer, att i stort sett några allmängiltiga normer
icke heller för hithörande redovisning äro att påvisa, och att de in
flutna up])gifterna på området till sin innebörd förete betydande skilj
aktigheter, Aulka det ställt sig praktiskt omöjligt att i väsentligare
grad utjämna. Man bör emellertid ej härav draga den slutsatsen, att
liithörande redovisning saknar väsentligare upplysningsvärde, allden-
stund genom densamma dock ernåtts, att bland årsutgifterna under en
eller annan form kunnat upptagas de värdebelopp, varmed förbruk
ningen av fast kapital i form av fastigheter, maskiner etc. enligt bok
föringen påvilat årets meddelade kostnader inom olika företagsgrupper.
En utgiftspost, som ej kan karaktäriseras som produktionskostnad

i egentlig mening, men som likväl uppförts bland årsutgifterna, äro
avskrivningar på varufordringar. Medtagandet av dessa i berörda
sammanhang har ansetts lämpligt på den grund, att varuförlusterna
i  stort sett äro att betrakta såsom konstanta avbränningar, varför
ett års affärsställning skulle bli missvisande, om desamma lämnades
helt ur räkningen. Redovisningen har i denna del ställt sig jäm
förelsevis enkel och några väsentligare olikformigheter inom upp-
giftsmaterialet äro alltså här ej att påpeka. Däremot kunna givetvis
de principer, efter vilka ifrågavarande avskrivningar verkställts, ha
skiftat vid de särskilda företagen, ehuru detta i allmänhet ej kommit
till synes i de influtna redogörelserna. I åtskilliga fall hava några
avskrivningar på varufordringar under år 1913 ej alls företagits,
vilket som regel torde berott antingen på att årets ekonomiska ställ
ning ansetts för svag för att belastas härmed eller också därpå, att
resp. företag haft förmånen att bland sina avnämare räkna endast
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iirmor med solidii affärsförhållanden. Anmärkas bör slutligen i
fråga om de redovisade förlustermi, att avskrivningarna på varu
fordringar under år 1913 på grund av sin natur uppenbarligen i
vanliga, fall representerat en redan under tidigare år verkställd
produktion och leverans, medan däremot de förluster, som eventuellt
drabba 1913 å]-s tillverkning, förskjutas till efterföljande år. De
meddelade avskrivningsbeloppen iiro alltså strängt taget icke hän
förliga till 1913 års produktion, vilket emellertid icke hindrar, att
desamma torde utgöi-a ett någorlunda, riktigt uttryck för de av-
bränningar på området, till vilka enligt ovanstående boib tagas
hänsyn vid redogörelsen föi' sagda års utgiftsförhållanden.

Produktions- och i viss mån även omsättningsförhållandena inom
bergshanteringen gestalta sig givetvis ganska skiftande inom dess
olika grenar allt efter arten av produktionsprocessen, det bearbetade
materialet och nianufaktureringens, d. v. s. den industriella bear-
betningeiis större eller mindre utsträekning och beskaffenhet. An
märkningen äger delvis om ock i mindre framträdande grad till-
lämpning även på de särskilda företagen inom en och samma före
tagsgrupp, då ju det ena företaget kan fi*amställa varor av annan
kvalitet och för annat speciaiändaniål än det andra. Att närmare
intränga, i sist antydda olikheter har emellertid icke ansetts ligga
inom ramen för denna utrednings syften. Däremot måste uppen
barligen ett klarläggande av de mera karaktäristiska skiljaktigheter na
i  berörda hänseenden mellan de särskilda produktionsgrenarna till
mätas stor vikt, då det gäller att bilda, sig ett omdöme om deras
inre ekonomiska förhållanden.

Järnh an ter ingen.

Verkens ålder och företagens ekonomiska organisation.

Av den föregående historiska, framställningen framgår, hurusom
den sv^enska järnhanteringens anor sträcka sig långt tillbaka i gångna
sekler. I betydande utsträckning förskriva sig även de nu i verk
samhet varande gruvorna och. verken från förflutna århundraden
direkt eller såsom medelbar eller omedelbar fortsättning av äldre
numera nedlagda rörelser och företag.
De i undersökningen ingående järnmalmsgruvorna och järnmalms

fältens ålder belyses av tab. 1, i vilkeii sammanställts ur olika
källor kompletterade uppgifter angående den tidpunkt, från vilken
veterligen brytning förekommit. Frånvaron i många fall av histo-
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riskii kiillor medför emellertid, att föreliggande uppgifter vidlådas
av brister ocli ojiimnheter. I vissa fall liar sålunda uppgivits tid
punkten för den första- kiinda utmålsläggningen, före vilken enligt
sakens natur kunna t förekomma bearbetning. I andra fall åter b a
varit tillgängliga endast uppgifter om den tidpunkt, vid vilken efter
kortare eller längre ödesmål brytningen ånyo upptagits. Beträffande
slutligen många från äldsta tider kända fyndiglieter gäller, att bearbet
ningen icke varit kontinuerlig, utan att i densamma ofta myckfd
låna*a avbrott förekommit.

Tub. 1. Tiden för malmfångstens begynnelse vid under brytning
varande gruvor och fält.

rtiMivor ocli fält. som brutits från tiden

läin
t. m.

ibOO

i 1501 —

IbOO

11)01 —

1700

j

ITOl-i
1750

1751-

1800 :
1801—

i  1850
1

:1851 —

i  1875
1870—

1900

1901 o.

där

efter

Obe-

kfi ut

tid

—

!

1
0

J■ i ^ 1  -
V

2 _

1
1
1

 11

 1 [ 1!

1
1
2

a
11
n

1.

1

1

a

9
]

1
1

1
1
2

5
a

0
2
a
1

1
0
J
1

4
4
5

a  i

T,

—  -i — — 1 —  1 2 I —  i

'  20 7  ̂ 14 4 0 11 15 11 1 18 5

. Stockholms .. .
i Uppsala
Söaernianlaiicls

j Östergötlands .
Yärnilancls . . .
Örebro
Västmanlands .
Kopparbergs .
Gävleborgs . ..

j Norrbottens . ..
Summa

Gruvdriften daterar sig vid ett betydande antal av de i verksamhet
varande mellansvenska järngruvorna och järnmalmsfälten från medel
tiden. Persbergs- och Långbansfälten samt ^Tordmarks gruvor, Värm
lands län, uppgivas sålunda vara bearbetade sedan IBOO-talet. Från
samma århundrade hava. bearl)etats även Riddarhytte- och Källfalls-
fälten. Morbergs-, Getbacks-, Röbergs-, Kallmorbergs-, Norrbergs-,
Klackbergs- och Kolningsbergsfälten, Västmanlands län. Stora Bisjt-
gruvan. Kopparbergs län, uppgives ha\at bearbetats utan längre
avbrott sedan andra hälften av IBOO-talet. Vid Stribergs-, Pershytte-,
Strij^a-, Gränshytte-, Kramp-, Fanthytte- och Rebodafälten, Örebro
län, har gruvdrift förekommit redan under senare delen av medel
tiden.

Under 1500-talet upptogs bl. a. Herrängsfältet, Stockholms län,
där gruvdrift påbörjades år 1514, ävensom Dannemora gruv^or,
Uppsala län. Det första privilegiet å sistnämnda gruvor utfärdades år
15B2, och lär vid denna tid malmen hava utskeppats till Tyskland.
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Småningom blev malmen föremål för förädling inom landet vid ett
stort antal på denna malmförekomst väsentligen baserade brnk, såsom
Leufsta, Ullfors, Österby, Gimo, Söderfors, Harg. Seliebo, Cf3'^singe,
Axmar, Ljiisne m. 11. Sedan mitten aA" l oOO-talet liar vid Dannemora
grnvor bedrivits Ivontinnerlig malmfångst. Andra gruvor och fält,
vilka upptagits på 1500-talet, äro bl. a. Rödbergsfältet, Örebro län,
samt Idkerbergsfältet, Kopparbergs län.

Under IbOO-talet försiggick hand i liand med den politiska expan
sionen en stark ekonomisk utA^eckling, vilken bl. a. framträder däri,
alt ett betydande antal nya malmfyndigheter utforskas och läggas
undei' arbete. Sålunda daterar sig från detta århundrade bearbet
ningen av bl. a. Sikbergs-, Sirsjöbergs-, Finnbergs-, Lombergs . och
Ingelsgruvefälton, Örebro län. Från samma, århundrade daterar sig
ävenledes den första upptäckten och bearbetningen av Grängesbergs-,
Gmibergs-, Björnbergs-, Blötbergs- och Fredrnundbergsfälten, Kop
parbergs län, ehuru på metallurgiens dåvarande ståndpunkt någon
exploatering i större omfattning icke var möjlig. Malmens rikedom
på fosfor medförde nämligen, att endast mijidre kvantitGter kunde
erhådla användning vid tackjärnsframställningen 0(di då i blandning
med fosforfri malm. (inskan att icke äventvra. det svenska järnets
höga kvalitet och anseende genom til Kerkn ingen <iv kallbräckt
])rodukt medförde t. o. m., att j)eriodvis genom ingripamle av stats
myndigheterna tillgodogörandet av de nämnda fosforrika, malmtill
gångarna f örb j öds.

Under 1700-talet samt förra liälften av 1800-talet gjordes för
första, gången till föremål för bearbetning bl. a. Finnmossegruvorna,
A^ärmlands Uln, Timansbergsfältet, Örebro län, Väntjärns- och Håks-
bergsfälten, Kopparbergs län, AÖlka samtliga upptogos under 1700-
talet, samt 1)1. a. Kartoi*ps gruvor, Östergötlands län. Malmkärra- och
Stortäktsgruvorna samt Andersbenningsfältet, Viistmanlands kin, vilka,
började bearbetas under tiden 1800 —1850.

Under 1700-talet är det också som uppmärksamheten först börjar
vändas mot de lappländska malmfälten. Kända redan i början av
århundradet är det mot mitten och slutet a\^ detsamma, som malm
tillgångarna vid Gällivara, Luossavara och KirunaAaira göras till
föi*einål för bearbetning. Fyndigheternas höga fosforhalt ävensom
det avlägsna läget samt eljest de svåra tra.nsportförliållandena med
förde emellei-tid, att bergverksdrift i stöj-re skida tillsvidai-e visade
sig ick(> A'ara ekonomiskt möjlig.

Under tiden efter 1850 liaAxa de bearbetaxhj malmtillgångarna
högst a,vsevärt (ikats såväl genom upptäekten av nya gruvor och fä,It
som genom rationell exploatering av äldre av olika, anledjiing förut
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.såsom icke brytvärrla ansedda fyndiglieter. Bland nyiip])täckta ocli
under arlnde lagda gruvor oeJi falt må framhållas Brunnafältet,
lTp23sala län, Kantorpsfältet, Södermanlands län. Risliöjdbergs- och
Ösjöbergs-, Svartviks- och Ställbergsfälten, Örebro län. Utveck
lingen av den svenska järnmalmsbrytningen under senare hälften
av 1800-talet bestämmes i betydande utsträckning av den epok
görande Thomas-Grilchristska uppfinningen år 1879, att ur fosforrikt
tackjärn framställa fosforrent stål. Då emellertid en av betingel
serna för järnproduktion i stor skala är tillgången på fossilt bränsle,
kunde de. svenska fosforhaltiga malmerna vid l)risten på inhemska
lämpliga stenkol ej i större utsträckning komme. till användning inom
landet samt sålunda bilda basen för en inhemsk järnframställning i
stor skala. De svenska fosforrika inalmeiaias höga järnhalt gjorde
dem emellertid lämpliga för utförsel, och sålunda inleddes exploa
teringen i och för export. De förut alls icke eller endast i mindre
utsträckning brytvärda betydande fosforrilva malmtillgångarna i
mellersta så\all som norra Sverige erhöllo värde. Bland malmfält i
mellersta Sverige, vilka under inflytande av den nya konjunkturen
sålunda kommit att utnyttjas, må nämnas de från mitten och slutet
av 1880-talet i större utsträckning bearbetade Grängesbergsfalten samt
de från slutet av 1800- och början av 1900-talet exploaterade
Ormbergs-, Björnbergs-, Blötbergs-, Fredmundbei*gs- och Lekombergs-
fälten. samtliga i Kopparbergs län. Slutet av 1800- och början av
1900-talen tillhör under liknande förutsiittningar ävenledes exploa
teringen av de norrbottniska malmerna. Den slutliga lösningen av
trafikproblemet öppnade därvid marknaden för malmrikedomarna vid
Oällivara, Luossavara och. Kirunavara malmfält. Sålunda liar, sedan

järnvägen Gällivara—Luleå fullbordats år 1891, Gällivarafliltet varit
föremål för rationellt tillgodogörande, och fhdsamma, än förhållandet
med Kirunavara- ocli Liiossavarafälten, sedan från år 1902 erliållits

järnvägsförbindelse med Karvik.
Tiden fcir de i verksamhet varande malmanriknings- och järn

verkens anläggning framgår av tab. 2, i vilken ujiptages tidpunkten,
vid vilken de särskilda verken grundats. Därvid avses tiden för
verkens första tillkomst, efter vilken i många fall de olika anlägg
ningarna genomgåitt omfattande förändringar. Undantagslöst gäller
]iaturligtvis detta alla, verk av mera- avseväixl ålder.

Omedelbart framträder den svenska järnhanteringens höga historiska
anor. Sålunda leder ett avsevärt antal hyttor ocli järnverk sitt ur
sprung till tiden före år 1600. Bland de iildsta- må nämnas den
enligt uppgift från IdOO-talet härst,ammande Iknrsliytte masugn samt
frå-n mittfui av 1500-talet Dahlkarlslivttan ocli Gusselhvttan, av vilka
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(len senare uppgives uppförd år 1540. Mot slutet av ärlinndradet
anlades ett antal bruk, vilka intagit ocli ännu. delvis intaga en
betydande plats inom den svenska järnlianteringen, såsom Österby
bruk. grundat år 15G5, Leufsta bruk år 1578 samt Ramiiäs bruk
år 1590. I verksamhet från 1500-talet hava varit även .Hammarby
ocli Ulvslpyttans samt KohlsAva järnbruk.

Tiib. 2. Verkens anläggningsår.

Antal verk, anlagdt». under tiden

Grnppoi;

1600 ! 1700

1701—

50

1751 —

1800

1801 —

50

1851—

75

1876—

1900

1901—,
05 ,

1906—

13

Obe- i

kant [
tid

Anriknings- o. \
■

! i

briketterlngs- 1

verk — i — 5 12 24 —

Hyttverk ocli
masugnar . 5 16 — 4 b J. 4 3 8 3

! Järn- och stål
1

verk 6 47 5 3 3 i  13 5 2
— 1  ö

Summa 11 14 14 17 32

Sextonliuiidratalets starka kommersiella och industriella utveckling
framträder i det stora antalet under detta skede nygrundade \'erk.
xVv ännu bestående liyttverk samt järn- och stålverk hava nämligen
ej mindre än 68 anlagts under 1600-talet eller fem p'åno-er flera an

under det följande seklet samt, bortsett från anrikningsverken, åt
skilliga dera än under 1800- och 1900-talen. Bland mera bety
dande verk, vilka leda sitt ursprung från stormaktstidevarvet eller
tiden närmast förut, må med angivande av anläggningsår nämnas
bl. a.: Hofors ocli stanfors järnbruk (början av 1600-talet).
Fagersta och Karmansbo järnbruk (1611), Schebo järnbruk (1622),
Avesta järnverk (1645), Bofors järnbruk (1646), Degerfors järnverk
ocli Forsbacka järnbruk (1650), Borgviks och Skyllbergs järnbruk
(1660), Hargs järnbruk (1668), Munkfors järnbruk ('1670), Lesjöfors
järnbruk (1675), Iggesunds järnbruk (1676), Surahammars järnbruk
(slutet av 1600-talet).

Under 1700-talet samt förra hälften av 1800-talet, d. v. s. intill
tiden för de revolutionerande nya tiUverkningsformernas upptäckt
och omsättning i praktiken, hava av de i undersökningen ingående
järnverken grundats 21, av vilka 12 tillhöra 1700-talet samt sålunda
endast 9 1800-talets förra del. Bland de mera betydande verken
från denna tid må nämnas: Carlholms järnbruk (1728), Woxna
järnbruk (1726), Strömbaeka järnbruk (1742), Hellefors järnverk
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(1749), Boxliolins järnbruk (1754), Korsa järnbruk ( 18b()j, Hassel-
fors liyttverk (1849).

Från mitten av ISOO-talet äger inom järnbanteringen en omvälv
ning rum genom de illdre tillverkningsformernas avlösning av nya
metallurgiska metoder. Såsom liuvuddata därvid må nämnas upp-
linningen av bessemerprocessen är 1855 samt densammas utveck-
lijig till praktisk användbarliet av konsul G. F. Göransson, Sand
viken (år 1858), den är 1865 uppfunna siemens-martinmetoden,
vilken infördes i Sverige är 1868, samt slutligen uppfinningen a,v
thomasprocessen år 1879. Samtidigt lia emellertid såsom liimnande
det av ålder världsberömda, svenska, kvalitetsjärnet även de äldre
tillverkningsmetoderna i vårt land hävdat en ställning. Under tiden
efter år 1850 ha grundats ett antal betydande järn- och stålverk,
bland vilka med angivande av grundningsåret må framhållas: Kal
linge järnbruk (1858j. Sandvikens järnverk (1862), Laxå järnverk
(1864), Domnarvets järnverk (1878), Spännarhytte järnbruk (1883),
Herrängs hyttverk (1903), Karlsviks järnbruk och Kydquist Holms
martinverk (1904), Höganäs reduceringsverk (1913).

Under tiden efter sekelskiftet ha därjämte kommit till stånd på.
basen av den alltmera terräng vinnande elektriska tackjiirns- och
stålframställnijigen Kortfors elektriska stålverk (1902), Gullspångs
kiseljärnverk (1908), Trollhättans elektriska smältverk ("1910), Sandsta
elektriska smältverk (1912). Wargöns elektriska smältverk (1912).
Aktiebolaget Fei'rolegeringars hyttverk (1913).

Från de senare årtiondena datera sig ävenledes samtliga an
riknings- och briketteringsverken. Under de senare åren av 1890-
talet yppade sig för den mellaiisvenska järnhanteringen brist på
fosforren malm. Svårigheten undanröjdes emellertid genom ingenjören
d:r G. Gröndals up])finning av en anrikjiings- och brikett er i ngsmetod,
vilken visade sig äga bärkraft i tekniskt såväl som i ekonomiskt
a.vseende. och som enligt en beräkning innebar en utökning i ett
slag av den l)rukbara mellansvenska malmarean med nära 25 proc.
Det äldsta ajirikningsverket. Herrängs, grundlades år 1894 men ut
vidgades till full effektivitet först senare genom införandet av de
gröndalska upplin ningarna.
Utom beti'ä.ffande verkens grundningsår har inhämtats upplysning'"

även om de i verksamhet varande fabriks firmornas ålder. För de
yngre firmorna, sammanfaller i många fall denna tid med respektive
verks ålder. A andra sidan må frainhållas, att i många fall i rea
liteten firmorna ägt bestånd genom tiderna, ehuru namnet undergått
större eller mindre förändringar såsom vid ombildning till aktiebolag

o  o o

etc. Äldst är enligt, de erhållna, up})gifterna den är 1801 stiftade
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tiriuan VigeLsbo grufveiiitressenter. Närmast i ordningsföljden komma
firman Nydquist & Holm från år 1847, Humlabergs grufvebolag 1854
ocli ()skeviks liyttebolag år 18G0. Ett stort antal av de i under
sökningen ingående firmorna är emellertid i realiteten av högre
ålder, än vad som framgår av nedanstående tablå, i vilken exempelvis
för det stora antalet till aktiebolag ombildade firmor upptagits aktie
bolagets stiftelseår. Sålunda upptages i överensstämmelse härmed
exempelvis Stora Kopparbergs Bergslags
är 1888, ehuru detsamma utgör den omedelbara fortsättningen ])ä

aktiebolag såsom grundat

Stora Kopparl)ergs och Kopparbergslagen,
s(3nare namn företaget funnits sedan 1200-talet.

Bergslag under vilket

Tab. 3. Firmornas ålder.

>Viital firmor, m«undade under tiden

(r rapp er
1801 —

50

1851 —

60

1861—

•  70

1871—

80

1

1881—

90

1891-
1900

1901—

10

1911

o. där

efter

Obe

kant

tid

Gruvor
1

1

1

1

1  !

1 8
i
'  v 1 8

1
8  ! 4 14

Anriknings- o
1 ! 1 !

briketterings-
verk — — 1 !  — — — 1 —

Hytt verk ... — 1 — 4 4 7 12 4 0

Järn- o. stål
verk. fören. 1

med liyttverk —

i  ~ 5 I  11 9 8 3 — —

1 Järn- o. stål 1 ! 1

verk, ej fören. !

med byttverk 1 1  — 1  1 1  ̂ i  1 b ;  5 !1  2 [  —

Summa''  2 !  2 !  0 i  31 21 !  20 1  '-28 1 11 !  le

Från tiden 1860/1870, under vilken period det svenska närings
livet ännu i stor utsträckning dröjde vid äldre förhållanden, här
stamma i nuvarande form 9 av de i föreliggande undersökning
redovisade firmorna, samt därvid bl. a.: Borgviks aktiebolag (1865),
Hellefors bruks aktiebolag (1864), Lesjöfors aktiebolag (1867), Udde
holms aktiebolag (1870). Närmast följande tvenne årtionden betyda
för den svenska järnhanteringen övergångsstadiet mellan den gamla
och den nya tiden. Under trycket av nya segerrikt framträngande
tillverkningsmetoder och i allmiinhet förändrade konjunkturer iiger
en rekonstruering av den svenska järnhanteringen rum bl. a. genom
ekonomisk och teknisk koncentration samt övergång i stor utsträck
ning till nya ekonomiska- driftsformer. Från denna tid förskriver sig
ett stort antal a-v de mera betydande gruv- och järnverksfirmorna,
bland vilka förra särskilt må nämnas Luossa.vaara-Kiirunavaara,
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aktiebolag av år 1890. Övriga betyclajicle ivya eller äldre ombildade
firmor från detta årtionde äro bl. a.: KlostervS aktiebolag (1871)^
Boxliolms aktiebolag, Laxå brnks aktiebola g. Sura hammars bruks
aktiebolag och Lorsbacka järnverks aktiebolag (1872), Fagersta brnks
aktiebolag (1873), Kockums järnverks aktiebolag och (xravendals
aktiebolag (1875), Skyllbergs brnks aktiebolag ocJi aktiebolaget Igge-
snnds brnk (1876), Ljnsne-Woxna aktiebolag (1881), Avesta järn
verks aktiebolag (1883). Kopj)arbergs och Hofors sågverks aktie
bolag (1885), Stora Kojiparbergs Bergslags aktiebolag (1888).

Under 1890-talet grundades ett sto]'t antal firmor samt bl. a.:
Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Aktiebolaget Stjärnfors-Ställdalen ocli
Sandvikens jernverks aktiebolag (1896), Bergverksaktiebolaget Frc^ja
(1897), Björneborgs järnverks aktiebolag (1898), Bergverks aktie
bolaget Yulcanns och Tuolluvara grnvaktiebolag (1900). Slutligen
dalera sig bl. a. följande firmor i nuvarande skick från tiden efter
sekelskiftet: Grufaktiebolaget Dalarne (1901), Aktiebolaget Héroidts
elektriska stål (1902), Strömbaeka bruks aktiebolag (1903). Luleå
järnverks aktiebolag (lOOd), Strässa Grufveaktiebolag (1906), Gull-
spångs elektrokemiska aktiebolag (1907), m. fl. Beträffande i övrigt
verkens anläggningsår samt tidpunkten för firmornas stiftande hän-

. visas till kalenderbilagan, i vilken återfinnas detaljerade uppgifter
hiirom.

Förekomsten av olika elconomiska företagsformer inoin den svenska
järnhanteringen belyses av tab. 4. Av densamma framgår, att
numera den för moderji storindustriell verksamhet siirskilt lämpadi-
aktiebolagsformen dominerar. Mindre framträdande är detta för
hållande beträffande gruvrörelsen, där mot 3() aktiebolag åteifinnaSj
i anslutning till äldre förhållanden, 18 gruvbolag samt två ensamma,
ägare. Inom förädlingsverksamheten åter är aktiebolagsformen flen
ojämförligt vanligaste så till vida, som mot 71 aktiebolag svara endast
S bolag och 11 ensamma ägare, vilka sistnämnda i allmänhet inne-
hava en del äldre mindre och medelstora mellansvenska, bruk i vissa

fall av fideikommissnatur.

Av tabellen erhälles ytterligare upplysning angående antalet av
de juridiska och fysiska personer, vilka såsom aktieägare, bolagsmän
eller ensamma ägare äiro intressenter i den svenska järnhanteringen.
Uppgifter i detta fall saknas emellertid beträffande Ölands eement-
aktiebolag samt Horndals och Hofors aktiebolag, för vilka antalet
aktieägare icke kunnat uppgivas. Med undantag av dessa firmor
utgör, bortsett från dubbelräkningar, antalet juridiska eller fysiska
personer, vilka ingå såsom aktieägare, bolagsmän eller ensam ma
iigare i de särskilda järnhanteringsfirmorna, tillsamman 8 204:. Av
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Tab. 4. Firmornas fördelning på olika slag av ägare.

107

Aktiebolag

CTrii])])ei.-

t. o. m. 5

aktieägare

I Antal
Antal aktie-

I ägare
Antal

6—10

aktieägare

Antal

aktie

ägare

11—50

aktieägare

Antal

Alltal

aktie

ägare

över 50

aktieägare

Antal

Antal

aktie

ägare

Siunina

Antal

Antal

aktie-

äg^

Bolag

Antal

Antal

med

lem

mar

Antal

en

samma

ägare

i Gruvor
; Anriknings- o.
I  briketterings-

verk
Hyttverk
.Järn- o. stål
verk, fören.
med hytt verk

Järn- o. stål-
verk, ej fören.
med hyttverk

13 I 57

15

16

24

25

117

62 !

33

32

141

241

183

4  108

158 36 473 16

14

2 371 24 2 689

4 191 31 4 431

325; 16 490i 2

82

4

16

Summaj 26 | 121 1 32 244 j 27 | 673 | 22 7 045' 107 8 083i 26 | 108 ; 13

dessa äro 8 083 aktieägare, 108 bolagsmän samt 13 ensamma ägare.
Av silrskilt intresse är fördelningen av aktiebolagen med hänsyn till
aktiernas jolacering på olika liiinder. I fråga om mera än lialva
antalet eller 58 av de 107 aktieboltigen inträffar, att aktieägarnas
antal liv 10 eller därunder, varvid i fråga om 26 aktiebolag aktie
ägarna i vartdera fallet utgöra endast fem. vSärskilt i de fall, då
ombildning nyligen ägt rum, eller då ett visst aktiebolag genom
aktiernas förvärv av ett annat sådant indrages under dettas intresse
sfär, iiro aktierna fördelade på ett fåtal bänder. Ä andra sidan
utgöra i 27 aktiebolag aktieägarna 11—50 samt därvid i medeltal
25, medan åter i 22 fall föreligger en vidsträektare fördelning med
i medeltal 320 aktieägare. Det är naturligtvis synnerligen vanligt,
att samma person äger aktier i. mer än ett bolag.

I. Järngruvor utan och med anrikningsverk.

I den föreliggande undersökningen ingå tillsammans 77 företag,
vid vilka förekommer brytning av järnmalm, samt av dessa 28. vid
vilka bedrives även anrikning av malm. Närmare bestämt iiro dessa
f öret ag följ an de.

S t o c k h o 1 m s 1 ä n.

Bör stils s:n:

Skedevi gruva^ FältgTuvan, Aspö- oeli Hoppgmvorna: Linsne-A\'oxna AB.
Valö s:n:

Rörbergs gruvor: AB. Österby bruk.
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Valö och Överlövsta (Uppsala län) s:nar:
Vigelshofältet lued anriknings- ocli briketteringsverk ocli Håkansbo Järn-

l)erget: Vigelsbo grnfveintressenter.
Häverö s:n:

HinTäiigsfältet med anriknings- och brikettnringsverk: Hcrrängs gruf AB.
Över järn a s:n:

Hedvigsgriivan i Jämafältet: .rärna griif Alk

Uppsala län.

Lena s:n :

Brniinafältet: Söderfors bruks AB.

Älimda s:n:

Karl (Jlsgruvau: Dannemora gruvintressrniter; Haminarins- och Helsinge-
gruvorna: LjUsne-\\'oxna AB.

Alnnda, Bannemora och Films s:nar:

Kanilullls 0(äi Dannemora gruvor: Dannemora gruvintressenter.

S ö d o r m a n 1 a n c 1 s 1 il n.

Svärta sm:

Uörola gruva: Pörola AB.
SIcöldinge s:n :

Jnnogruvan: Bercy Tham,
Kantorps gruvfält med anrikningsverk och Skalnnda gruva: AB. Kantorps

malmfält,

BanivSta gi-uvfält: Boxholms AB.
Vadsbro s:n :

Asgruvan: Asgruvans Intressenter.
Gåsinge och Åkers s:nar:

Skottvångs gruva och Bredsjönäs Sjögruva: Aliers Styckebruk.

Öster göt 1 aud s län.
Skällviks s:n :

Nartorps gruvor med anrikningsverk': Stora Långviks gruf AB.

d önkö]>i ngs län.

Värna mo s:n:

Sjöinabnsfyndigheter: AB. Auiinne bruk.

Värmlands län.

Färneho s:n :

Bersboi*gs odalfält med anriknings- och separeringsverk: Bersbergs grufve AB.
• LångBansfältet med anrikningsverk: (Iriif AB. Långban.

Nordmarks s:n :

Tabergs gruvor: Uddeholms AB.,
A ordin arks gruvor: A^oj*dmarks grufve AB.,
Uinnmosse gimvor: Uinnmosse grufbolag.

Or el) ro län.

Vintrosa och Tijsslinge s:nar:
Klara malmfält: Klara grnfvor, J. O. .Xnderson.

Nora s:n :

Timansbergsfältet med anrikningsverk: Timansliergs grufvebolag,
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Stribergs- och Äsbobergsfälteii med anrikniDgsvoj-k: Stiibergs grufvobolag,
Nybergsfältet: Skandina^'iska montanindustri AB.,
Eödbergslaltet: Hunilabergs grufvebolag,
Striptorpsfältet: Forsbacka jernverks AB.,
Pershyttefältet med anrikningsverk: Pershytte griifvebolag,
Pershytte Berggruva: AB. Nya Noragrufvorna,
Bergsäiigsfältet: Bergsängs grnfvebolag.

Nora och Järnhods smar:

Klacka och Lerl)ergs gruvor med anrikningsverk: Klacka ocli Ijerbergs
grufvef)olag.

Yikers kapellay:
Dalkarlsbergsfältet .med anrikningsverk: Balkarisbergs Al >.

Jdrnhoäs s-m:

Haggruvefältet: Haggruve bolag.
Hjulsjö sm:

Ösjöbergs- och Rishöjdsbergsfälten samt Södra Åimenäsgrnvan: AB. Bredsjö
gruvor.

(rr{f(Iujfta7is s:n :
Sikbergsfältet: AB. Sikbergs grufvor.

Gruthyttans och Hällefors s:uar:
Finnbergsfältet: Hellefors bruks Al».,
Stora Sirsjöbergsfältet: Sikfors bruks AB.

LjUSn arsbergs sm :
Loml)ergsfältet med anrikningsverk: gruf AB. Lomberget,
Svartviksfältet: AB. Svartviks grufvor,
Ställbergsfältet: Ställ bergs grnfve AB.,
Norra Ställbergsfältet med anrikningsverk: Kungsgruf\'(> AB.,
Bastkärnsfältet: Bastkärns gruf AB.,
Sköttgriivefältet: Högfors AB.,
Mossgruvorna: MossgruiVornas AB.,
Ivarlsgruvan: CTj-avendals AB.

Lindesbergs sm:
Ingelshyttefiiltet och Karlands-Berggrnva: Ingelsgrufve AB.,
Stripa odalfält: Stripa grirfvebolag,
(Tränshytte-, Ivramp-, Fanthytte- och Rebodafälten: Guldsmedshytto AB.

Bamsbergs s:n:
Stråssafilltet med anriknings- och briketteringsverk: Stråssa grnfve AP».

V ä s t m a n 1 a n d s 1 än.

Skin nska ttebergs sm :
Riddarhytte odalutmål och Källfallsfältet med. anriknings- och briketterings

verk: Riddarhytte AB.,
Övre Persgruvan: Klockfältets gruv AB.,
Suimanforsfältet: Forsbacka jernverks xAB. och .Riddarhytte AB.

Norbergs s:n:
Risbergsfältet och Kallmorbergsfältet ined anrikningsverk: Surahamjnars

bruks AB.,
Morbergs-, (Tetbacks- och Röbergsfälten: Norbergs gruf AB.,
Fältgrin-an: Ivallniora, Fältgruve bolag.
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Norrbergsfältet med anriknings- oeli l^riketteringsverk: Norbergs gnif AJl..
GröndalsgJAivan i Klackbergsfältet: Gröndalsgrufve AB.,
Storgruvan i Klackbergsfältet: StorgrulVe AB.,
Johannisbergsgriivan i Klackbergsfältet: dohannisbergs gruvl)oJag,
Nya och Gamla Kol nings bergsfält en: Kolningsbergs grufve AB.,
Malmkärra- och Nya Malmkärragruvorna: Fagersta bruks AB.,
Tjånggruvan med anriknings- och 1orik(^tteringsverk samt Skansbergsgruvan

i Andersbenningsfältet: Långgriifve bolag och svenska staten,
Karlvagnsfältet med anrikningsverk, Prostgriivan och Kvlsbofältet: gruf

AB. StaÄ.
Yästanförs och SJdimskattehergs s-jiar:

Kl ock gruvefältet: Ljusne-A\mxna AB.
Väst anförs sm:

August- ocli Mariagruvorna: August- och Mariagruvcbolag,
Västra 0(^h (jstra Stortäktsgruvorna: Stortägtsgrufve AB.

K o p p a r b e r g s 1 ä n.

Svärd sjö sm:
Vintjärnsfältet med anrikningsverk: Yintjerns grufbolag,

Stora Tlina s:n :

Idkerbergsfältet: Gruf AB. Dalarne.
Silvhcrgs s:n:

Bråfalls- ocli Hästliagsbergsgruvorna: infshvtte jernverks AB.
Säters s.-n:

Bispbergsfäitet: Bispbergs AB.
Hnsbg s:n:

Rällingsbergs- och Agruvorna: Källingsljergs grufve AB.
Gaijjenhergs sm:

Intrångsfältet: Stora Långviks gruf ^VB.
Grangärde s:n:

Norra och Södra Grängesbergsfälten (Exportfältet): Grängesbei-gs grufve
AB.,

. Mossåkersgruvans utmål i Grängesbergsfältet och Norra i\rossgruvan i Bis-
l)ergsfältet: Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Klenshytte- och Enkullgruvornas utmål i Grängesbergsfältrd: Stora Koppar
bergs Bergslags AB. och Grängesbergs grufve AB.,

Västra Ormbergsfältet: Västra Ormbergs grufve AB.,
Morgruvan: Gravendals AB. och Stora Kopparbergs Bergslags AB.,
Höga Visangruvan: Höga Visangruvans Intressenter,
Hammai*- och Karlgruvorna: A. Nickel och Stora Ko])parbergs Bergslags A IL

Grangärde och Ludvika smar:
Björnbergsfältet: Björnbergs grufve AB.

Ludvika sm:

Blötbergsfältet med anrikningsverk och Kompanigruvan i Fredmundbergs-
fältet: Bergverks AB. Vulcanus,

Våghalsgruvan med anrikningsverk i Finnäsfältet, Kärr- och Buskgruvorna
i Fredmmidbergsfältet: gruf AB. Dalarne,

Håksbergsfältet med anrikningsverk: Håksbergs nya gruv AB.,
Norra och Södra Ickorrbottengruvorna med anrikningsverk: Ickorrbottens

grufve AB.,
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Iviksfältet: (Iruf AB. Stark,

LR]vonil)ergsfältet med anrikniiigsverk samt Jvrdlbotten- och Lindbomsgni-
vorna: gruf AB. Lekomberg.

Norrhärkes s:n:

Xorra oeh Södra Xybergsfälten med anril^nings- ocli briketteringsverk:
Nybergs griif AB.,

Kärrgruvo- och Flogbergsialten med anri];niiigs- ocli briketteringsveik:
All. Spräkla grufVor,

Bråthagsfältet: Bråthagsfältets Tntresseiitei:,
Siksjöbergsgruvan: Starbo bruksägare.

(:r ä v 1 e b o r g s I ä n.

Tovmkers s:n:

Nyäiigsfältet: Ny ängs AB.,
Storstrecksfältet med anrikningsverk: Hofors AB.

Norrbottens län.

Gäll Ivar a s:n :

(lällivara malmfält: Luossavaara-Kiirunavaara A11.,

Koskullskulle gruva: Bergverks AB. k'reja.
Jukkasjärvi s:n :

Ivjrunavara malmfält: Luossavaara-Kiirunavaara AB.,

Tuolluvara malmfält: Tuolluvara gruf AU.

I sainbaiid med inalmamikningeii vid 2 8 av de ovan angivna
företagen förekominer vid 8 av dessa, jämte sligframställning även
tillverkning a,v malmbriketter. Dessa med briketteringsverk ntrnstade
företag äro följande: Vigelsbofältet, Vigelsbo grufveintressenter;
Herrängsfältet, Herrängs grnfaktiebolag; Stråssafältet, Stråssa grufve
aktiebolag; Eiddarliytte odalutmål, Källfallsfältet, Riddarliytte aktie
bolag; Norbergs gruvfält, Norbergs grnfaktiebolag; Andersbennings-
fältet, Långgrufve bolag; Norra Nybergsfältet, Nybergs grnfaktie
bolag ; Flogbergsfältet. aktiebolaget Spräkla grufvor.

Så gott som undantagslöst äro produktions-, omsättnings- samt
utgifts- ocli inkomstförhållanden vid de liär behandlade företagen
redovisade på ett tillfredsställande sätt. Bland mera betydande
ojämnlieter och brister må framhållas, att utgifts- och inkomstför-
hållandena för malmtäkterna i sjöarna Vidöstern och Bolinen, aktie
bolaget Aminne bruk, redovisats i samband med firmornas järnverks-
uppgift, samt att för gruvdriften vid Gränshytte- m. fl. fält. Guld-
smedshytte aktiebolag, icke avgivits uppgifter om utgifts- och in-
komstförhållandena under året.

Kvantiteten av vid järngruvorna samt här redovisade anriknings
verk år 1913 erhållen och till. utredningen uppgiven produkt av
berg och malm, styckemalm, anrikningsgods, slig och briketter,
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framgår av aedanstäende tablå^ i vilken till jämförelse meddelats
även den ärliga, bergsstatistikens motsvarande siffror.

Specialuiider- Bergsljerättelsoii
sökningen itr 1913

Ton Ton

Berg och inalin 10 958 H49 10 992 818
Styckemalm O 814 098 6 821 408
Anrikningsgocls 1 928 029 1 980 275
Slig 509 024 509 024
Briketter 180 844 180 844

Styckemalnien, vilken till föreliggande utredning redovisats med
en kvantitet av (J 814 098 ton, uppvisar i jämförelse med l)ergs-
statistiken år 1913 ett underskott av 7 305 ton, i vilken siffra,
ingår såsom linvudpost magnetiskt sovringsgods vid Västra Mal sjö-
bergs sovringsverk, lulket redovisas i den särskilda avdelningen för
a nrikn i ngs verk.

Anrikningsgodsets redovisning företer större skiljaktiglieter sä till,
vida, som specialundersökningen liär uppvisar ett iindei^skott av 02 641)
ton. Av den nämnd;i summan belöpa, sig 50 459 ton pä det under
den övriga, bergslianteringen redo\dsade aktiebolaget Stollbergs gruvor
och anrikningsverk. Beträffaiide slutligen de till specialundersökningen
deklarerade, gemensamt med järnmalmsbrytningen redovisade kvanti
teterna av slig och briketter, uppgående till 509 024 samt 180 344
ton resp., föreligger emellan de bägge redovisningarna full överens
stämmelse. Det torde därför kunna sägas, att mellan redovisningen
till s]3ecialundersökningen samt årsstatistiken år 1913 beträffande^
järngruverörelsen en nästan fullständig överensstämmelse föreligger,
samt att förhand en varande skiljaktigheter äro i stort sett att betrakta
såsom för resultaten betydelselösa.

Intresset Aud föreliggande undersökning samlar sig i första liaiid
kring de med produktionen sammanhängande värdeförhållandena.
Efterfrågats har beträffande den erhållna produkten de bokförda
brytnings- ocli framställningsprisen ävensom det vid uttaxeringen
åsatta lösningspriset. Uppgifter hava därjämte infordrats angående
saluvärdet av producerad stAckemalm, anrikningsgods, slig ocli
briketter.

Med hänsyn till att produktionsförhållandena gestalta sig Auisent-
ligen olika, vid de gruvföretag, vilka huvudsakligen äro inriktade på
malmens avsättning inom landet, samt exportföretagen, hava i vissa
fall de erhållna resultaten särskilts föi* dessa bägge grupper. Till
gruppen exportföretag hava diirvid hänförts samtliga de gruvföretag,
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vilka år 1913 exporterat samtlig eller övervägande delen av erhållen
malm. Dessa företag utgöras av följande:

Kaiitorps gruvfält med anrikningsverk och Skalunda gruva, AB. Kantorps
malmfält; JNTartorps gruvor med anrikningsverk, Stora Långviks gruf AB.;
Klara malmfält, Klara grufvor, J. O. Anderson; Ställ bergsfältet, Ställbergs
grufve AB.; Sköttgruvefältet med anrikningsverk. Högfors AB.; Mossgruvorna,
Mossgrufvornas AB.; Stråssafältet med anriknings- och briketteringsverk,
Stråssa grufve AB.; Riddarhytte odalutmål och Källfallsfältet med anriknings-
och briketteringsverk, Riddarhytte AB.; Övre Persgruvan, Klockfältets gruv
AB.; Karlvagnsfältet med anrilmingsverk, Prostgruvan och Kylsbofältet, gruf
AB. Stark; Idkerbergsfältet, gruf AB. Dalarne; Intrångsfältet, Stora Långviks
gruf AB.: Norra och Södra Grängesbergsfälten (Exportfältet), Grängesbergs
grufve AB.; Blötbergsfältet med anrikningsverk och Kompanigruvan i Predmund-
bergsfältet. Bergverks AB. Yulcanus; Våghalsgruvan med anrikningsverk i
Pinnäsfältet, Kärr- och Buskgruvorna i Predmundbergsfältet, gruf AB. Dalarne;
Håksbergsfältet med anrikningsverk, Håksbergs nya gruv AB.; Norra och
Södra Ickorrbottengruvorna med anrikningsverk, Ickorrbottens grufve AB.;
Lekombergsfältet med anrikningsverk samt Källbotten- och Lindbomsgruvorna,
gruf AB. Lekomberg; Norra Nybergsfältet med anriknings- och briketterings
verk, Nybergs gruf AB.: Kärrgruve- och Flogbergsfälten med anriknings- och
briketteringsverk, AB. Spräkla grufvor; Koskullskulle gruva, Bergverks AB.
Freja: Gällivara och Kdrunavara malmfält, Luossavaara-Kiirunavaara AB.;
Tuolluvara malmfält, Tuolluvara gruf AB.

Betydelsen inom den svenska järngruverörelsen av ovannämnda
exportföretag framgår därav, att av hela uppfordringen av berg
och malm år 1913 desamma representera 9 266 400 ton, mot
svarande 84*6 proc. av hela brytningsresultatet.

Det bokförda brytningspriset av hela den erhållna kvantiteten
styckemalm, för vilken dylikt uppgivits, motsvarande 99*7 proc. av
hela den erhållna styckemalmskvantiteten, utgör 24 020 623 kr.,
under det att för slig och briketter det bokförda tillverknings
värdet, företrädande 87*9 och 77*7 proc. resp. av totalprodukten, utgör
3 324 614 samt 1 737 180 kr. Beträffande anrikningsgodset hava
endast företag med en erhållen kvantitet, motsvarande 69'3 proc.
av samtligt erhållet sådant, uppgivit ett bokfört framställningspris,
till en totalsumma av 2 447 411 kr.

Uttaxeringsvärden för malmen, vilka enligt sakens natur före
komma endast vid sådana företag, som helt eller delvis till
intressenter utdela erhållen produkt, hava deklarerats av tillsammans
26 företag. Därvid uppgivas för en kvantitet styckemalni av
375 666 ton motsvarande uttaxeringsvärde till 2 692 336 kr., för
127 778 ton anrikningsgods till 289 040 kr. samt för 71 972 ton
slig och 21 752 ton briketter resp. 527 110 och 181 418 kr.
Sveriges hergsJianiering. 8
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Saluvärde av styckemalm, slig ocli briketter liar deklarerats av
samtliga företagen. För liela den erhållna kvantiteten styckemalm
utgör saluvärdet, såsom framgår av tab. 5, 54 851 906 kr. Beträf
fande anrikningsgodset, vilket endast i mindre utsträckning omsättes
i marknaden, har i 22 av de 52 fall, då dylikt förekommer, salu
värde uppgivits, och utgör saluvärdet för en ifrågavarande kvantitet
av 438 354 ton 914 069 kr. Slutligen utgör saluvärdet av i före
liggande sammanhang redovisad slig och briketter resp. 4 451 396
kr. samt 2 756 570 kr.

Tab. 5. Framställningspris samt saluvärde av malmen.

Varuslag

i

Bokfört värde Uttaxeringsvärde Saluvärde

.Antal

före-

tag
Ton Kr.

Antal

före

tag
Ton Kr.

Antal

före

tag
Ton Kr.

Styckernalm ...
Anrikningsgods
Slier

63

33

23

6

6 792 981

1 333 844

447 401

140 050

24 020 623

2 447 411

3 324 614

1 737 180

26

4

8

2

375 666

127 778

71 972

21752

2 692 336

289 040

527 110

181 418

70

22

26

8

6 814 098

438 354

509 024

180 344

54 851 906
914 069

4 451 396

2 756 570
•^'*0

Briketter

För att låta förhållandet mellan framställningsprisen samt salu
värdet skarpare framträda, har i nedanstående tablå uträknats medel
prisen per ton av malm av olika slag.

Uttaxerings-
Bokfurt värde värde Saluvärde

Kr. per ton

Styckemalm:
Exportföretag 3* 2.') — 8-0 2
Övriga företag Ö*.")? 7*17 8*3 5
Samtliga 3.54 7*17 8*05

Anrikningsgods:
Exportföretag 1*cg — l*So
Övriga företag 2*04 2*20 2*3 7
Samtliga 1*83 2*26 2*09

Slig:
Exportföretag 8*9 o — 8*04
Övriga företag 8*58 7-3 2 10*3 2
Samtliga 7*43 7*3 2 8*74

Briketter:

Exportföretag 10*3 3 — 14*51
Övriga företag 14*6 2 8*3 4 16*7 5
Samtliga 12*40 8*34 15*29
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I Översikten har räknats endast med kvantiteter, för vilka värden

nppgivits, ett förhållande, som är av betydelse särskilt beträffande
anrikningsgodset.
I allmänhet ställer sig det bokförda framställningspriset, i vilket

torde ingå endast de rena brytningskostnaderna, lägre än motsva
rande lösningspris, vilket beräknas med hänsyn till samtliga kost
nader för driften, sålunda även tillredningsarbeten, allmänna för
valtningskostnader etc. Saluvärdet åter, vilket omsluter även vinst,
ställer sig enligt sakens natur i allmänhet högre än de motsvarande
framställningsprisen. Avsteg från dessa regler förekommer emeller
tid så till vida, som beträffande styckemalmen i 7 fall av 26 ut
taxeringsvärdet är lägre än bokföringsvärdet, under det att vid slig
och briketter detsamma iir förhållandet i 5 fall av 10. Högre
taxeringsvärde än motsvarande saluvärde förekommer i fråga om
styckemalmen i 9 fall av 26, under det att i fråga om slig och
briketter detsamma förekommer i 2 fall av 10. Slutligen har vid
20 av de 63 företag, från vilka erhålhts uppgifter, det för stycke
malm bokförda framställningspriset upjotagits högre än motsvarande
saluvärde, under det att med slig och briketter detsamma är för
hållandet vid 5 av de 29 i detta fall uppgiftslämnande företagen.
Samtliga de företag, vid vilka sistnämnda förhållande föreligger, äro,
med undantag av två, mindre sådana, vilka avsätta malmen huvud
sakligen till inhemska intressenter.

Såsom av tablån framgår, belöper sig det bokförda framställnings-
priset för styckemalm till 3'5 4 kr. per ton, därvid utgörande för
exportföretagen 3*2 5 kr. samt för de övriga företagen 6*5 7 kr. per
ton. Siffran för exportföretagen erhåller sin karaktär i första
hand genom de exceptionella förhållandena vid de lappländska
malmföretagen med deras särdeles låga framställningspriser. Även
beträffande anrikningsgodset, sligen och briketterna föreligga mellan
de bägge grupperna av företag i detta fall betydande differenser.

Saluvärdet av styckemalmen utgör vid de 70 företag, vilka fram
ställt sådan, i medeltal 8*0 5 kr. per ton, utgörande för export
företagen 8*0 2 kr. och för övriga 8*3 5 kr. Mellan de olika före
tagen äro i detta fall för handen avsevärda variationer, så till vida
som i en del fall priset nedgår ända till 5 kr. per ton och lägre,
medan för vissa kända kvalitetsmalmer detsamma stiger till 11 kr.
per ton och däröver. Vanligast är ett pris av 7 —10 kr. per ton,
vilket förekommer vid c: a halva antalet av de i undersökningen
ingående företagen. Även beträffande sligen och briketterna med
8*7 4 samt 15*29 kr. per ton såsom medelpris ställer sig vid export
företagen priset avsevärt lägre än vid de övriga företagen. Även
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här är prisdifferensen mellan de olika företagen betydande, varie
rande beträffande sligen mellan 7 kr. och därunder per ton i vissa
fall till 11 kr. och mer i andra, under det att för briketterna en

motsvarande fluktuation mellan 14—17 kr. föreligger. Vanhgast är
ett sligpris av 8 —11 kr. per ton, vilket uppgives av c:a två tredje
delar av de uppgiftslämnande företagen, under det att i fråga om
briketterna 14—16 kr. uppgives av halva antalet företag. Den
lokala gestaltningen av saluvärdet för malm av olika slag belyses
av nedanstående tablå, i vilken uträknats medeltal för de olika länen.
Med hänsyn till nödvändigheten att icke blotta de enskilda företagens
förhållanden' har därvid i ett par fall företagits uteslutningar.

Stycke- gri-
malm ketter

gods

Kr. per ton

Stockholms län 10*2.' 1-97 10*71 18*oo
Uppsala » 8*43 1*83 — —
Södermanlands » 11'21 2* 10 12*00^ —
Östergötlands » 9'3 7 — — —
Värmlands » 9*46 1'06 Ikoo —
Örebro » 8*14 1'8 8 7*80 14*03
Västmanlands » 7*7 0 1*4 2 8*6 4 14* 10
Kopparbergs » 6*14 1-7 4 8*58 16*0 o
Gävleborgs » 10*7 8 3*5 2 12* o o —
Norrbottens » 8*40 — — —

Riket i dess helhet 8 O0 1"36 8*74 15*29

De högsta genomsnittliga malmprisen föreligga sålunda i östra
Sverige med tillgångarna därstädes på kvalitetsmalmer för fram
ställning av oartsfritt tackjärn, lämpligt för härdfärsknings- samt de
sura metoderna. Däremot uppvisa Örebro, Västmanlands samt
Kopparbergs län lägre genomsnittspriser, till följd av att siffrorna
här i större omfattning gälla fosforrik malm.

Järngruvehanteringenö omsättningsförhållanden år 1913 framgår
av tab. 6. I allmänhet hava de under detta kapitel avgivna upp
gifterna befunnits vara i överensstämmelse med motsvarande produk
tionsuppgifter, och föreliggande ojämnheter hava kunnat utan våda
för tillförlitligheten utjämnas. Av hela den omsatta kvantiteten
styckemalm, 6 938 502 ton, hava utdelats resp. försålts till intres
senter 694 535 ton, motsvarande 10 proc., under det att eljest
inom landet försålts 306 962 ton, motsvarande 4*4 jiroc. Åter
stoden, 5 937 005 ton, utgörande 85*ö proc., har försålts till export.
För erhållande av ett fullt exakt uttryck för den under år 1913
till utlandet försålda styckemalmskvantiteten bör tiR sistnämnda
summa läggas en i andra hand försåld kvantitet av 90 758 ton.
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Tab. 6. Jäpngpuveföpetagens lagep- oeh omsåttningsföphållanden
åp 1913.

Styckemalm...
i Anriknings-
i  gods

I Iråetter
!  Summa

Lager Vi 1913 Omsättningen Lager 3'/i2 1913

Ton

Bokfört

värde

Ivr.

Ut

delat

Ton

1 Expor-
mom , ^ ,

landet

Ton Ton

Förädlat

Ton

Bokfört

Ton värde

1

Kr.

651 069

1 292 738

78 591

3196

3 395 653

388 679

387 562

45 015

694 535

157 890

76 611

50 215

306 962 5 937 005

1
55 7831 1 117

31510 202 716
67 7621 61 116

1
1  -

1 263 663

184 097

526 665

1 737 914

92 681

4 447

2 792 061

462 538

467 335

55 174

— 4216J)09| — ! - ! — — —

3 777 108

vadan sålunda hela exportkvantiteten belöper sig till 6 027 763 ton,
motsvarande 86*9 proc. av hela den omsatta kvantiteten. Av an
rikningsgodset har den ojämförligt största delen eller 1 263 663
ton, motsvarande 85*5 proc. av den totala omsatta kvantiteten,
avgått till de med gruvföretagen kombinerade anrikningsverken i och
för upparbetning till sUg, under det att 213 673 ton utdelats eller för
sålts för samma ändamål. Härvid har en till 30 800 ton uppgående
kvantitet anrikningsgods, som i och för förarbetning inköpts av
tvenne företag från annat här redovisat företag, i tabellen betraktats
såsom förbrukad vid eget verk. Hela den omsatta, i detta sam
manhang redovisade sligkvantiteten uppges till 494 934 ton. Av
denna kvantitet ha 108 121 ton, utgörande 21*8 proc., utdelats
eller försålts inom landet, under det att 202 716 ton eller 41*0
proc. försålts för export, medan 184 097 ton, utgörande 37*2 proc.,
gått till den här redovisade brikettframställningen. Av de som
slutprodukt erhållna briketterna ha under året omsatts 179 093
ton, av vilka 117 977 ton eller 65*9 proc. gått till den inhemska
förbrukningen, under det att återstoden, 61 116 ton, motsvarande
34*1 proc., sålts för export.
En jämförelse mellan de under året producerade samt de omsatta

kvantiteterna visar, att de senare beträffande styckemalmen överstiga
men i fråga om anrikningsgods, slig och briketter understiga de
förra. I förstnämnda fallet ha sålunda lagren anlitats, medan i
det senare lagerbehållningen under året ökats.

Beträffande styckemalmen uppvisa exportföretagen avsevärt mindre
relativ lagerbehållning än övriga företag. Sin förklaring torde detta
förhållande erhålla därav, att vid de senare, vilka huvudsakligen
utdela malmen till intressenter, densamma i stor utsträckning får
kvarligga vid gruvorna, tills den erfordras för de resp. förädlings-
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verkens beliov. Dilremot synas i fråga om slig ocli briketter export
företagen upjivisa relativt större lagerbehållningar, något som emellertid
särskilt beträffande briketter helt kan bero på tillfälliga förhållanden.
Att av anrikningsgods lagerbehållningen överstiger omsättningen i
dess helhet, erhåller sin förklaring därav, att i vissa fall som lager
upptagits hela den tillgängliga kvantiteten av äldre varpmalm.

Rörande utgiftsförhållandena hava från 75 av de här redovisade
77 företagen erhållits användbara uppgifter. För två företag, näm
ligen malmtäkterna i sjöarna Vidöstern och Bolmen, aktiebolaget
Aminne bruk, samt gruvföretaget vid Grränshytte- m. fl. fält, Guld-
smedshytte aktiebolag, tillsamman representerande 0-4 6 proc. av
malmuppfordringen år 1913, saknas i detta sammanhang redovisning
av utgiftsförhållandena. Här föreliggande redovisning av desamma
motsvarar sålunda 99*5 4 proc. av hela den här upptagna produk
tionen.

Hela summan utgifter vid de här redovisade gruvföretagen uppgår till
33 019 488 kr., av vilket belopp 26 236 300 kr. falla på exportföretagen
samt 6 783 188 kr. på de övriga företagen. I medeltal för samtliga
75 företag uppgå utgifterna till 440 260 kr. per företag, medan för
enbart de 23 exportföretagen motsvarande siffra är 1 140 709 kr.
samt för övriga 52 företag 130 446 kr. En ytterligare fördel
ning av företagen på olika grupper efter utgifternas storlek ger föl
jande resultat.

Exportföretag Övriga företag Samtliga

Utgifternas storlek

T. o. m. 100 000 kr....
100 001— 500 000 » ...

500 001-1000 000 » ...

1.000 001—2 500 000 » ...
Över 2 5(M) 000 » ...

Summa Summa Summa

Antal utgifter Antal utgifter Antal utgifter
Kr, Kr. Kr.

1 62 819 33 1 594 915 34 . 1 657 734

11 2 979 120 18 4 123 090 29 7 102 210

8 5 514 589 — — 8 5 514 589

1 1 171 164 1 1 065 183 2 2 236 347
2 16 508 608

— —

2 16 508 608

23 26 236 300 52 6 783188 75 33 019 488

Fästes avseende vid de särskilda utgiftsposterna, vilka framgå av
tab. 7, befinnes det, att den största är löner till arbetarna
med 15 005 410 kr., motsvarande 45*44 proc., kostnaderna för
kraft 2 435 014 kr., motsvarande 7*37 proc., för sprängämnen
2 149 744 kr. eller 6*51 proc. samt krono- och kommunalutskylder
2 899 902 kr., utgörande 8*7 8 proc. av samtliga utgifter.

Betydande iir även det under rubriken övriga utgifter upptagna
beloppet av 2 353 190 kr. eller 7*13 proc. av utgifterna. Här
ingå bl. a. utgifter i form av pensioner, sjukvårds- och försäkrings
avgifter, vidare en från Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag till
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staten utgående ersättning av 800 000 kr. samt slutligen större
summor under beteckningen royalty och organisationskostnader.

Tab. 7. Järngruveföretagens utgifter år 1913, fördelade på exportföretag
och övriga företag.

U t g i f t e r

Exportföretag
23 st.

Kr.

Proc.

av ut-

gif-
terna

Övliga företag
52 st.

! Proc.
av ut.

gif-
terna

Kl-.

Samtliga
75 st.

Kr.

Proc.

a v ut-

gif-
terna

Inköpt rågods för anrikning och
brikettering

Kostnader för kraft, värme och
belysning

Förbrukade sprängämnen
Material för reparationer och un

derhåll
Material för nybyggnader och ny

anskatfning, som påförts bryt
ningen under året

Övrigt förbrukat material jämte
diverse utensilier

Löner och arvoden till förvalt
ningspersonalen

Löner till arbetarna
Hyror
Räntor

Förs v arsa vgi f ter
Krono- och kommunalutskylder...
Avskrivningar på fastigheter...

»  » gruvor

»  » maskiner, in
ventarier och redskap

Avskrivningar på varufordringar
Övriga utgifter

4 031

1 766 841
1 686 878

709 739

110 040

1 326 090

931170

11 735 153
107 076

1 400 319
8 241

2 758 671

549 786

378 752

671 272

12 880

2 079 361

Summa26236300

O'o 2

6*73

6*43

2-71

0*4 2

5*05

44*7

0*41

5-34

0*03

10-51

2-10

1-44

2-56

0-05

7*92

lOO-oo

135 634

668 173

462 866

421 005

187 924

403 0.39

356 440

3 270 257
6 052

46 163

10 680
141 231

133 345

91 505

174 179
866

273 829

2-00

9-ö5

6*8 2

6-21

2*7'

5*94

5-2 5

48-21

0-09

0*G8

0-16

2-08

1-97

1-35

2

0-01

4*04

6 7831881100 00

139 665

2 435 014

2 149 744

1 130 744

297 964

1 729 129

1 287 610

15 005 410
113 128

1 446 482

18 921

2 899 902

683 131

470 257

845 451

13 746

2 3.53 190

33010488

0-42

7-3 7

6-.71

3*43:

0*9 0

5*21

3-90

45-44

0-3 4

4-38

0-OG

8-78

2-07

1-43

2*56

0-04

7-13

100-ooi

Utgiftsförliållandena vid exportföretagen bestämmas i betydande
omfattning av förhållandena vid Grängesbergsföretaget och de
stora norrbottniska gruvföretagen. Bland mera påfallande olik
heter vid den inbördes gestaltningen av de särskilda kostnads
kontona för exportföretagen och de övriga företagen må påpekas, att
för de förra kostnaderna för kraft, material för underhåll och
nybyggnader, löner och arvoden väsentligt understiga motsvarande
vid de icke exporterande företagen. Däremot uppvisa de senare
avsevärt lägre räntekostnader. Utgifter för räntor redovisa 19
exportföretag samt 18 företrädesvis malmutdelande företag. Av
exportföretagen sakna endast 4 utgifter för räntor, under det att
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beträffande övriga detsamma är fallet med 34. Även per före
tag räknat ställa sig räntekostnaderna inom exportföretagsgrujijien
avsevärt liögre än inom de övriga, så till vida som mot en genom
snittlig ränteutgift av 73 701 kr. per företag i förra fallet svarar
i  senare endast 2 565 kr. Inom gruppen av övriga företrädesvis
malmutdelande företag uppgivas sålunda räntekostnader av endast
(^:a tredjedelen av samtliga samt därvid till jämförelsevis obetydliga
belopp. Vid bedömande av sistnämnda förhållande må emellertid
påpekas, att bland de övriga företagen återfinnes ett ej obetydligt
antal, som enligt tillgängliga balansställningar liar avsevärda
förlagslåneskulder, utan att motsvarande räntor upptagits i årsom-
kostnaderna. I dessa till ett tiotal ujipgående fall synes hava före
kommit, att av vederbörande intressenter tillskjutits förlagslånemedel,
a vilka ränta icke debiterats. Vid detta förhållande komma enligt
sakens natur kostnaderna för gruvrörelsen att upptagas lägre än de
i verkligheten äro. Utom räntorna ställa sig vid de icke exporterande
företagen utskylderna till stat och kommun avsevärt lägre än vid
exportföretagen, ett förhållande, som erhåller sin förklaring av de
betydande vinsterna vid vissa av företagen inom sistnämnda grujip.
Särskilt stiga utskylderna vid de norrbottniska gruvföretagen till
relativt höga belopp. Härtill bidrager bl. a. det förhållandet, att
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag har att för 10 proc. av sin in
komst betala skatt till både Narviks kommun och norska staten,
samtidigt som aktiebolaget i Sverige påföres inkomst- och förmögen
hetsskatt till staten för hela sin inkomst.

Ett avsevärt infiytande på de särskilda utgiftsjjosternas inbördes
gestaltning utövas av förekomsten vid ett gruvföretag av anriknings-
resji. briketteringsverk. För att utröna förhållandena i detta avseende
har i tab. 8 en indelning av företagen i sådana med och utan
anrikningsverk ägt rum, varvid bland de senare för erhållande av
större jämförbarhet till en särskild grupp förts Grängesbergsföretaget
och de norrbottniska gruvföretagen. Vid berörda uppdelning erhålles
dels en grupp av 26 företag med anrikningsverk, dels en grupp
av 45 mellansvenska företag saknande dyhka. Bland de mellan
svenska gruvföretagen uppvisa dylika med anrikningsverk relativt
större kostnader för kraft, material, räntor ävensom totalt sett för
avskrivningar, vilket allt är förhållanden, som direkt eller indirekt
stå i samband med den större utrustningen med byggnader och
(ivriga tekniska hjälpmedel samt i allmänhet den större maskinella
driften. Företag, vilka ej äro kombinerade med anriknings- eller
briketteringsverk, up])visa å andra sidan relativt större kostnader fö]^
sprängämnen, för nybyggnadsarbeten samt för löner och arvoden
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Tab. 8. Jäpngpuveföretagens utgiftep åp 1913, föpdelade på föpetag
med och utan anpikningsvepk.

G-ruvföretag med
anrikni ngs verk

26 st.

Utgifter

Kr.

Proc.
av

utgif
terna

Gruvföretag utan anrikningsverk

Mellansvenska

45 st.

Kr.

Proc.

av

utgif
terna

Nordsvenska

ocb. Grängesberg
4 st.

Kr.

Proc.

av

utgif
terna

Inköpt rågods för anrikning och
brikettering

Kostnader för kraft, värme och
belysning

Förbrukade sprängämnen
Material för reparationer och

underhåll

Material för nybyggnader och ny
anskaffning, som påförts hryt-
ningen under året ^

Övrigt förbrukat material jämte
diverse utensilier

Löner och arvoden till förvalt
ningspersonalen

Löner till arbetarna
Hyror
Räntor
Försvarsavgifter
Krono- och kommunalutskylder...
Avskrivningar på fastigheter

»  » gruvor

»  » maskiner, inven
tarier och redskap

Avskrivningar på varufordringar
Övriga utgifter

Summa

139 665

1 126 796

640 688

655 430

144 884

689 672

468 064

3 972 629
6 409

460 765

9 095

148 564
347 767

223 968

380 468
12 024

365 583

vl*43

11-5]

6* 5 4

6*69

1*48

7*04

4-78

40*5 7

0*0()

4'71

0*09

1*52

3*55

2*29

3*89

0*12

3*73

425 473

389 508

235 910

111 729

293 907

290 214

2 325 260
4 328

123 212

7 879

77 488

133 561

37*561

278 799
1457

255 575

8*52

7*80

4-73

2*24

5*89

5*8]

46*5 8

0*0 9

2*47

0*16

1*55

2*68

0*75

5*58

0*08

5*12

9792 471 lOO-oo 4991 861 lOO-oo

882 745

1 119 548

239 404

41 351

745 550

529 332

8 707 521
102 391

862 505

1947

2 673 850

201 803

208 728

186 184

265

1 732 032

4*84

6*14

1*31

0*23

4*0 9

2*90

47*75

0*56

4*7 3

0*01

14*6 6

1*11

1*15

1-02

9*50

18 235156 100*oo

till förvaltnings- ocli arbetarpersonalen, vilket allt står i samband
med malmbrytningens ocb malmnppfordringens säregna förbållanden.

Bland sådana särskilda utgiftsposter, vilka förekomma endast
vid vissa av företagen, må framhållas närmast materialkostnader för
nybyggnader och nyanskaffningar. Dylika redovisas från samman
lagt 53 av de nppgiftslämnande 75 företagen med en snmma av
2 811 965 kr., av vilken 2 326 866 kr. komma på 18 exportföre
tag, under det att 485 099 kr. belöpa sig på de 35 i detta fall
nppgiftslämnande Övriga företagen. I förstnämnda summa ingå där
vid de tre norrbottniska gruvföretagen med en summa av 1 878 830
kr. Av de anförda beloppen ha påförts brytningen under år 1913
297 964 kr., i vilken summa ingå 12 exportföretag med 110 040
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kr. samt 31 av de övriga företagen med 187 924 kr., motsvarande^
resp. 0*4 2 samt 2*7 7 proc. avföretagens samtliga kostnader under året.

Avskrivningar i en eller annan form redovisas av tillsamman
58 företag, bland vilka återfinnas 22 av de exporterande före
tagen. Hela avskrivningsbeloppet under året ujipgår till 2 012 585
kr., av vilken summa 1 612 690 kr. belöper sig på exportföretagen
samt 399 895 kr. på övriga företag. Beträffande avskrivning- på
egendom av olika slag må nämnas, att avskrivning på fastighet före
kom vid 37 företag, på gruvor vid 15 företag, på maskiner, inven
tarier och redskap vid 51 företag samt på varufordringar vid 4
företag, av vilka tre exportföretag. Att på grundvalen av förehg-
gande material lämna en exakt bild av avskrivningskvoternas stor
lek sådana dessa framträda därigenom, att avskrivningsbeloppen
ställas i relation till motsvarande anskaffnings- resj). begynnelsevär
den, låter sig icke göra. I fråga om grnvfyndigheterna är detta
icke möjligt redan på den grund, att värdet är till sin karaktär
synnerligen svävande eller omöjligt att bestämma. För att erhålla en
föreställning om avskrivningarnas relativa storlek har emellertid ut
räknats de under året. avskrivna beloppens storlek i förhållande till
gruvornas uppskattade värde, fastigheternas taxeringsvärde samt
brandförsäkrings- resp. bokföringsvärden av maskiner, redskap och
inventarier. Därvid hava erhållits följande avrundade procenttal.

Företag med avskrivningar: t. i . Maskiner oeli
,  . , Tr.. AT-. X ras tigheter Gruvor inventarier(utom Liiossav.—Kiirunav. AB.) p 3, ̂  c. av v ä r d e t

Exportföretag 5 74 772
Övriga företag 772 1 11
Samtliga 6 75 8

Samtliga företag:
Exportföretag 272 7io 2
Övriga företag 2Vi 7io 4
Samtliga 272 7io 27»

Till de erhållna siffrorna må anmärkas, att de till utgångspunkt
tagna taxerings-, brandförsäkrings- samt bokföringsvärdena i allmän
het torde få betraktas som ej obetydligt lägre än motsvarande an
skaffningsvärden samt de erhållna procenttalen sålunda högre, än
vad motsvarande siffror skulle hava blivit, om till grund för beräk
ningen kunnat läggas de verkliga anskaffningsvärdena. Att för
exportföretagen siffrorna ställa sig avsevärt lägre än för övriga före
tag, erhåller sin förklaring delvis av att det för slutresultatet i hög
grad bestämmande Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag för året
verkställt endast en mindre avskrivning. En värdering av aktie
bolagets egendom hade nämligen givit vid handen, att genom de
föregående årens avskrivningar aktiebolagets egendom nedskrivits till
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8å iåga belopp, att för året 1913 erfordrades en avskrivning endast
på egendomarna i Narvik, för vilket ändamål enligt årsberättelsen
anvisades ett belopp av 154 281 kr. Slutligen må nämnas, att vid
ett av de företag, beträffande vilka för året icke upptagits avskriv
ningar, återfinnes i den ägande ocli drivande firmans balansställning
en betydande förnyelse- ocli avskrivningsfond.
Av de behandlade 75 gruvföretagen hava 29 redovisat vinst, 18

varken vinst eUer förlust samt 28 förlust. Av de 23 exportföre
tagen uppvisa 12 förlust, medan av de 52 övriga företagen det
samma är förhållandet med 16. Förekomsten av vinst eller förlust

beträffande den sistnämnda gruppen av företag torde emellertid i
många fall få betraktas mera såsom ett bokföringstekniskt förhål
lande än såsom ett uttryck för årets affärsresultat. I mån näm
ligen som något utbud av malmen i marknaden icke förekommer,
utan densamma uttages av intressenter, beror balansen mellan ut
gifts- och inkomstsidan j)å det åsatta lösningspriset, vilket enligt
sakens natur ej bör sättas högre, än att årsomkostnaderna resp. samt
liga kostnader för företagets drift täckas. Ett liknande förhållande
torde ej heller vara främmande för åtminstone ett par av export
företagen, vid vilka föreligga betydande förlagslån från utländska
intressenter.

Utgiftsförhä Handen a vid företag med vinst eller utan förlust samt
vid företag med förlust framgår av tab. 9, i vilken under de bägge
angivna rubrikerna verkställts en uppdelning uti exporterande samt
övriga företag. Jämföres fördelningen av utgifterna under olika
huvudposter först beträffande exportföretagen, befinnes, att dylika
med förlust uppvisa i första hand relativt högre kostnader för kraft
och material samt för förvaltningen och för räntor. Lägre ställa
sig däremot i första hand utgifterna till arbetarpersonal samt krono-
ocli kommunalutskylderna. Anmärkas må, att i dessa fall förhållan
dena i särdeles hög grad erhålla sin prägel av utgiftsfördelningen
vid de under exceptionella omständigheter arbetande norrbottniska
PTuvföreta^en. Yid de övriga, för den inhemska marknaden i första
O  O CA /

hand arbetande företagen, framträder vid sådana med förlust en lik
artad högre belastning av kontot för material, för förvaltningen
ävensom för räntor och försvarsavgifter. Högre siffror uppvisa före
tag med vinst eller utan förlust däremot för löner till arbetarna
samt för de med vinstförliållandena i intimt samband stående ut
gifterna till skatter ocli avskrivningar.

Årsinkomsten vid företagen med förlust utgjorde enligt redovi.s-
ningen 4 934 690 kr. Med en utgiftssumma enligt tab. 9 av
6 226 066 kr. uppgick förlusten till 1 291 876 kr., i vilken summa
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Tab. 9. Jäpngruveföretagens utgifter år 1913, fördelade på före-

U t 2- i f t e

Företag med vinst eller utan förlust

Exportföretag
11 st.

Övriga företag
86 st.

Kr.
Proc. av

utgifterna
Kr.

Proc. av

utgifterna

Inköpt rågods för anrikning och brikettering
Kostnader för kraft, värme och belysning.
Förbrukade sprängämnen
Material för reparationer och underhäll....

»  » nybyggnader och nyanskaiFning,
„ som påförts brytningen under året
Övrigt förbrukat material jämte diverse

utensilier
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen
Löner till arbetarna vid gruvor och verk
Hyror
Räntor
Försvarsavgifter i
Krono- och kommunalutskylder !
Avskrivningar på fastigheter i

T> » gruvor

»  » maskiner, inventarier och
redskap

»  » varufordringar
Övriga utgifter

1 150 518

1394 403

315 083

75 224

815 322

646 497

9 657 180

103 391

1 027 380

2 724

2 736 193

537 135

316 777!

346 118

12880

1 741 960

o,öl

6-68

1*51

0-Ö6

3*91

3-10

46*2 5

0-50

4*92

0*01

13*10

2*57

1*5 2

1*6 6

0*06

8*3 4

135 634

582116

404 963

344 303

151 742

364 786

283 986

2 866 249

4 087

37 564

4 474

126 872

132 412

91 003

152 805

866

230 775

Summa 20 878 785 100*oo 5914687

2*29

9*84

6*85

5*82

2*56

6*17

4*80

48*46

0*0 7

0*64

0*08

2*15

2*24

1*54

2*58

0*01

3*90

lOOoo

emellertid ingår en ökning av lagerbeståndet, motsvarande ett värde
av 58 827 kr., vadan sålunda förlusten nnder året uppgår till
1 232 549 kr. Av detta belopp falla 1 020 276 kr. j)å exportföre
tagen samt 212 273 kr. på övriga företag. Ökningen av lager
beståndet vid företagen med förlust, ett förhållande, som föreligger
vid mera än halva antalet av samtliga, synes liäntyda på att en av
orsakerna till det sämre affärsresultatet är att söka i svårigheten att
erhalla avsättning för produkten. För samtliga redovisade företag-
gestaltade sig inkomsterna i anslntning till 1913 års produktion på
följande sätt.

Försåld årsprodukt, beräknad netto gruvbäcken
För årsdriften använda förlagsmedel från in

tressenter
Andra årsinkomster i samband med gruvdriften

Export
företag

Kr.

52 894 987

313 933

187 805

Övriga
företag

Kr.

829 319

5 695 611

395 411

Samtliga

Kr.

53 724 306

6 009 544

583 216

Summa 58 396 725 6 920841 60817 066
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tag med vinst eller utan förlust samt företag med förlust.

125

Samtliga företag med
vinst eller utan

Företag med förlust
28 st

Samtliga företag

med förlust

28 st.

förlust

47 st.

Exportföretag
12 st.

övriga företag
16 st.

Kr.
Proc. av

utgifterna
Kr. 1 Proc. avutgifterna

Kr.
Proc. av

utgifterna
Kr.

Proc. av

utgifterna

135 634

1 732 634

1 799 366

659 386

0'51

6*47

6-7 2

2*46

4 031

616 323
292 475

394 656

0*0 7

11*.70

5*4 6

7*37 '

86 057 j
57 903

1  76 702

9*91

6*6 7

8*83

4 031

702 380

350 378

471 358

0*06

11*28

5*63

7*.3 7

226 966 0'S5 34 816 0*6 5 : 36 182 4*17 70 998 1*14

1180 108

930 483

12 523 429

107 478

1 064 944
7 198

2 863 065
669 547

407 780

4*40

3*47

46*7 4

0*40

3*9 7

0*0 3

10*6 9

2*50

1*52

510 768:

284 673

2 077 973i

3 685:
372 939

5 517

22 478;

116 651

61 975'

9*53

5*31

38*7 9

0*07

6*96

0*10

0*12

2-is

1-16

38 253
72 454
404008
1965

8 599

6 206

14 359

933

502

4*40

8*34

46*51

0*23

0*99

0*71

1*65

0*11

0*06

549 021

357 127

2 481 981

5 650

381 538
11723

36 837

117 584

62 477

8*8 2

5*74

39*86

0*09

6*13

0*19

0*59

1*89

1*00

498 923

13 746

1 972 735

1*86

0*05

7*36

221154

337 401

1

1  4*13

6*3 0

21374

43 054

2*46

4*96

242 528

380 455

3*90

6*11 i

26 793 422 100 00 1  5 857 515 lOOoo 868 oöl lOO-oo 6226066 lOO-oo

Såsom inledningsvis påpekats, hava de såsom inkomst av arets
produktion upptagna beloppen erhållits på sa sätt, att fran arsför-
säljningens och utgående lagrets sammanlagda värde tagits värdet
av ingående lagret. Den sålunda erhallna summan har därefter
proportionellt fördelats på försåld årsprodukt samt för arsdriften an
vända förlagsmedel. Årsinkomster av andra slag redovisas av till
samman 29 företag. I summan av dylika ha därvid inlagts in
komsterna genom hjälparbeten^ åt främmande i form av intjänt an
rikningslön av inlämnad malm. Ifrågavarande summa uppgår emel
lertid endast till något tusental kronor. Bland övriga poster under den
nämnda rubriken, i avseende å vilka avgivits specificerade uppgifter,
må nämnas annat försålt gods än malm 297 815 kr., hyror och
arrenden 81671 kr., inkomster av aktier och gruvlotter samt övriga
räntor 23 675 kr.

71 669 kr.

Av tab. 7 framgår, att _
företag sammanlagt uppgivas till 33 019 488 kr., av vilken

,  XXiXVVXXXLO Ut/X m/ T j^X IX v xw

och slutligen övriga ej specificerade inkomster

årsutgifterna för samtliga redovisade
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summa 26 236 300 kr. belöpa sig på exportföretagen samt 6 783 188
kr. pä övriga företag. Sedan sistnämnda utgifter täckts, återstå för
de båda företagsgrupperna 27 160 425 samt 137 153 kr. resp. eller
tillsammans 27 297 o/8 kr., utgörande den mot årets produktion
svarande företagsvinsten. I förhållande till samtliga årsinkomsterna
uppgår företagsvinsten för exportföretagen samt för de övriga före
tagen till 50-8 7 och 1-9 8 proc. resp. eller för samtliga företagen
45-2 3 proc. Anmärkas må till den för exportföretagen erhållna
siffran, att densamma bestämmes helt och hållet av förhållandena vid
de undei 41afikaktiebolaget Grrängesberg-Oxelösund hörande företao'en.

IL De självständiga anrikningsvepken.

Av samtliga till ett antal av 41 i undersökningen ingående före
tag för järnmalmsanrikning resp. brikettering ha redovisats såsom
skilda fran gruvrörelsen följande 14 företag.

Malmöhus län.

Höganäs-Billesholms AB.: Höganäs anrikningsverk, Höganäs in:e,
Helsingborgs kopparverks AB.: briketterings verk vid Hälsingborgs koppar

verk, Raus s:n.

Värmlands län.
Lesjöfors AB.: Långbanshyttans anrikningsverk, Bärnebo s:n.
Örebro län.
Ijerns gruvbolag: Slotterbergets anrikningsverk, Hjulsjö s:n,

AB. Stjernfors-Ställdalen: Bredsjö anriknings- och briketteringsverk, Hjul
sjö s:n,
AB. Stjernfors-Ställdalen: Hjulsjö (Södra Hyttan) anriknings- och briket

teringsverk, Hjulsjö s:n,
Sikfors bruks AB.: Sikfors anriknings- och briketteringsverk, Hällefors s:n,
Guldsmedshytte AB.: Guldsmedshvttans anriknings- och briketteringsverk,

Linde s:n. ö ^
Västmanlands län.

Ljusne-Woxna AB.: Borgfors anrikningsverk, Skinnskattebergs s:n.
Uttersbergs bruks AB.: Uttersbergs anriknings- och briketteringsverk.

Heds s:n.

Kopparbergs län.
Avesta jernverks AB.: Avesta brikettermgsverk, Avesta köping,
Horndals jernverks AB.: Näs briketteringsverk. By s:n,
Vestra Malsjöbergs grufbolag: Västra Malsjöbergs sovringsverk, Ludvika s:n.
Gävleborgs län.

Hofors AB.: Hofors briketteringsverk. Torsåkers s:n.

Redovisat i föreliggande sammanhang är sålunda även Västra
Malsjöbergs sovringsverk med en produktion år 1913 av 4 180 ton
malm (jfr sid. 112). \id en jämförelse i övrigt med tillkommers-
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kollegii bergsberättelse för år 1913 avgivna uppgifter befinnes, att
utom Stollbergs järn- ocli blyanrikningsverk med en produkt av
13 481 ton slig, vilket återfinnes under övrig bergshantering, redo
visning saknas här även beträffande Ivarlsviks anrikningsverk samt
Högbo briketterings verk. Bägge dessa företag, det förstnämnda med
en tillverkning år 1913 av 32 668 ton slig samt 34 036 ton bri
ketter, det senare med en brikettillverkning av 6 783 ton, redovisas
i  samband med resp. hytt- eller järnverk. Däremot har i förelig
gande sammanhang redovisats Helsingborgs kopparverks briketterings-
verk, vid vilket ur såsom biprodukt vid koppartillverkningen erhållen
purple-ore 1913 framställts 64 345 ton briketter. Ensamt anrik
ning har bedrivits vid o av de nämnda företagen, vid likaledes 5
har förekommit såväl anrikning av malm som tillverkning av bri
ketter, under det att Yiå 4 ägt rum uteslutande brikettillverkning.

Produktionen år 1913 vid de självständigt redovisade anriknings-
och briketteringsverken framgår av nedanstående tabell.

Tab. 10. Anriknings- oeh briketteringsverkens produktion år 1913.

Inköpt produkt Tillverkad produkt

Y il r n s 1 a g

i

1

i

1 Inköps- ,
Ton pris Ton

i  Kr.
!

Frain-

ställ-

nings-
pris
Kr.

Salu

värde

Kr.

Summa

Ton

Anrikningsgods
Slig
Briketter

236 408

45 466

955 339

613 893 106 940

176 435

839 567

2 101 975

1 177 060

2.550 811

236 403

152 406

176 435

Summa - 1 569 232 —  ! — —
—

I den såsom köpt redovisade kvantiteten anrikningsgods och slig
ingår även från egna gruvor eller varp ävensom genom utdelning
erhållen produkt. Även upptagas vid Helsingborgs kopparverks
briketterings verk tillverkade briketter, beträffande vilka motsvarande
kvantitet purple-ore icke upptagits bland sligen. Gärdet av för slig-
framställningen inköpt anrikningsgods upptages till 955 339 kr.,
motsvarande 4*0 4 kr. per ton. Eör den tillverkade sligen redovisas
ett framställningspris av 839 567 kr., utgörande 7*8o kr. per ton,
samt ett saluvärde av 1 177 060 kr., motsvarande 11*0 1 kr. per
ton. Saluvärdet varierade mellan i vissa fall c:a 8 kr. per ton samt
i  andra c:a 20 kr. per ton, under det att det vanligaste värdet ut
gör 10 —12 kr. per ton.

Inköpspriset för vid briketteringen använd främmande slig åter, i
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vilket inga aven frakter och övriga omkostnader. belö2ier sig till
13 5 0 kr. per ton. För briketterna slutligen redovisas ett framställ
ningspris av 2 101 975 kr., motsvarande 11-91 kr. per ton, jämte
ett saluvärde av 2 550 811 kr., utgörande 14-46 kr. per ton. Mot
sistnämnda medelpris svarar i ett faU ett saluvärde av c:a 12 kr.
per ton, under det att i ett annat faU salupriset uppgår till c:a 20
kl. per ton. Vanligast är ett salujiris av 14 —16 kr. jj^r ton.

Omsättningsförliallandena vid de självständigt redovisade anrik
nings- och briketteringsverken framgå av tab. 11. Under året hava
vid de här redovisade verken anrikats tillsamman 228 060 ton gods,
av vilket erhållits 106 940 ton slig, motsvarande 48 proc. av be
handlat anrikningsgods. Av den omsatta sligen, tillsamman 150 499
ton, hava 89 156 ton, motsvarande 26 proc., av 8 företag utdelats
till intressenter eller försålts inom landet, under det att 111 848

Tab. 11. Lager- oeh omsättningsförhållanden vid anriknings- och
briketteringsverken år 1913.

V a r II s 1 a «;•

Lager Vi 1913
Sålt

inom

landet

Ton

Direkt

expor

terat

Ton

Vidare för-

ädlat vid

Lär redovi

sade verk

Ton

Lager ̂ 7^2 1913

Ton

Bokfört

värde

Kl'.

1 Bokfört
Ton värde

Kr.

Anrikningsgods...
Slig
Briketter

27 372

18 438

6 152

219 478

161 587

62 0251
39 156

84 1741 90 906

223 060
111 343

40 715

20 340

7 507

1  ■ 1
1

346 9621
257 365 '
75 692i

Summa
—

443 090 — 1 _
— — «80 01!)

ton, motsvarande 74 jDroc., ingått såsom råmaterial vid briketteringen.
Av under året framställda briketter ha 84 174 ton eller 48 proc.
försålts eller utdelats inom landet, under det att 90 906 ton, mot
svarande 52 iiroc. av den producerade kvantiteten, försålts för export.
Det föreligger sålunda beträffande briketterna liksom i fråga om
anrikningsgodset och sligen en ökning av lagerbeståndet under året.
Den salunda föreliggande lagerökningen uppgår beträffande an

rikningsgodset till c:a 50 proc., under det att för slig och briketter
motsvarande ökning utgör 10 och 22 proc. resp.

oni utgiftsförhållandena vid de självständigt redovi
sade anrikningsverken ha sammanställts i tab. 12. Hela utgifts
summan belöper sig till 2 672 628 kr., motsvarande 190 902 kr.
jier företag. Därvid belöper sig den största posten, motsvarande
61-84 proc., på kostnaderna för rågods och inköpt slig. I andra
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Tab. 12. Anriknings- och briketteringsverkens utgifter år 1913.

IT t o- i f t e r

Förbrukning av rågods och av inköpt slig.
Material för reparationer och underhåll .. .
Förbrukning av övrigt material och utensilier
Kostnader lÖr kraft^ värme och belysning ...
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen
Löner till arbetarna
Hyror
Räntor

Krono- och kommunalutskylder
Avskrivningar på fastigheter

»  » masainer, inventarier ochj
redskap

i  » » .varufordringar
! Övriga utgifter ,

Summa

14 st. företag

Kr.

1 652 804

112 487

72 580

312 822

71 459

376 466

500

964

12 681

31 816

28 049

2 672 628

Proc. av

utgifterna

61-84

lOO-oo

Tummet komma arbet.slöner, uppgående till 14*0 9 proc.^ samt kost
nader för kraft och. belysning, utgörande 11*7 proc. Bortelimineras
nr utgiftssumman kostnader för inköpt material, samt fördelas åter
stoden på övriga utgiftsposter, framträder den relativa betydelsen
av omkostnader för olika ändamål i själva förädlingsprocessen.
Arbetslönerna uppgå i detta fall till 36*91 proc., under det att
närmast komma kostnader för kraft etc. med 30*6 7 proc. samt kost
nader för material och underhåll med 11*0 3 proc. Jämförda med
.motsvarande utgifter för gruvhanteringen framhäva de anförda siff
rorna den större användningen vid malmanrikningen och brikett-
framställningen av maskinkraft.

Bland utgiftsposter, vilka förekomma endast vid vissa företag, må
nämnas hyror, vilka redovisats endast i ett fall, räntor, förekom
mande vid två företag, samt avskrivningar på maskiner och redskap,
vilka återfinnas vid fem företag. Beträffande rubriken övriga ut
gifter må nämnas, att i beloppet ingå bl. a. försäkringsavgifter, royal-
ty och bruksomkostnader.
De självständigt redovisade anrikningsverkens inkomstförhållanden

i  anslutning till produktionen år 1913 framgå av nedanstående
tablå.

Kr.

Försåld årsprodukt., beräknad netto verket 2 842127
Hjälparbeten åt främmande 32 884
Andra årsinkomster ^ lä8

Summa 2 879169

Sveriges hergshmiteriug, 9
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\ärdet ;iv den försålda, ärsprodiikteii liar erliällits sålunda, att från
hela årsförsäljningen jämte värdet av utgående lagret dragits det in
gående lagrets värde. Vid frånräknande av samtliga årsutgifter,
nppgående enligt ta.b. 12 till 2 672 628 kr., erhålles såsom företags
vinst en summa av 206 541 kr. Sistnämnda beloj^jD utgör därvid
7*17 proc. av samtliga inkomster av årsproduktionen.

III, De självständiga hyttverksföretagen.

Såsom inledningsvis framhållits, ha redovisats självständigt, d. v. s.
såsom icke förenade med verk för produktion av smidbart järn
och stål, tillsamman 36 hyttverksföretag. Betydelsen av dessa i
produktionshänseende framgår därav, att tillverkningen av tackjärn
etc. vid desamma år 1913 motsvarade ungefär tredjedelen av hela
tackjärnstillverkningen inom landet nämnda år. Nominativt angivna
äro de i föreliggande sammanhang redovisade hy ttverksföretagen
följande.

Stockholms län.

Herrängs grnf AB.: Herrängs hyttverk, Hävei-ö s:n.
Södermanlands län.

Åkers Styckebruk: Åkers stycke bruks masugn. Åkers s:n.
Jönköpings län.

AB. Åminne bruk: Åminne järnbi-uk, Värnamo s:n.
Kalmar län.

Olands Nya Cement AB.: Degerhamns masugn, S. Möckleby s:n.
Malmöhus län,

Höganäs-Billesholms AB.: Höganäs reduceringsverk, Höganäs m:e.
Alvsborgs län.

AB. Ferrolegeringar: AB. Eerrolegeringars elektriska smältverk, Trollhättan,
AB. Trollhättans elektriska masugn, Trollhättan,
Wargöns AB.: Wargöns elektriska smältverk, Västra Tunhems s:n.
Skaraborgs län.

(lullspångs Elektrokemiska Alk: Gullspåiigs kiseljärnveik, Amnehärads s:n.
Värmlands län.

AB. Finshyttan: Finshyttans järnbruk, Färnt^bo s:n,
Lars Alfred Carlson: Storbrohyttans masugn, Färnebo s:n.
Örebro län.

AB. Skogaholms bruk: Östra Åå masugn, Hallsbergs s:n,
Hasselfors bruks AB.: Hasselfors hyttverk, Skagershults s:n,
AB. Pershyttan: Pershyttans masugn, Nora ländsk.,
Gyttorps Sprängämnes AB.: Skrekarhyttans masugn. Vikers s:n,
AB. Stjernfors-Ställdalen: Bredsjö hyttverk, Hjulsjö hyttverk, Hjulsjö s:n.

Ställdalens masugn, Ljusnarsbergs s:n.
Carlsdahls Alk: Carlsdahls järnbruk. Granbergsdals masugn, Karlskoga s:n,.
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AB. Hörks masugn: A^orra Hörks masugn, Ljusnarsbergs s:n,
,Högfors AB.: Högfors järnbruk, Ljusnarsbergs s:n,
AB. Storå Masugn; Storå masugn, Lindesbergs landsförs.,
Hahlkarlshytte AB.: Dalkarlshyttans järnbruk, Lindesbergs landsförs.,
Ousselhytte Masugn: Gusselhyttans masugn, Lindesbergs landsförs.,
(Jskeviks Hyttebolag: (iskeviks masugn, Lindesbergs landsförs.

Västmanlands län.

\'ästerås Masugns AB.: Västerås liyttvoik, Västerås,
Uttersbergs l)ruks AB: Uttersbergs järnverk. Heds s:n.
Högfors och Persbo AB: Högfors masugn, Karbennhigs s:n.
Kopparbergs län.

Ulfshiykte jernverks AB.: Ulfshjkte järnverk, Silvbergs s:n,
Gonäs Hyttebolag: Gonäs masugn, Ludvika s:n,
H. Kordlander, Smedjebacken: Klenshyttans masugn, Ludvika s:n.
Sandsta Elektriska Smältverk, Norrbärke s:n,
Starbo .Bruksägare: Starbo masugn, Norrbärke s:n,
A. Jolinson C:o: Flatenbergs masugn, Norrbärke s:n.
AB. Vesterby masugn: Västerby hyttveik, Söderbärke s:n,
GäiHeborgs län.

A. Johnson & C:o: Axmars masugn, Hamrånge s:n.
V ä s t e r n o r 1-1 a n d s 1 ä n.

A. Johnson & C:o: Galtströms masugn, Njurunda s:n.
Norrbottens län.

Luleå jernverks AB.: Karlsviks järnbruk, Luleå.

Såsom ay förteckningen framgår, redovisas i föreliggande sammaii-
liang även fem elektriska smältverksföretag. Ävenledes lämnas liär
redovisning för Höganäs-Billesliolms aktiebolags reduceringsverk för
tillverkning av järnsvamp. De under föreliggande kapitel avgivjia
uppgifterna äro i allmänhet fullständiga. Bland ojämnheter av större
betydelse må framhållas, att i utgiftsstaten för aktiebolaget Amin ne
bruks hyttverk ingå även kostnaderna för uppfordring av använd
sjöraaJm, och för Karls viks hyttverk ha i utgifterna för tackjärns-
framställningen inlagts även kostnaderna för produktionen av slig
och briketter.

Förbrukningen år 1913 vid de självständigt redovisade hyttverken
av råmaterial av olika slag framgår av tab. 13. Av styckemalm,,
sbg och briketter ha under ' året förbrukats tillsamman 374 10(>
ton med ett inköpsvärde av 4797 373 kr. Styckemalm enbart
ingår såsom råmaterial vid 8 av de 36 företagen, medan eljest an
vänts därjämte slig och briketter. Den förbrukade kvantiteten av
sistnämnda tvenne slag av råmaterial uppgår till 180 430 ton, mot
svarande 48 proc. av all förbrukad malm. Tages hänsyn därtill^
att shgen och briketterna i medeltal hålla 10 å 20 proc. mera järn
än styckemalmen, erhålles som resultat, att av vid här redovisade
hyttverk framställt tackjärn avsevärt mera än hälften leder sitt ur-
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Värdet av den förbrukade sliff-
O

spi^uiig ur fbrstiiäuinda råiiiaterial.
och brikettkvantiteten uppgår till 2 642 563 kr., utgörande 55 proc.
av värdet av

stvckemalmen utgör

^amtlig förbrukad malm. Medelpriset per ton av
11-1.3 kr., under det att för slig och briketter

den motsvarande siffran ai- 13-10 och 15-24 kr. resp.

Tab. lo. De självständiga hyttverkens förbrukning av råmaterial år 1913.

I Av e^2,"na tillgångarKöpt inom landet från; Direkt
främmande företag i imj^orterat S u m m a

V a r u s 1 a g
Kvan

titet

Bokfört {
inköps
värde }
Kr.

Kvan

titet

Inköps
pris
Kr.

Kvan

titet

Inköps
pris
Kr.

Kvan- '
titet 1

i

Kr.

Stycke mal ra ton

1

83 933

1
1

763 430 109 743 1 391 380 193 676 2154 810

Slig > i  27 238 387 207 22 832 268 663 — — 50 070 655 870

Briketter » 93 976 1 330 885 36 384 655 808 —
— 130 360 1 986 693

Annan malm och
ferrolegeringar... » — — 2 648 135 072 1 835 116 326 4 483 251 398

Skrot » — — 2 443 103 001 596 28 300 3 039 131 301

Kalksten o. kvarts » 18 936 37 722 31 443 137 816 — — 50 379 175 538

Träkol 0. stybb...hl 1 320 058 971 424 10 181 754 6 913 818 269 050 159 829 11 770 862 8 045 071

Koks 0. stenkol... ton 9181 38 444 3 738 81184 14 829 399 368 27 748 518 996

Elektroder —

—

— 174 810 — 15 140 — 189 950

Kraft för smältning... --
— —

418 964 1  — — —
418 964

Summa 3 529112 — 10 280 5161  — 718963 — 14 528 591

Den under inibriken annan malm upptagna kvantiteten 4 483 ton
med ett inköpsvärde fiv 251 398 kr. utgöres i huvudsak av man-
o-an- och krommalmer, som använts vid de elektriskt drivna verken
0  '

1  och för framställning av vissa tackjärnslegeringar. Vid de elek
triska smältverken har ävenledes kommit till användning den i
tablån redovisade skrotkvantiteten.

Av beskickningsmaterial redovisas såsom förbrukat vid 30 hytt-
verksföretag 41 335 ton kalksten med ett värde av 119 663 kr. Trenne
företag, vid vilka torde ha kommit till användning uteslutande
engående malmer, redovisa intet beskickningsmaterial. Slutligen
redovisas vid tre med kiseljärnframställning arbetande elektriska
smältverk en förbrukning av tillsamman 9 044 ton kvarts, upptagen
till ett värde 55 875 kr.

Såsom bränsle- ocli reduktionsmedel vid de svenska liyttverken
användes så gott som uteslutande träkol. Tackjärnsframställning
med enbart koks har vid de här redovisade hyttverken bedrivits vid
endast tvä, nämligen Degerhamns hyttverk, Olands Nya cement
aktiebolag, samt aktiebolaget rerrolegeringars elektriska hyttverk. För
brukning av koks i mindre omfattning jämte träkol redovisar dess-
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utom flertalet övriga elektriskt drivna verk, varjämte vid tvä av de
övriga liyttverken förbrukats en obetydlig kvantitet av nämnda,
bränsle. Påpekas må, att vid Höganäs reduceringsverk för järnsvamp
framställningen använts uteslutande stenkol från Höganäs med en
a,sklialt varierande mellan 15 och 50 proc.

Hela träkolsförbrukningen vid de här redovisade liyttverken ut
gjorde tillsammans 11 770 862 hl med ett värde av 8 045 071 kr.
Medelpriset per lil. utgör sålunda 0*6 8 kr. Träkolsprisen förete
i  de särskilda fallen särdeles betydande variationer. Medan i
vissa fall förekommer ett pris a.v 0*5 5 kr. och dä,runder, stiger i
andra fall vid långväga transporter eller fördyrade anskaffnings
kostnader till följd av brist på arbetskraft eller svårigheter vid ved-
anskaffningen priset till 0*8 0 ä 0*8 5 kr. per hl. Vanligast är ett
pris av 0*6 0 till 0*7 5 kr., vilket betalats av flertalet av de här
redovisade hyttverksföretagen. Av koks, inkl. en mindre kvantitet
stenkol, har förbrukats 27 748 ton med ett värde av 518 996 k]\ Vid
de elektriskt drivna liyttverken slutligen har under året använts
elektrodmaterial till ett värde av^ 189 950 kr. samt elektrisk kraft

till ett värde av 418 964 kr.

Vid sju av de redovisade företagen har använts uteslutande malm
från egna gruvor och anrikningsverk. Elva företag ha begagnat
dels egna tillgångar dels fyllt sitt ma.hnbehov genom köp, medan
återstående företag köpt all förbrukad malm. Av egna tillgångar
härröra beträffande styckemalm 43, beträffande slig 54 och be
träffande briketter 72 proc. av totalförbrukningen. Samtlig in
köpt malmprodukt, med undantag av en mindre kvantitet krommalm,
är av svenskt ursprung. Av förbrukat beskickningsmaterial har något
mer än tredjedelen erhållits från'resp. firmors egna kalkstens- och
kvartsbrott. Trä kolsbehov et i dess helhet fyller av här redovisade
företag endast ett genom egen produktion. Tretton företag kö]3a
en del av behovet, under det att återstoden är hänvisad till att
köpa allt erforderligt träkol. Av sistnämnda grupp a.v företag im-
23ortera därvid tre en mindre del av behovet. Av hela årsförbruk
ningen erhölls genom egen kolningsrörelse tillsamman 1 320 058
hl., motsvarande 11*2 proc., medan den importerade kvantiteten
uj3pgick till c: a 2 2)roc. av hela träkolsförbrukningen.

För att giva en föreställning om kostnaderna för dels egen, dels
främmande produkt samt sålunda j)åvisa betydelsen för järnhanteringen
av tillgäng på malm från egna. gruvor och kol från egna skogai*
eller träkolsverk ha. i omstående tablå medelj)risen av egen och
inköpt främmande produkt av malm och kol sammanställts för olika
områden: Nödvändioheten att icke blotta de enskilda verkens för-



134 BriuGSriAXTi':iux(;EX Au 1913.

Tul). 14. Hyttverkens produktions- och

V il r 11 s 1 a <;•

Tackjärn
Diverse järnlegeringar från elektriskt verk .
Gli]Gjutgods

Masugnsgas
Andra biprodukter.
Manufaktur

,  1, 1010 Tillverkat under
-Lauer 7i Ibid » .

'  aret

I Bokfört
Ton I värde

i  Kr.

40 399 2 982 134

742j 135 467
596! 45 993

21 363

25 250

23 3591

i  Salu-

Ton ! värde
i

220 862|17 557 820
8 266 1 966 063

2 2251
8431

261 175

39 595

26 208

143 953;
595 03-1

Summa — 3 233 566 — 20 589 848

liållaiiden liar därvid iiödväiidiggjort uteslutandet av vissa iseleradn
siffror. De sålunda uteslutna fallen liäntvda emellertid pa samma
tendens, som föreligger i (ivrigt.

Styrkemaini Sli^- Briketter • Träkol
Egen Köpt Egen Köpt Egna Köpta Egna Köpta

K r. p r t o II Kr. jterlil

Jönköpings, Kalmar, Malmöhus
och Älvshorgs län — — —

Värmlands, Örebro, Västman
lands och Kopparbergs län... 9--ja 11*3b 10*:'o> 12*ib 14*is 18*3 3 0*7.'. 0*7_'

Gävleborgs, Västernorrlands och
Norrbottens län — 14*30 — — — — — 0*:>.7

—  — — — 0*70

För erliållande av jämförbarliet mellan det bokförda inköpsvärdet
av egen produkt samt priset på främmande sådan liar föreskrivits,
att i bägge skolat inräknas försäkringsavgifter, frakter, lastnings-,
lossnings- samt övriga transportkostnader. A^ärdet på den egna [iro-
dukten ställer sig i allmänliet lägre än priset på den från frilmmande
firmor inköpta. Särskilt framträder detta i fråga om malmen. Även
om sistnämnda förhållande i viss män iir att tillskriva en i det före

gående påipekad tendens att lågt prissätta den vid egna gruvor erliållna
produkten, torde likväl skillnaden huvudsakligen vara^ att tillsIcriva
i realiteten billigare anskaffningskostnader. Att i fråga om träkoleo
ett motsatt förhällande föreligger så till Anda, som den köpta, pi'o-
dnkten ställer sig billigare än den egna, beror uteslutande på en till
fällig beskaffenhet av trilkolsprisen vid enstaka företag. Särskilt
utövar det höga Auirdet på en större kvantitet såsom egen tillgång
redovisat träkol vid ett mellan svensk't företag (dt avgörande infly
tande på slutsiffrans gestaltning. . En rnlrmare iindersökning av de
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orasättningsförhållanden år 1913.

135

Inköj)t och
förbrulcat

Sålt inom

landet

i
Exporterat Lager 1913

Ton
Värde

Kr. i

Ton

Salu

värde

Kr.

1  Ton
Salu

värde

Kr.

Ton

Bokfört i

värde

Kr.

i  1590 135 720 87 734

1  1

6 569 314 142 977 11910 910 30 550 2 059 730,

— 739 196 718 7 399 1 718 456 870 186 356

!  _ 2 221 262 380 — — 600 44 7885

'  3 0391  131301 817 38 783 .— — 493 22 175
— 1 1  — 26 208 — — — —

— 45 402 — —
— 123 801

—

—

— 191 926 —

384 734
—

41 733

-  1 267 021 7 330 731 —
14014100'

1  _ ;
2 478583

fall, då rexlovivsning loreligger betrilffaiido såvill eget som främmande
inköpt träkol, ger Jiämligen vid handen, att endast i tre fall priset
])å det förstnämnda ställer sig högre än på den köpta, pindnkten.
I två fall ställer sig priset på, bagge lika, medan i åtta fall priset
f)å den köpta produkten är högre än på den från egna skogar och
träkols verk erhållna. Av tablån.^ siffror framgår ävenledes, Imru-
som i mellersta Sv(»rige träkolsprisen ställa sig avsevärt högre, än
vad förhållandet är i norra Sverige, där i detta avseende järnhan
teringen har att räkna med gynnsammare förhållanden. Beträffande
däremot malmen synas tablåns siffror lämna stöd f()r antagandet
av ett motsatt IVnhållande, möjligen beroende på relativt högre
transportkostnader.

Produktionen And de här redoAnsade lyttverken år 1913 omfattar,
såsom framgår aA^ ta b. 14, 220 862 ton tackjärn med ett A^ärde aA^
17 557 820 kr. 1 den nämnda summan ingå 6 052 ton And Höganäs
reduceringsA^erk producerad järnsA^amp med ett nettoförsäljningspris
And Awket aA^ 371 834 kr. Tillvei"kats har därjämte And de elek
triska smältA^erkeji manganjärn, kromjärn, kiseljärn samt kisel-
alnminiumjärn till en kvantitet av 8 266 ton med ett saluvärde av
1 966 063 kr. Därjämte har A^id 19 av de redoAnsade företagen
direkt ur masugn framställts 2 225 ton gjutgods, saluAnlrderat till
261 175 kr. och utgörande huAnidsakligen för de respektive A^erkens
eget behoA-^ framställda, kokiller. Såsom biprodukter har erhållits,
jämte skrot. And två företag masugnsgas, vilken i allmänhet torde ha
använts för driften a,A^ med hyttverken i förbindelse stående brikett-
ugnar, äA^ensom vnd fem företag slaggtegel. Slutligen hai' And tre
företag, nämligen Åkers styekebndv. Aktiebolaget Pinshyttans lytt-
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verk samt Uttersbergs bruks aktiebolags byttverk, i samband med
liyttverksrörelsen manufaktur tillverkats till ett värde av 595 034 kr.
Av tackjärn inklusive järnsvamp lia under året avsatts 230 711

ton, il,v vilken kvantitet 87 734 ton med ett saluvärde av 6 569314
kr., motsvarande 38 proc., försålts inom landet, medan återstoden
142 977 ton med ett saluvärde av 11 910 910 kr., utgörande 62
proc., exporterats. I den som såld inom landet deklarerade kvanti
teten ingår ett mindre belopp, vilket vid eget verk förarbetats till
manufaktur. Av tillverkade tackjärnslegeringar lia 739 ton, med
saluvärdet 196 718 kr., utgörande 9 proc. av den omsatta kvantiteten,
försålts inom landet, under det att 7 399 ton med ett pris av
1 718 456 kr., motsvarande 91 proc. av hela kvantiteten, exporterats.
De övriga produkterna ha avsatts på den inhemska marknaden med
undantag av manufaktur till ett värde av 384 734 kr., motsvarande
67 proc. av hela det omsatta värdet, som försålts till export.

Salupriset, varmed förstås nettoförsäljningspriset vid verket, av det
tillverkade tackjärnet uppgår till 79*50 kr. per ton. Mot sist
nämnda beloj)p svarar där\dd för den inom landet sålda produkten
ett pris av 74*88 kr., under det att för exportvaran priset utgör
83*31 kr. per ton. Mot det angivna genomsnittspriset för inom
landet försåld produkt svarar ett vanligaste pris av 71—81 kr.,
vilket återfinnes i 18 av 27 fall. Salupriset på exporttackjärnet
håller sig i allmänhet vid 76—86 kr.
En jämförelse mellan under året tillverkad och omsatt kvantitet

av tackjärn ger vid handen, att den förstnilmnda understiger den
senare med c:a 10 000 ton, med vilken kvantitet det inneliggande
lagret minskats. Beträffande övriga tillverkningar balansera in- och
utgående lagren ungefärligen mot Arrrandra. Ett undantag bildar
emellertid lagret av manufakturvaror, vilket ökats under året.

Utgiftsförhållandena vid de självständigt redovisade hyttverken
framgå av tab. 15. I likhet med vad förhållandet varit vid be
handlingen av gruvrörelsen, ha även hyttverksföretagen särskilts i
exporterande samt övriga, Aulka senare avsatt årsprodukten huAuid-
sakligen på den inhemska marknaden. Till exportföretagen ha kommit
att hänföras följande.

Herrängs (Jruf AB.: Herrängs liyttverk; Åkers Styckebruk: Åkers stycke-
bruks masugn; AB. Ferrolegeringar: AB. Ferrolegeringars elektriska smält
verk; VVargöns AB.: Wargöns elektriska smältverk; Grullspångs Elektrokemiska
AB.: Uullspångs kiseljärnverk; AB. Finshyttan: Finshyttans järnbruk: Lars
Alfred Carlson: Storbrohyttans masugn: AB. Pershyttan: Pershyttans masugn;
AB. Stjernfors--Ställdalen: Bredsjö och Hjulsjö hyttverk, Ställdalens masugn;
Carlsdähls AB.: Carlsdahls järnbruk: AB. Storå Masugn: Stora masugn;
Dahlkarlshytte AB.: Dalkarlshyttans järnbruk: Vosterås Masugns Alh: Västerås
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hyttverk; Ulfsbytte jeriiverks AB.: Ulfshytte järnverk; Sandsta Elektriska
Smältverk; Starbo Bruksägai'e: Starbo masugn; A. Johnsson & C:o:^Flaten-
bergs, Axmars och Galtströnis masugnar; Luleå jernverks AB.: Karlsviks
järnbruk.

Tab. 15. Hyttverksföretagens utgifter år 1913, fördelade på exportföretag
och övriga företag.

U t f t

Exportföretag |
20 st. 1

Övriga företag
16 st.

Samtliga
36 st.

Kr.

Proc.
av ut-

gif.
terna

Kr.

Proc.

av ut-

gif-
terna

Kr.

Proc.

av iit-

gif-
terna

3 515 194

123 630

25n3

O-s 9

1 619 004

51 943

29*96

0*96

5 134 198
175 573

26* 7 0

0-91

6 597 428 47-T-2 2 609 669 48*2 8 9 207 097 47-88

242 504 1*7 5 56 633 i  1-0.4 299 137 1*56

211 492 1-.73 107 911 2*00 319 403 1-66

311 994

1 418 331

27 639

544 862

66 133

150 957

2-26

10*26

0*20

3*9 4

0-48

1*0 9

109 626

433 284

12 247

137 828
17 505

35 652

2*03

8*02

0*2 8

2*55

0*3 2

0*6 6

421 620
1851615

39 886

682 690

83 688

186 609

2-19

9*63

0"21

3*5 5

0*43

0-9 7

236 880
12 517

366 129

1-71

0*0 9

2*6 5

17 514

14 291

181 570

0*3 2

0*26

3*3 6

254 394

26 808

547 699

1*3 2

0*14

2-85

IB 825 690 100 00 1 5 404677 100*oo 19 230 367| 100 00

i Förbrukning av malm, slig och
I  briketter
} Förbrukning av kalksten
Förbrukning av trakol, koks och

I  kraft
I Förbrukning av tegel, lera, oljor,
!  diverse material ocb utensilier
i Material för reparationer och un«

derhåll
i Löner och arvoden till förvalt-

ningspersonalen
! Löner till arbetarna
I Hyror
Räntor

Krono- och kommunalutskylder...
Avskrivningar på fastigheter ...

»  » maskiner, inven
tarier och redskap

I  » på varufordn
1 Övriga utgifter

UtgifteriiM för samtliga 36 företagen nppgingo till en summa av
19 230 367 kr., i vilket belopp ingå de 20 exportföretagen med
13 825 690 kr. samt 16 övriga företag med 5 404 677 kr. Räknat
per företag belöpa sig ntgifterna till 534 177 kr., medan för export
företagen enbart motsvarande siffra ntgör 691 285 kr. samt för
övriga företag 337 792 kr. Fördelningen i övrigt av företagen efter
storlek av utgifterna, framgår av nedanstående tablå.

Exportföretag- Övriga företag Samtliga
. .. v ^ 1 Summa Summa Ai.fni SummaIjtgifteriias storlek Antal ^to-ifter vitgifter utgifter

Kr. Ivr. Kl-.

T, o. m. 100 000 kr. 1 94 019 2 182 870 8
100 001—500 000 » 8 2 415 834 10 2 587 412 18 5 003 246
5(X) 001—1000 000» 7 5 273 245 4 2 6.34 389 11 7 907 634
Över 1000 000 ;> 4 6 042592 — 4 6 042 o92

Summa 20 13 82.5 690 16 .5 404 677 36 19230 367
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Den största utgiftsposten företrildes av kostnaderna för tiiikol ocli
koks, i vilken summa inlagts liven kostnaderna vid de elektriska
smältverken för elektrodmaterial ocli förbrukad elektrisk kraft. Av
utgifterna representera nämnda kostnader en summa, av 9 207 097
kr., utgörande 47*88 proc. av samtliga. I andra rummet komma
kostnaderna för malm, uppgående till 5 134 198 kr. eller 26*70
jiroc. Materialkostnaderna vid tackjärnsframställningen belöpa, sig i
sin helhet till 14 516 868 kr., vilket utgör något mer än tre fjärde
delar av samtliga kostnaderna.. En undersökning för de med fram
ställning av träkolstackjärn arbetande verken ger vid handen, att
vid 8 företag, som använt uteslutande styckemalm, träkolsförbruk-
ningen per ton tillverkat tackjärn utgör 62*4 5 hl med ett värde
av 43*0 9 kr. Vid 21 företag åter, vilka som råmaterial använt
även slig och briketter, sjunker förbrukningen per ton tackjärn till
i medeltal 56*4 hl träkol med ett värde av 37*2 2 kr. I bägge
fallen är variationen de olika föi^etagen emellan särdeles betydande.
Av utgifterna i övrigt intages ett framträdande rum av arbetslöner,

uppgående till 9*6 3 proc., under det att förvaltningskostnaderjia ut
göra 2*19 proc. Beträffande ett ej obetydligt belopp, tillsammans ut
görande 547 699 kr. och motsvarande 2*8 5 proc. av samtliga utgifter,
saknas särskild specifikation. Enligt vad som kunnat utrönas, ingår
emellertid i det nämnda beloppet försäkrings- och sjukvårdsavgifte]*
med 53 601 kr., under det att 137 898 kr. utgöra värdet av för
manuf akturframställ ningen inköpt materi al.
I fråga om den inbördes gestaltningen av de olika utgiftsposterna

för exportföretagen samt övriga företag U]3pvisa de förra, avsevärt
lägre kostnader för utgångsmaterialet. Särskilt gäller detta malm-
kostnaderna, vilka ställa sig 4*5 3 proc. lägre. Delvis torde sist
nämnda förhållande erhålla sin förklaring av att exportföretagen,
bland vilka återfinnes flertalet av de mera betydande verken, haft
fördelen att i större utsträckning erhålla råmaterial från egna gruvor
och verk. Medan sålunda av samtlig förbrukad malm av olika slag
exportföretagen redovisa nära två tredjedelar såsom härrörande från
egna tillgångar, är vid övriga företag detsamma fallet med endast
något mer än en tredjedel. Även i fråga om förbrukat beskicknings-
material gestaltar sig förhållandet på likartat sätt. I fråga om träkol
åter föreligger i detta avseende endast obetydlig skillnad, vadan den
i utgiftstabellen synbara differensen liäi* torde bero i första hand på,
att bland exportföretagen ingår flertalet av de elektriska smältverken
med i allmänhet lägre relativa kostnader för reduktionsmedel resp.
kraft föl- smältningen. Exportföretagen däremoh uppvisa relativt
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liögTe kostnader för ai"l)etarlöner samt löner oeli arvoden till förvalt-
n 1 ngvspers o n j de n.

Bland utgifter, vilka på grund av sin natur förekomma endast
vid vissa företag, må nämnas hyror, som deklarerats i 12 fall, ut
görande huvudsakligen ersättning för uj)plåtelse av arbetarebostäder
samt arrendeavgifter. Bäntekostnader redovisas av tillsamman 26
foretag med ett belopp av 682 690 kr., varvid på 17 exportföretag
belöpa sig 514 862 kr., sålunda i medeltal 40 158 kr. per företag,
under det att på 9 övriga företag komma 137 828 kr. Avskriv-
jiingar av ett eller annat slag hava debiterats årskostnaderna för
tackjärnsframställningen vid tillsamman 23 företag. I 11 fall före-
kommo avskrivningar på fastighet, i 19 fall avskrivningar på maskiner,
inventariej' och redskap samt i 7 fall avskrivningar pa varufordringar.
Yid 14 av de 36 redovisade företagen ha alls icke upptagits nagra
avskrivningskostnader. Enligt vad som kunnat utrönas av fliretagens
balansställningar, förekommer emellertid vid 4 av sistberörda företag,
att firman disponerar avskrivnings- och förnyelsefonder.

För att lämna en siffermässig föreställning om storleken av av-
skiåvningarna har på liknande sätt som vid beliandlingeji av gruv
rörelsen avskrivningsbeloppen stiillts i relation till fastighetstaxe
ringsvärdena ävensom brandförsäkrings-, res)). bokföringsvärde av
maskinei', inventarier och redskap. Uträknats har avskrivningarnas
relativa storlek dels för hela den häi' behandlade företagsgruppen,
dels för de företag, som faktiskt verkställt avskrivningar. De så
lunda eiliålliia kvoterna framgå aA' nedanstående avrundade tal.

,  , Mctskiner oclr
tastigheter

Proc. Jiv värdet

Företag med avskrivningar:
Exportföretag 11
Övriga företag lÖ
Samtliga ä 11 V-

Samtliga företag:
Exportföretag - 7*
Övriga företag 1 V-i ^ O
Samtliga ^^1*-

Exportföretagen uppAusa sålunda avsevärt större aA'skrivningar än
de för den inhemska marknaden företrädesvis arbetande företagen.
Beträffande avskrivning av fastighet föreligger emellertid ett un
dantag så till A'ida, som vid de 5 övriga företag, där dylik förekommit,
densamma i medeltal uppgår till 10 proc. av taxeringsvärdet. Iram-
hållas inå beträffande den tillämpade beräkningsgrmiden, att de redo
visade taxerings-, brandförsäkrings- samt bokföringsvärdena torde
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understiga motsvaraiide anskaffningsvärden, sanit att för den skull
de erhållna procenttalen torde vara högre, än vad förhållandet skulle
varit, om till grund för beräkningen kunnat läggas verkliga an
skaffningsvärden.
En driftsform, vilken bl. a. såsom ägnad att väsentligen nedbringa

träkolsatgangen för närvarande tilldrager sig stort intresse, är tack-
järnframställningen med tillhjälp av elektrisk kraft för smältningen.
Elektriciteten såsom värmekälla medgiver därjämte framkallandet av
de höga, temperaturer, vilka ili-o en förutsättning för framställningen
a,v diverse legeringar, såsom kiseljärji av hög siliciumhalt, kromjärn
m. ii. Med utvecklingen av den elektriska driften har sålunda
skapats möjligheter för j)roduktion av dylika, bl. a. för framställ
ningen av specialstål nödvändiga, legeringar. I föreliggande sam
manhang redovisas, såsom nämnts, tillsamman 5 elektriska hytt-
verksföretag, vid vilka under året ])]'oducerats dels vanligt tackjärn^
dels även tackjärnslegeringar.
För att lämna en inblick i de elektriskt drivna smältverkens produk

tionsförhållanden ha i tab. 16 utgiftsstaterna för desamma särskilts
samt ställts i motsättning till utgifterna vid träkols- resp. kokstack-
järnverken. Vid de elektriska smältverken ställer sig, såsom fram
går av tabellen, kostnaden för malmmaterialet relativt lägre än vid
koltackjärn verken. Den i luvud sakliga skillnaden faller emellertid
på kolkontot. Mot träkols- resp. kok stack järnverkens utgifter för
l:)ränslo^ utgörande 48* 6 5 proc. av samtliga kostnader, ätertinnes vid
de elektriska sinältverken en siffra av endast 28*6 4 proc., utgörande
den relativa kostnaden för reduktionsmedel jämte utgifter för elek-
trodinaterial. Lägges häiäill kostnaden för den för smältningen
erforderliga elektriska kraften, utgörande 18*3 3 proc., erliålles såsom
slutsumma för malmens reduktion och smältning en siffra av 41*9 7
j)roc. Jämföi-t med förhållandet vid träkols järnverken, skulle sålunda
utgifterna, för malmens smältning och reducering ställa sig relativt
T  • n • • .billigare vid de elektriska smältverken. Jämförelsen i föreliggande
fall mellan hyttverken utan och med elektrisk drift vidlådes emel
lertid av en brist sa till vida, som i biigge fallen arten av jarodukten
är väsentligen olika. Emellertid torde även vid framställning enbart
av tackjärn medelst elektrisk smältning den relativa storleken av kost
naderna för reduktionsmedel och elektrisk kraft, åtminstone vid tillgång
J3a billig sadan. i ej allt för hög grad avvika från de för gruppen
i dess helhet erhallna resultaten. Relativt höga kostnader uppvisa
däremot de elektriska smältverken för material och utensilier, vilket
synes sammanhänga, med deras mera, utvecklade och för stark slit-
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Tab. 16. Hyttverksföretagens utgifter år 1913, fördelade på koltack-
järnverk samt elektriska smältverk.

Elektriska

smältverk

st.

Koltack,! ärn

31 st.

Proc.Proc.

av utav ut

1 ternaterna

Förbrukning av malm, slig och briketter
•  kalksten och kvarts

»  » träkol och koks
»  » elektrisk kraft för smältning samt

elektrodmaterial • •
»  » tegel, lera, oljor, diverse material

och utensilier
Material för reparationer och underhåll
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen ...
Löner till arbetarna

Hyror
Räntor
Krono- och kommunaluiskylder
Avskrivningar på fastigheter

»  » maskiner, inventarier och redskap
»  » varufordringar

(ivriga utgifter
Summa

4 549 231

110 608

8 270 312

162 275i

285 462

349 352

1 615 119
33 326'
663 337;
77 079

147 385

233 181

26 808

475 011

584 9671 26*21;
64 9651 2*91;
527 623' 23m; 41

409162 18*a3^

0-9GI

1*G8

2*0 6

9*5 0

0*2 0

3*9 0

0*45|
0-87:

1-3 7

0-16

2*7 9

136 862
33 941
72 2681

236 496 i
6 560'
19 353

6 559;
39 224'
21 213;

6*13

1-52

3*24

10*60

0*29

0*8 7

0*29

1*7 6

0*9.7

72 6881 3*26:

16 998 486i lOO oo 2 23188l| lOO oo

ning utsatta tilller sig kostnaden förmaskinutrustning. Ävenledes
personalen relativt liög.

Vid beräkning av driftskostnaderna bör liänsyn tagas till vissa i
utgiftsstaterna för de elektriska smältverken under rubriken diverse
kostnader inlagda poster. En dylik, som fordrar särskild uppmärk
samhet, är kostnaden för emballage vid de verk, vilka producera
kiseljärn. Enligt kungl. förordningen den 17 juni 1908 angående
provisoriska föreskrifter beträffande förvaring och transport av kisel
järn § 3 skall i elektrisk ugn tillverkat kiseljärn vid transport vara
förpackat i starka kärl, som medgiva gasens avgång. Motsvarande
tyska förordningar stadga, att kiseljärn skall packas i torra-, starka
och vattentäta k^rl av trä eller metall. Enligt vad som kunnat
utrönas, belöpte sig vid de här redovisade smältverken, vilka produ
cerat Idseljärn, kostnaderna för emballage till 81 120 kr., mot
svarande 13*54 kr. per ton tillverkat kiseljärn.
Av samtliga hyttverksföretag redovisa 27 vinst, 1 företag varken

vinst eller förlust samt 8 företag* förlust. Av de senare äro 4
exportföretag*, vadan ävenledes 4 tillhöra gruppen övriga företag,
Utmftsförhållandenas

O

gestaltning vid företag med vinst samt utan
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Tab. 17. Hyttverksföretagens utgifter år 1913, fördelade på företag med
vinst eller utan förlust samt företag med förlust.

U t i f t

Företag med
vinst eller utan

förlust

28 st.

Företag med
förlust

8 st.

Kr.

J roc. 1
av ut-

o-if.

1 terna

Kr.

Proc.

av lit-

o-if-

:  terna 1

4 233 136 25-8 2 901 062 31-75

151 965 0-93 23 608 0-83

7 843 651 47-8 9 1 363 446 48*0 5

269 087; l-.;t 30 (J50 1-0 0

281 881 1-72 37 522 1-3 2

359 357 2*19 62 263 2-19

1 606 814 9-80 244 801 8*0 3

25 876 i  0-16 14 010 0-4 9

603 719 3*6 8 78 971 2*78

79 645 0-t9 3 993 0-14

184 377 1*13 2 232 0*0 8

220 368 1-84 34 026 1-20

22 796 O-U 4 012 0-14

509 808 3-11 37 891 1-34

16 392 480 100oo| 2 837 887 lOOoo

Förbrukning av malm, slig och briketter
»  » kalksten

»  träkol, koks och kraft
»  » tegel, lera, oljor, diverse material

och utensilier
Material för reparationer och underhåll
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen ...
Löner till arbetarna
Hyror
Räntor
Krono- och kommunahitskylder
Avskrivningar på fastigheter

»  » maskiner, inventarier och redskap
»  » varufordringar

Övriga utgifter

Summa

förlust ocli vid sådana med förlust belyses av tab. 17. Före
tagen med förlust hava, såsom framgår vid en jämförelse mellan
de särsldlda utgiftsposternas inbördes gestaltning, belastats med
exceptionellt höga materialanskaffningskostnader. Desamma ä.ro näm-

än 6 proc.ligen ej mindre högre iin vid företagen med vinst.
sig vid företagen med förlust kostmrderna förÄvenledes stälhi

bränslet relativt höga. Bland omständigheter, vilka i de olika fallen
synas hava bidragit till det sämre affärsresultatet, må nämnas,
jämte laga salupriser på produkten, såsom särskilt framträdande
i  tvenne fall hög träkolsförbrukning samt eljest höga malm- och
kolpriser, i vissa fall i samband med ogynnsamt läge i förhållande
till inköpsorterna. I ett fall syiies det sämre affärsresultatet
hava till grund, att arets konto belastats med synnerligen höga
organisationskostnader. De höga utgifterna för materialet vid före
tagen med förlust utjämiias genom relativt lägre kostnader för
arbetskraft, för material för reparationer och underhåll, för räntor
samt för de med vinstförhållandena i omedelbart sammanhang stående
utgifterna för avskrivningar.

Vid de 8 hyttverksföretagen med förlust föreligger såsom resultat
av årets rörelse ett underskott av tillsamman 130 580 kr. In-
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komsterna under året för samtliga företagen framgå, av nedanstående
tablå. För erliållande av de mot årsdriften svarande beloppen liar
från summan av inkomster av försäljningen under året samt värdet
av utgående lagret tngits det ingående lagrets värde.

Exportföretag- Övriga företag Samtliga
Kr. Kr. Kr.

Försålt gods. beräknat netto verket 14 889 206 5 580 730 20 469 936
Andra årsinkomster 25 768 13 026 38 794

Summa 14 0141)74 5 593 756 20 508 730

Värdet av den försålda årsproduktionen^ be]'äknat netto verket,
uppgår sålunda till 20 -fOO 936 kr. Under andra årsinkomster redo
visade 38 794 kr. utgöras huvudsakligen av hyresinkomster. Med
frånräknande av de till 13 825 690 k]', vid exportföretagen samt
5 404 677 kr. vid övriga företag eller tillsammans 19 230 367 kr.
uppgående årsutgifterna erhålles som resultat ett överskott av vid
exportföretagen 1 089 284 kr. samt vid övriga företag 189 079 kr.
(dier tillsamman 1 278 363 kr., utgörande företagsvinsten av års-
rörelsen 1913 vid de här redovisade hyttverksföretagen. Ställd i
relation till de totala årsinkomsterna, utgör årets företagsvinst för
exportföretagen 7*3 0 proc. samt för övriga företag 3*3 8 proc. eller
för samtliga 0*2 3 jiroc.

IV. Med hyttverk förenade järn- och stålverk.

Inom. gruppen med hyttverk förenade järn- och stålverk åter
finnes flertalet av de till den svenska järnhanteringen hörande större
företagen. De i föreliggande sammanhang redovisade företagen äro
närmare bestämt 38 följande.

Uppsala län.
Söderfors bruks AU.: Söderfors jäi'nbi-uk, Söderfors s:n, och Alvkarleö

järnbruk, Alvkarleö s:n,
Wachtmeister, Strömsbergs bruk; Strömsbergs järnbruk, Tolfta s:n, och

UHfors järnbruk, Tierps s:n,
Gimo bruks AB.: Climo järnbruk, Skäfthanimars s:n,
AB. Österby Bruk: Österby järnbruk. Films s:n,
Louis de Geer, Leufsta bruk: Leufsta järnbruk, Österlövsta s:n, Carlholms

järnbruk, Västlands s:n, och Tobo masugn. Tegelsmora s:n.
(istergötlands län.

Stens 1)ruks AB.: Lotorps järnbruk, Blsinge s:n, och Graversfors hyttverk,
villinge s:n.
Boxholms AB.: Boxholms järnbruk, Asbo ocli Ekeby s:nar, och Flemminge
bruk, Ekeby s:n.
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V är ml a 11 ds län.

Lesjöfors AB.: Lesjöfors järnbruk. Rämeiis s:n, ocli Långbanshyttans mas
ugn, Färnebo s:n.

Storfors bruks AB.: Nykropjia järnverk, Kroppa s:n,
Björneborgs Jernverks AB.: Björneborgs järnbruk, Visnums s:n,
Uddeholms AB.: Munkfors järnbrulc, Ransäters s:n, Hagfors järnverk. Norra

Råda s:n. Brattfors järnbruk, Brattfors s:n, och Motjärnshyttans hyttverk.
Nordmarks s:n,

Borgviks AB.: Borgviks järnbruk. Borgviks s:n.
Örebro län.

Brefvens bruk. J. (Tripenstedt: Brefvens järnbruk. Askeivs s:n,
Laxå bruks AB.: Laxå järnverk, Röfors järnbruk och Stora Lassåna

järnbruk, Ramundeboda. s:n, Igelbäckens Indtverk och Aspa stångjärns- och
spiksmedja. Hammars s:n, samt Algrena. lancashireverk, Askersunds lands-
Ixommun.

Svartå bruks AB.: Svarta järnbruk, Kvistliro s:n,
Hanimai*by-Yxe AB.: Hammarby järnbruk, Nora landskommun.
Hellefors bruks AB.: Hellefors järnverk. Sikfors järnbruk och Sä venfors

masugn. Hällefors s:n,
AB. Bofors-Grullspång: Bofors järnbruk. Karlskoga s:n.
Strömsnäs Jernverks AB.: Degerfors järnverk, Karlskoga s:n.
AB. Bångbro Rörverk: Bångbro järnvrrk, Ljusnarsbergs s:n,
Guldsrnedshytte AB.: (Tuldsmedshyttans järnverk, Lindesbcvrgs landskommun.
V ä s t m a n 1 a n d s 1 ä n.

Fors backa, dernverks AB.: Köpings hyttverk. Köping,
Surahammars bruks AB.: Surahammars järnbruk. Sura s:n, Spännailiytte

järnbruk, Norbergs s:n, och Svanå järnbruk, Harakers s:n,
Riddarhytte AB.: Gisslarbo järnliruk, Ål a lina s:n, och Lienshyttans masugn,

Skinnskattel)e rgs s:n,
Ljusne-Woxna AB.: Baggå järnbruk, Skinnskattebergs s:n.
Forsbacka Jernverks AB.: Karmansbo järnbruk. Heds s:n,
Fagersta bruks AB.: Fagersta järnbruk och Yästanfors järnbruk, Ådlstanfors

s:n, samt Ängelsbergs masugn, Yästervåla s:n.
Kopparbergs län.

Avesta järnverks AB.: Avesta järnvm-k.
Stora. Kopparbergs Bei-gslags AB.: Domuarfvets järnverk, Stora Tuna s:n,

Korså järnbruk, Sundborns s:n, samt Ägs masugn, Svärdsjö s:n.
Klosters AB.: Långshyttans järnbruk och Stjärnsunds järnbruk. Husby s:n,
Fagersta Bruks AB.: Fors järnbruk, Folkärna s:n,
Homdals Järnverks AB.: Horndals järnbruk och Näs järnbruk, By s:n,
Nyhammars bruks AB.: Nyhammars järnbruk. Grangärde s:n,
Larsbo-Norns AB.: Norns liyttverk och Vikmanshytte järnbruk, Hedemora

landskommun.

Gävleborgs län.
Sandvikens Jernverks AB.: Sandmkens järnverk, Högbo s:n,
Forsbacka Jernverks AB.: Forsbacka järnbruk. Valbo s:n,
Kopparbergs och Hofors sågverks AB.: Jädraås järnverk, Brattfors järnbruk

och AVij valsverk, Ockelbo s:n,
Hofors AB.: Hofors järnverk. Torsåkers s:n.
Stora Kopparbergs Bergslags AB.: Gysinge järnbruk, Österfärnebo s:nj
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Ljusne-Woxna AB.: Ljusne järnverk, Söderala s:n, och Woxna järnbruk,
Voxna s:n,

AB. Iggesimds bruk: Iggesunds järnbruk, Njutångers s:n,
Strömbacka bruks AB.: Ströinbacka järnbrnk och Movikens hytt\'erk, Bjur-

åkors s:n.

Såsom inledningsvis frambållits, lia i vissa fall till föreliggande
grupp sammanförts under samma firma hörande, särskilt för sig
redovisade liyttverk samt järn- och stålverk, mellan vilka förelegat
ekonomisk gemenskap så till vida, som vid hyttverket producerat
tackjärn huvudsakligen ingått som råmaterial vid firmans järn- och
stålverk. Redovisningen inom föreliggande företagsgrupp är prak
tiskt taget fullständig, och förekommande ofullständigheter ha van
ligen kunnat kompletteras.

Förbrukningen år 1913 av råmaterial vid de med hyttverk för
enade järn- och stålverken framgår av tab. 18. Av malm för fram
ställning av tackjärn samt i mindre omfattning såsom tillsats vid
produktionen av järn och stål enligt martinprocessen ha förbrukats
sammanlagt 918 588 ton med ett inköpsvärde av 11 569 172 kr.
Vid 26 av de 38 redovisade företagen har därvid använts jämte
styckemalm även glig, under det att vid 22 företag förbrukats
järnmalmsbriketter. Slig och briketter utgöra tillsamman 181 275
ton med ett värde av 2 867 908 kr., motsvarande c:a 20 proc. av
hela den vid dessa företag förbrukade malmkvantiteten.

Hu\uidsakligen för framställningen av smidbart järn och stål en
ligt martinprocessen har vid 26 företag förbrukats skrot till en
kvantitet av 234 227 ton med ett värde av 15 352 111 kr. En

mindre del av den angivna skrotkvantiteten har använts vid tack
järnsframställningen ävensom för framställning av ovällda produkter
genom omsmältning. Därjämte har för specialståltillverkningen vid
23 företag förbrukats ferrolegeringar, såsom ferromangan, ferrosilicium,
ävensom vissa metaller såsom nickel, krom, wolfram, molybden.
aluminium till ett värde av sammanlagt 1 805 457 kr.

Kalksten såsom beskickningsmaterial i masugn och dolomit såsom
infodringsmaterial i bessemer- och martinugnarna vid de basiska
processerna ha förbrukats vid resp. 35 och 18 företag till en
kvantitet av 130 624 ton med ett värde av 655 407 kr.,, under
det att annat eldfast beskicknings- och infodringsmaterial, såsom
kvarts, sandsten, tegel etc., använts till ett värde av 565 590 kr.

Bland använt bränsle och reduktionsmedel intages främsta rummet
av träkol. Förbrukningen av nämnda material vid de här redo
visade företagen uppgår till sammanlagt 31 239 690 hl med ett
värde, av 20 228 761 kr. Därjämte har vid c:a två tredjedelar av
Sveriges hergshantering. 10
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Tab. 18. Förbrukade råvaror för tackjärns- samt järn- och stålförädlingen.

1 1 Köpt inom landet
!Av egna tillgångar! från främmande
!  ! f (■ >reta.fi:.

V a r 11 s 1 a g

Kvan
titet

Bokfört ij
inköps- I
värde I i
Kr. l !

Inköps-
Tvv an-

Direkt
importerat

Kvan. l
titet P™

S II m m a

Kvan
titet

i
I

Kr. ;

732 313 8 701 264
61 601 687 722

119 674 2 180 186
2 719 191 392

234 227 15 352 111
3 861 755 458
1 434 215 283

834 7161
111 163 500 269

19 461 155 138

Styckemaliii ton
Slig »
Brikeiter »
Järnsvamp »
Skrot »

, Ferro mangan . ..»
Ferrosilicium »

I Andra ferrolege-
j  ringar och me-
!  taller
i Kalksten ton
I Dolomit
Annat eldfast be-

skickn.- o. infbd-
ringsmaterial

Övrigt beskickn.-
och infodringsma-
terial

i Träkol hl
Stenkol ton
Koks »
Ved. stubbar o. d....
Torv
Kraft för smältning

277 557
26 082
55 012

133 3741

861

17 128:
282 i

3 698 945
286 770
978 239

9 018 523 j
15 4101

81 467j|
2 021!

12 172

454 756
35 569
64 662

2 719
79 090

1 103
605

5 002 319
400 952

1 201 947
191 392

4 964 981
211940
111 990

21 763
2 758

743

1 368 607
543 518

87 883

I

94 035
19 179

7 871 893
24 282

4 668 261 23 045 928
75 450

6 626
475 775|

57 552j
502 369

426 044
418 802
153117

428 442

241 265
15 336 159

1 819 212
222 405

59 234
4 7001

—  408 6721

124 976 —  565 590i

321 869
203 477
117 425

726
224 341

4 593 958
3 600 478

—  266 2731
31 239 690 20 228 7611

278 927
124 051

6 413 170
3 822 883^

535 009 i
62 2521

502 369i

Summa — 19 821 786! 31194 901| 10953159 61969 8461

samtliga företagen använts även koks till en kvantitet av 124 051
toji med ett värde av 3 822 883 kr. Huvudbeloppen falla därvid
på kokstackjärn verken vid Degerfors och Domnarvet. Stenkol så
som bränsle vid häixlfärsknings- och martinprocesserna eller för
alstrande av drivkraft vid smides- och valsverken har använts vid
33 företag. Den förbrukade kvantiteten utgör 278 927 ton med
ett värde av 6 413 170 kr. För likartade ändamål har vid 23
företag därjämte använts ved, stubbar och torv till ett värde av
sammanlagt 597 261 kr. Vid 6 företag, nämligen Hagfors järnvei"k,
Pagersta järnbruk, Gysinge järnbruk, Ljusne järnbruk, Söderfors
järnbruk samt Guldsmedshytte järnbruk, har för framställningen av
elektrogöt förbrukats elektrisk kraft till ett värde av sammanlagt
502 369 kr.

Av den förbrukade malmen uppgivas c: a 40 proc. hava erhållits
frän resp. tirmors egna gruvor, anrikningsverk och brikettugnar. I
något större omfattning än beträffande styckemalinen in- detta
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fallet med sligen ocli briketterna. Återstoden av malmen är inköpt
från främmande företag inom landet. Av den förbrukade skrot
kvantiteten ha 56*9 proc. erhållits vid de egna verken, under det
att B3*8 proc. köpts inom landet. En mindre kvantitet, utgö
rande 9*3 proc. av årsförbrukningen, har vid 7 företag direkt
importerats. Av de för specialstålframställningen förbrukade lege
ringarna och metallerna ha betydande kvantiteter ferromangan samt
ferrosilicium köpts inom landet. Större delen, efter värdet räknat
motsvarande 57*6 proc., har emellertid köpts från utlandet.

Sitt träkolsbehov hava tvenne företag fyllt helt och hållet från
egna skogar. Beträffande 32 andra företag gäller, att desamma
erhållit större eller mindre kvantiteter från egen kolningsrörelse.
Sluthgen hava 6 företag befunnit sig i den ofördelaktigare ställ
ningen att behöva köpa hela sitt träkolsbehov. Av hela den för
brukade träkolskvantiteten redovisas 25 proc. såsom erhållen från
firmornas egna skogar eller träkolsverk, under det att 74 proc. köpts
från främmande inhemska företag. Återstoden, motsvarande c:a 1
proc. av hela förbrukningen, har av 4 företag direkt importerats.
Av stenkolen ha 27 proc. köpts inom landet, under det att åter
stoden direkt importerats. Beträffande koksen åter gäller, att c:a
5 proc. köpts inom landet. Ved och torv ha i största utsträckning
erhållits från resp. firmors egna skogar och torvtäkter, och i fråga
om den elektriska kraften uppgives i samtliga fallen densamma vara.
erhållen från egna kraftstationer.

Vid en undersökning av prisförhållandena beträffande egen samt
inköpt främmande råprodukt framträder, liksom fallet var vid de
självständigt redovisade hyttverksföretagen, den förra såsom i all
mänhet billigare. Ett undantag gör emellertid styckemalmen. Mot
ett medelpris på den egna produkten av 13-3 3 kr. per ton svarar
nämligen för den inköpta malmen ett pris av 11*0 0 kr. per ton.
Det visar sig emellertid, att i de särskilda fallen priset på den egna
malmprodukten vanligen ställer sig lägre än på främmande köpt
malm. iVtt det oaktat i slutresultatet ett motsatt förhållande fram

träder, erhåller sin förklaring av att ett par företag till lågt pris
inköpt större kvantiteter fosforrik malm. Vanligast är beträffande
såväl den egna som den främmande inköpta styckemalmen ett pris
av 12—^16 kr. per ton. Den från resp. firmors egna anriknings
verk härrörande sligen betingar genomsnittligen ett pris av 11*02
kr. j)er ton, under det att för främmande köpt shg priset utgör
11*27 kr. per ton. De motsvarande siffrorna för briketterna utgöra
åter 17*7 8 samt 18*59 kr. per ton. Vanligast är för sligen ett
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pris av 10—14 kr. per ton, under det att brikettpriset i flertalet
fall kommer inom gränserna 16 — 23 kr. per ton.

Medelpriset av egna träkol upj)går till 0*5 9 kr. per hl, medan
för inom landet köpt samt direkt importerad produkt de motsva
rande siffrorna äro 0*6 7 samt 0*7 0 kr. per lil. Vid de särskilda
företagen ställa sig träkolsprisen i hög grad olika. Som regel upp
visar träkol, härrörande från firmans egen rörelse, lägre pris än den
köpta produkten, och endast i två fall äro köpkolen billigare. Van
ligast är beträffande de egna kolen ett pris av 0*6 0—0*7 0 kr. per
hl, vilket återfinnes i mer än halva antalet fall. Köpkolspriset åter
faller vanligen inom gränserna 0*6 5—0*7 5 kr. per hl. Priset på
importerat träkol ställer sig i samtliga fallen högre än på den
vid samma företag förbrukade svenska produkten. Stenkolspriset
utgör beträffande den genom mellanhänder erhållna produkten 24*11
kr. per ton, medan vid direkt import priset utgör 22*.')8 kr. per
ton, under det att beträffande koksen de motsvarande siffrorna äro
33*5 7 samt 30*6 6 kr. per ton.
Pör att erhålla en bild av mahn- och träkolsprisen beträffande

egen och köpt produkt ävensom för att låta de lokala prisförhållan
dena framträda i någon mån har för de nämnda råmaterialen sam
manställts följande tablå.

Styckemalm Slig Briketter Träkol
Egen Köpt Egen Köpt Egna Köpta Egna Köpta

Kl'. j)er ton Kr. per lil
Uppsala och Östergötlands
län 12t»9 16'06 — — — — Ot»7 0*61

Värmlands, Örebro och
Västmanlands län 13*00 12*oo 10*58 11*74 15*82 14*öS 0*63 0*74

Kopparbergs län 11* o 7 8*45 — — 18*66 18*65 0*57 O* 5 o
Gävleborgs » 14*0!) 14*6 5 — 17*"5 2 19*18 21*02 0*57 0*66

För att icke blotta de enskilda företagens förhållanden ha i samman
ställningen länen hopslagits till större områden, varjämte företagits ett
par uteslutningar. Med undantag i vissa fall för styckemalm
och briketter ställer sig priset på den egna jirodukten sålunda lägre
än j)å den från främmande företag köpta. I fråga om stycke-
mahnen beror därvid prisdifferensen på att de dyra fosforfattigare
malmerna, vilka lämpa sig för framställningen av kvalitetsjärn en
ligt lancashire-, vallon- samt de sura bessemer- och martinj)roces-
serna, i större utsträckning erhållas från resp. firmor underlydande
gruvföretag, medan de billigare fosforrilca, för de basiska proces
serna lämpade malmerna i större omfattning köpas från självständiga
gruvföretag. Genomgående är däremot priset på från resp. firmors
egen rörelse erhållet träkol billigare än på köpkolen. Ävenledes
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framgår av tablån den i ett föregående sammanhang påpekade, för
den svenska järnhanteringens framtida utveckling säkerligen be
tydelsefulla tendensen mot lägre träkolspriser i norra, iin i mellersta
Sverige.

Tillverknings- och omsättningsförhållandena vid de med hyttverk
förenade järn- och stålverken år 1913 framgå av tab. 19. Tack
järnsproduktionen under året belöper sig till 506 076 ton med
ett värde av 34 083 563 kr. Tillverkats ha därjämte direkt ur
masugn 12 426 ton gjutgods, huvudsakligen bestående av för verkets
eeet behov erforderliga kokiller etc., med ett värde av 1 322 606
O  "

kr. Såsom biprodukter har erhållits vid 8 företag masugnsgas
samt vid ett antal företag vissa andra produkter, huvudsakligen
slaggtegel. Den under året försålda tackjärnskvaiititeten uppgår till
sammanlagt 89 177 ton, av vilken kvantitet c:a 40 proc. försålts
till järn- och stålverk inom landet, under det att sålunda ÖO proc.
exporterats. Saluvärdet på inom landet försålt tackjärn uppgår till
88* 7 s kr. per ton, under det att exporttackjärnet betingat ett pris
av 95*9 2 kr. per ton. Vanligast är i förra fallet ett pris av 70—85
kr. per ton samt i det senare 85—100 kr. per ton. För förädling
vid de här redovisade järn- och stålverken har avgått en kvantitet
av 477 879 ton tackjärn med ett värde av 30 718 642 kr., i vilka
summor ingå även kvantiteten och värdet av från främmande in-
och utländska företag köpt tackjärn.

Produktionen av oväMa mellanprodukter år 1913 uppgår till
638 524 ton med ett värde av 72 183 336 kr. Av företagen hava
under året 13 arbetat uteslutande med härdfärskningsmetoder, under
det att vid 14 förekommit endast tillverkning av göt. Vid 11 före
tag har arbetats såväl med härdfärsknings- som götmetoder. Av de
o vällda produkterna utgöra 121 283 ton, sålunda c:a 20 proc., smält
stycken och råskenor, varvid, såsom framgår av en jämförelse
med uppgifterna tiU den årliga bergsstatistiken, c:a 93 proc. ut
göras av lancashireprodukt, medan återstoden framställts genom
vallon- eller andra härdmetoder. Vid de med härdfärskning ute
slutande arbetande företagen har framställts 64 470 ton smältstycken
och råskenor med ett värde av 7 969 537 kr. Gröttillverkningen
under året omfattar sammanlagt 514 786 ton med ett värde av
55 872 933 kr. Såsom en jämförelse med siffrorna till årsstatistiken
ger vid handen, utgöras av den nämnda kvantiteten c:a 8*8 proc.
av sur och 13*9 proc. av basisk bessemer, under det att 31*4 proc.
är sur och 45*7 proc. basisk martinmetall. Ungefär 0*3 proc.' ut-
göres av elektrogöt. Framhållas må, att vid de med götframställ
ning uteslutande arbetande 14 företagen producerats sammanlagt
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Tab. 19. Produktions- oeh omsättningsförhållanden år

Lager Vi 1913

y i\ r u s 1 a o-

Ton

Bokfört

värde

Kr.

Inköpt nnder året
för bearbetning

vid verket

Ton

Inköps
pris

Kr.

Tillverkat under
året

Ton
Saluvärde

Kr.

Tackj ärnsUUverJt-
ningen .*

Tackjärn
Gjutgods
Masugnsgas

Tillverkningen civ
ovällda mellanpro-

dukter:

Smältstycken och råskenor
Göt och smidbart gjutgods
Blåsstål el. oräckt brännstål

Smitt eller valsat järn
och stål:

Smitt järn och stål:
Välljärn
Götmetall

Valsat järn och stål:
Av välljärn....
Av götmetall

Biprodukter:
Skrot
Annat

Järnmanufaktur och meka
niska verkstadsarbeten
(inkl. gjutgods från ku-;
pol ugn)

Summa

51 Kil

790

10 068

63 182

855

2 560

2 581

3 702

31129

23 835

3 436 266

71 644

1 189 495

5 482 902

90 604

511875

497 136

503 477|
3 459 892

1 162 698

68 236

2 336 483

18 810 708

'682

28

4 590 248

2 663

506 076

12 426

3 9851
8 9341
178!

521 926

936 437

31 381

121 283

514 786

2 455

281
1551

I
775

1 759

100 853

4 482

42 734

139 596

263 436

6 333 588

24 109

—  12 890 600

17 335

28 173

54 212

448 945

161 452

34 083 563:

1 322 606

262 720

16 011498

55 872 933
298 905

I

3 775 4(>7

7 451 758

8 972 214

71 257 896

I
10 952 658

872 830

22 773 773

-  1283 908 821

255 012 ton göt med ett värde av 27 ödO 203 kr. Slutligen har
tillverkats vid 4 företag blåsstål och oräckt brännstål till en kvantitot
av 2 455 ton med ett värde av 298 905 kr.

Av smältstycken och råskenor, huvudsakligen utgörande lancashlre-
produkt, liar under året försålts 42 382 ton, av vilken kvantitet den
ojämförligt största delen, motsvarande 86*6 proc., exporterats. Av
götmetall åter omfattar årsförsäljningen 23 894 ton, av vilka 61*9
proc. försålts till utlandet. Beträffande prisförhållandena må nämnas,
att 'i medeltal på den inom landet försålda härdfärskade produkten
salupriset utgör 131*1 kr. per ton, under det att på exportvara mot
svarande är 148*7 kr. per ton, vadan sålunda den exporterade härd-
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1913 vid med hyttverk förenade järn- och stålverk.

151

Förbrukat eller vidare

förädlat
Sålt inom landet Exporterat Lager • 1913

Ton
Värde

Kr.

Ton
Saluvärde

Kr.

Ton

1

Saluvärde

Kr.

Ton

!

Bokfört

värde

Kr.

477 879

9 268

30 718 642

966 606

249 838

36 604

2 872

;

3 249 845
327 445

12 882

1

52 573

196

5 043 010

27 877

47 863

908

3 098 580

74 985

80 945

497 650
2 731

10 059 814

52 548 176

325 390

1  5 699
9 098

!  1

746 957

1 586 496
132

36 683

14 796

581

5 456 089

1  2 387 974
!  71 453

12 009

65 358

175

1 460 059

5 819 626

23 915

1

1961

15 854

435 680

2 351 485

8

7 352

1347

3 510 221

15 752
5 807

3 417 410

1 657 168

2 202;
2 396

437 387

472 754

6 550

139 350

1 013 889

18 619 031

12 002
1  189 238

1 994 962

29 632 423

36 933

121 673

6 164180

23 294 089

3 204

31 572

442 256

3 435 681

!  234 227 15 352 111

91 740

19 405 1 267 595

491 644

4 659 492 914

242 551

1  27 849 1 336 324

115 131

2 041 026 13 570 211 7 095 822 i  - 2 427 306

134 773 428 — 56 342 160 — 55350 537'  — 10144004

produkten uppvisar ett avsevärt liögre pris än den inom landet för
sålda.

Huvudkvantiteten av ovällda mellanprodukter liar avgått till de
med resp. företag förenade smides- ocli valsverken. Under år 1913
ha av de liä,r redovisade företagen 8 framställt endast smidda
produkter, under det att vid 6 uteslutande förädling genom valsning
ägt rum. Bearbetning åv de ovällda jirodukterna vid såväl smides-
som valsverk har förekommit vid 22 företag. Vid 2 företag, näm
ligen Guldsmedshytte aktiebolags samt Nyhammars bruks aktiebolags
järnverk, har icke förekommit någon ytterligare förädling genom
smidning eller valsning av vid verket framstrjllda ovällda produkter.
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Den smidda produkten, som till något mer än tredjedelen består av
vällmetall, representerar ett värde av 11 227 225 kr. För valsverks
produkten ater, vilken till c:a 90 proc. utgöres av götmetall, upp
gives ett värde av 80 230 110 kr.

Beträffande försäljningen av smidda ocli valsade järn- ocli stål
produkter har av den smidda vällmetallen exporterats 15 752 ton,
utgörande praktiskt taget hela den för avsalu avsedda produkten.
Av smidd götmetall, i vilken ingå förnämligast ämnen, verktygsstål,
smidda axlar och andra grövre smiden, balansera de inom landet
samt för export försålda kvantiteterna tämligen mot varandra. De
valsade välljärnsj)rodukterna, vilka omfatta huvudsakhgen stångjärn,
band-, söm- och finjärn samt strips, ha försålts tiU c:a en tredjedel
inom landet, under det att två tredjedelar av hela kvantiteten ex
porterats. Däremot har av de valsade götprodukterna, av vilka de
större posterna utgöras av billets, biooms, tubämnen, vinkeljärn,
band-, söm- och finjärn, valstråd och strips, den större kvantiteten
eller 189 238 ton med ett värde av 29 632 423 kr. försålts inom
landet, under det att 121 673 ton med ett saluvärde av 23 294 089
kr. exporterats.
Av samtliga företagen redovisa 27 tillverkning av grövre järn

manufaktur och mekaniska verkstadsarbeten, i och för vilken pro
duktion från resp. järn- och stålverk under året erhållits smitt och
valsat järn och stål till en kvantitet av sammanlagt 163 215 ton
med ett värde av 22 420 085 lo*. Värdet av tillverkad järnmanu
faktur uppgår till 22 773 773 kr., och har av under året försåld dylik
efter värdet räknat 65*6(5 proc. avsatts jDa den inhemska marknaden,
under det att 34*3 4 proc. exporterats.

Såsom biprodukter vid järn- och ståltillverkningen har i första
hand erhållits skrot. Redovisningen av denna produkt har emel
lertid, såsom en jämförelse mellan förbrukningen och tillverkningen
i  de särskilda fallen visat, ofta varit mindre noggrann. I största
möjliga utsträckning har emellertid en ömsesidig komplettering ägt-
rum. Den såsom biprodukt vid järn- och ståltillverkningen er
hållna skrotkvantiteten uppgår till 161 452 ton med ett värde av
10 952 6o8 kr. Inköpts har under året 100 853 ton skrot, medan
samtidigt förbrukats 234 227 ton. För framställningen av ovällda
produkter genom omsmältning av skrot har vid de här redovisade
företagen förbrukats 1 208 ton skrot. Den återstående kvantiteten,
233 019 ton, skulle sålunda vara att anse såsom ingående vid tillverk
ningen av en till c.*a 396 900 ton uppgående kvantitet martingöt.
Försålts under året ha inom landet 19 405 ton med ett värde av
1 267 595 kr., under det att 4 659 ton med ett värde av 492 914
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Tab. 20. De med hyttverk förenade järn- och stålverkens utgifter år 1913,
fördelade på exportföretag och övriga företag.

U t i»- i f t e r

Exporföretag
24 st.

Kr.

Proc.

av

utgif
terna

Övriga företag
14 st.

Kr.

Proc.

av

utgif
terna

Samtliga
38 st.

Kr.

Proc.

av

utgif-
terna

Malm, slig och briketter
Inköpt tackjärn, skrot, järn
svamp och ferrolegeringar

Inköpta smältstycken, råske-
nor, göt, blåsstål och oräckt
brännstål j

Inköpt uträckt välljärn och
götmetall

Kalksten, dolomit m. m
Träkol, stenkol, koks, övrigt

brännmaterial och kraft ...
Material för reparationer och

underhåll
Diverse material och utensilier
Främmande hjälparbeten
Löner och arvoden till för

valtningspersonalen
Löner till arbetarna

Hyror
Räntor

Krono- och kommunalutskyl-
der

Avskrivningar på fastigheter
»  » maskiner,

inventarier och redskap ...
Avskrivningar på varuford

ringar
Övriga utgifter

7 404 666

6 373 142

184 342

265 528

551 066

19 261 587

1413138

1 929 588

210 686

1 930 279

12 946 518

25 225
1 574 491

498 678

856 219

853 227

50 690

2 718 532

12-54

10-7 9

0-r>i

0-45

0-93

.32-6 2

2-3 9

3-2

0-3 6

3'27

21-93

0-04

2-6 7

0-84

1-45

1-4 5

0-09

4-60

Summa 59047 602 100-o o

4 085 849

6 270 069

1 328 786

390 736

495 528

13 735 483

769 326

1 326 001

78 578

1 189 892

9 202 499

8 593

1 140 937

421 630

524 622

1 306 524

263 521

2197 515

9-13

14-0 2

2-9

0-8'

1-11

30-70

1-72

2-97

0-18

2-6 6

20-5 7

O-o 2

2-5 5

0-94

1-1

2-92

0-5 9

4-91

11 490 515

12 643 211

1 513 128

656 264

1 046 594

32 997 070

2 182 464

3 255 589

289 264

3 120 171

22 149 017

33 818

2 715 428

920 308

1 380 841

2 159 751

314 211

4 916 047

11-07

12-18

1-46

0-6 3

1-0 I

31-79|

2* 10 i

3-14

0-28

3-01

21-34

0-03

2-6 2

0*89

1-33

2* OS

0-30

4-74

M 736 089,100 00 103 783691 100 00

kr. exporterats. Utom skrot ha såsom biprodukter erhållits bl. a.
slagg av olika slag, glödspån samt vid den basiska martinprocessen
thomasfosfat, av vilken produkt ett företag redovisat en avsevärdare
kvantitet.

Lagerbestånden förete under året endast mindre förändringar.
Minskning förete lagren av tackjärn, av smitt samt valsat välljärn.
Däremot hava lagren av ovällda mellanprodukter samt av valsad
götmetall ökats.

Utgiftsförhållandena vid de med hyttverk förenade järn- och stål
verken framgå av tab. 20. Även i föreliggande fall ha liksom
vid förut behandlade företagsgrupper bland de redovisade företagen
exportföretag särskilts frän övriga företag. De förra omfatta sådana,
vilka till utlandet försålt större delen av årsprodukten, under det
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att de senare haft sin marknad företrädesvis inom landet. Till

exportföretagen ha sålunda kommit att hänföras följande:

Wachtmeister, Strömsbergs bruk: Strömsbergs och Ullfors järnbruk; Gimo
bruks AB.: Gimo järnbrulv; AB. Österby bruk: Österby järnlDruk; Louis de
Geer, Leufsta Bruk: Leufsta och Carlholms järnbruk och Tobo masugn;
Uddeholms AB.: Munkfors järnbruk, Hagfors järnverk, Brattfors järnbruk,
Motjärnshyttans hytt verk; Borgviks AB.: Borgviks järnbruk: Laxå brul^s
AB.: Laxå järnverk, Röfors och Stora Lassåna järnbruk, Igelbäckens hyttverk.
Algrena lancashireverk, Aspa stångjärns- och spiksmedja: Svarta bruks AB. :
Svartå järnbruk; Hellefors bruks AB.: Hellefors järnverk, Sikfors järnbruk
och Sävenfors masugn; AB. Bofors-Gullspång: Bofors jäimbrulv; Guidsmeds-
hytte AB.: Guldsmedshyttans järnverk: Forsbacka Jernverks AB.: Köpings
hyttverk och Karmansbo järnbrulv; Riddarhytte AB.: Cdsslarbo järnbruk och
Lienshyttans masugn; Fagersta bruks AB.: Fagersta och Västanfors järnbruk.
Ängelsbergs masugn. Fors järnbrulv; Klosters AB.: Långshjrttans och Stjärn
sunds järnbruk; Horndals Järnverks AB.: Homdals och Näs järnbruk: Ny-
hammars bruks AB.: Nyhammars järnbruk: Sandvikens Jernverks AB.: Sand
vikens järnverk: Forsbacka Jernverks AB.: Forsbacka järnbruk: Kopparbergs
och Hofors sågverks AB.: Jädraås järnverk. Brattfors järnbruk och Wij
valsverk: Hofors AB.: Hofors järnverk; Ljusne-Woxna AB.: Ljusne järnverk,
Woxna och Baggå järnbruk; AB. Iggesunds bruk: Iggesunds järnbruk; samt
Strömbacka bruks AB.: Strömbacka järnbruk och Movikens hyttverk.

Samthga årsutgifter vid de med hyttverk förenade järn- och stål
verken år 1913 uppgå till 103 783 691 kr., av vilken summn
59 047 602 kr. belöpa sig på de 24 exportföretagen, under det att
44 736 089 kr. komma på de 14 övriga företagen. Utgifterna per
företag uppgå sålunda till 2 731 150 kr. För exportföretagen utgcir
motsvarande siffra 2 460 317 kr. samt för övriga företag 3 195 435
kr. Fördelningen av de här redovisade företagen efter utgifternas
storlek belyses närmare av nedanstående tablå.

Utgifternas
storlek

Antal

T. o. m. 1 milj. kr. 8
1000 001—2 500 000 » 8

2.500 001—5 000 000 » 5
Över 5 000 000 » 3

Exportföretag
Summa

utgiftei*
Kr.

5 037 515

11 987 231

18 217 286

23 805 570

Summa 24 59047 602

Antal

Övriga företag
Summti

utgifter
Kr.

960 602

7 789 884

21 972 759

14012 844

14 44 736089

Antal

10

13

11

4

Samtliga
Summa

utgifter
Kr.

5 998117

19 777 115

40 190 045

.37 818 414

38 103 783 691

Avsevärt mera än halva antalet företag återfinnes sålunda inom
utgiftsgrupperna 1 — 5 milj. kr., vilka tillsamman representera c:a
58 proc. av samtliga utgifterna. Bland exportföretagen återfinnes
å  ena sidan flertalet av de mindre på framställningen av ovällda
härdprodukter företrädesvis inriktade företagen samt å andra sidan
flertalet stora företag. Däremot är av de för den inhemska
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marknaden företrädesvis arbetande företagen det övervägande fler
talet medelstora.

Beträffande de särskilda ntgiftsposterna samt desammas inbördes
storlek må framliållas kostnaderna för malm, uppgående till 11 490 515
kr., motsvarande 11*0 7 proc. av samtliga kostnader. Tackjärn m. fl.
produkter har inköpts vid 31 företag till ett värde av 12 643 211
kr., motsvarande 12*18 proc., medan av 17 företag redovisats inköp av
o vällda mellanprodukter samt av^ 8 företag uträckt järn och stål.
Sammanlagt uppgå kostnaderna för inköpt malm samt järn och stål
av olika slag till 26 303 118 kr., motsvarande 25*3 4 proc. av samt
liga utgifter. Mest betydande är utgiftsposten för bränsle och
reduktionsmaterial inklusive kraft, vilken sammanlagt drager en kost
nad av nära 33 milj. kr., utgörande 31*79 proc. Det tredje rum
met intages av utbetalda arbetslöner, uppgående till 22 149 017 kr.,
motsvarande 21*34 proc. av årskostnaderna.

Bland utgifter, \dlka enhgt sin natur förekomma endast vid
vissa av företagen, må framhållas hyror, vilka till ett belopp av
33 818 kr. redovisas av 6 företag. Räntekostnader redovisas av 29
företag med en summa av 2 715 428 kr., utgörande 2*6 2 proc. av
samtliga utgifter. I vissa av de fall, där bland årsutgifterna icke
upptagits räntekostnader, återfinnas i resp. firmors balansställningar
låneskulder av olika slag och till växlande belopp. Ifrågavarande
lån synas emellertid ej ha stått i samband med järnförädlingen utan
torde ha avsett annan vid sidan av denna utövad rörelse. Vid 9

företag deklareras utgifter till ett belopp av 289 264 kr., utgörande
förädlingslön för vid främmande verk utförda kommissionsarbeten.
Den anförda summan innesluter ersättning dels för av egen malm
vid främmande hyttverk framställt tackjärn, dels för uträckning vid
främmande smides- och valsverk av ovällda produkter. Av de 38
ledovisade företagen ha 32 debiterat årstillverkningen avskrivningar
av ett eller annat slag. Av företagen redovisa därvid 17 avskriv
ning på fastighet samt 29 avskrivning på maskiner och inventarier,
under det att 14 företag avskrivit varufordringar. Vid ett av de
företag, där under året kostnader för avskrivningar icke upj)tagits,
återfinnes i balans ställningen för den ägande och drivande firman
en betydande avskrivnings- och förnyelsefond. De under året av
skrivna beloppen uppgå till sammanlagt 3 854 803 kr., utgörande
3*71 proc. av samtliga årsutgifter. En föreställning om de under
året avskrivna beloppens storlek i förhållande till hela den för pro
duktionen använda sakegendomen erhålles av nedanstående tablå,
vilken upptager det procentuella beloppet av avskrivningarna i för-
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liållaiicle till motsvarande taxerings-, brandförsäkrings- och bok
föringsvärden. De erhållna procenttalen återgivas i avrundade siffror.

t^astigheter Maskiner och inventarier
Företag rvied avskrivningar: Proc, av värdet
Exportföretag 4 672
Övriga företag 27? I272
Samtliga S\U 974

Samtliga företag:
Exportföretag 3
Övriga företag 2 11
Samtliga 27? 8

De under året verkställda avskrivningarna framträda såsom jäm
förelsevis betydande. Emellertid torde de till grund för beräk
ningen liggande taxerings-, brandförsäkrings- och bokföringsvärdena
i  allmänhet ställa sig ej obetydligt lägre än motsvarande anskaff
ningsvärden samt de erhållna procenttalen följaktligen högre, än om
till utgångspunkt kunnat tagas sistberörda värden.

Betydande är den under övriga utgifter redovisade summan,
uppgående till nära 5 mill. kr., motsvarande 4*7 4 proc. av samtliga
utgifter. Såsom viktiga poster ingå i desamma bl. a. försäkrings
avgifter, pensioner samt allmänna bruksomkostnader.

Exportföretagen uppvisa, såsom en jämförelse mellan procenttalen
för olika utgiftsposter ger vid handen, relativt högre kostnader för
malm, kol och arbetslöner, medan de för inhemsk förbrukning
arbetande företagen, vilka i större utsträckning inriktat sin produk
tion på framställningen av högre förädlade produkter resp. manu
faktur, haft större utgifter för inköp av ovällda, mellanprodukter
samt smidda och valsade ämnen. Även återfinnes inom export
gruppen ett större antal av de med tillverkning av härdprodukter
arbetande företagen, för vilket ändamål erfordras ett oartsfriare, av
dyrbarare malmer framställt tackjärn.
En klarare bild av utgiftsförhållandenas gestaltning vid tillämpan

det av olika färskningsmetoder erhålles av tab. 21, i vilken särskilts
13 företag, som uteslutande arbeta med härdfärskning, 14 företag,
vilka endast framställa götmetall, samt 11 företag, vilka bedrivit
järn- och ståltillverkning enligt såväl härdfärsknings- som göt järns
metoder. Utmärkande för den förstnämnda gruppen är den relativt
höga kostnaden för malm, beroende på de höga priserna på de för
kvalitets järntillverkning enligt lancashire- och vallonmetoderna erfor
derliga malmerna. Karaktäristisk är ävenledes i samband med den
betydande träkolsförbrukningen i sistnämnda fall den starka belast
ningen av bränslekontot. De med framställning av götmetall ute
slutande arbetande företagen uppvisa i första hand relativt be-
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Tab. 21. De med hyttverk förenade järn- och stålverkens utgifter år 1913,
fördelade efter arten av förädlingsprocessen.

U t i f t e r

Företag, som till-
verkat liärd-
pr o dukter,
13 st.

Företag, som till
verkat götmetall.

14 st.

Kr.

I Proc.

j  av

I utgif-
i tema

Kr.

Proc.

av

utgif
terna

Företag, somtill-
erkat härd- och
götprodukter,

11 st.

Kr.

Proc.

av

utgif. ,
terna

Malm, slig och briketter
Inköpt tackjärn, skrot, järnsvamp

och ferrolegeringar
Inköpta smältstycken, råskenor,

göt, blåsstål och oräckt bränn-
stål

Inköpt uträckt välljärn och göt
metall • •

Kalksten, dolomit m. m.
Träkol, stenkol, koks, övrigt

brännmaterial och kraft
Material för reparationer och

underhåll
Diverse material och utensilier...
Främmande hjälparbeten
Löner och arvoden till förvalt

ningspersonalen
Löner till arbetarna
Hyror
Räntor

Krono- och kommunalutskylder
Avskrivningar på fastigheter ..

»  » maskiner, in
ventarier och
redskap

»  » varufordringar
Övriga utgifter

1 886 2821

824 589'

14-7

6*46

816 784 6-40

115 236,

102 195

Q-9 o

o-SO

4 936 575 38-6 5
I

12 652 258 30-48

249 978;
273 916

10 899;

285 333!
2 206 819

6 217'
327 544
162 915;
65 057

85 568
354

414 670

Summa 12 770931

1-96

2-14

0-09

2-23

17-28

0-o 5

2'

1-28

0-51

0-6

3-25

4 366 139

5 857 614

257 945

338 588
406 950

10-52

14-11

0-6 2

0-82

0*98

5 238 094

5 961 008

10-58

12-04

438 399 0-8 9

996 064

1 085 597

49 573

1 253 821

9 665 890

3 593

873 133

399 608

452 791

562 264

21 650

2 272 543

lOO-oo41516021

2-40

2*61

0-12

3-0 2

23-2 8

O-oi

2-10

0-9 6

1-09

1-.3 6

0-05

5-47

lOO-oo

202 440

537 449

15 408 237

936 422

1 896 076

228 792

1 581 017

10 276 308
24 008

1 514 751

357 785

862 993

0-41

1-09;

31-13'
1-89

3-83 [
0-46

3-20,
20-76

0-05

3-0 6

0-72'
1-74

I

1 511 919
292 207

2 228 834

b-o 6

0-59;

4*50

49 496 739 100 00

tydande kostnader för inköp av tackjärn ocli skrot, linvndsakligen
fallande pä sistnämnda,, för framställningen av martingöt lämpade
material. De med liärdfärsknings- såväl som med götjärnsmetoder
arbetande företagen slutligen intaga beträffande utgiftsposternas in
bördes gestaltning till viss grad en mellanställning i förhallande till de
två i vardera fallet med blott en metod arbetande företagsgrupperna.
Av de här behandlade företagen, bland vilka återfinnes flertalet

av den svenska järnindustriens mest betydande, uppvisa samtliga
vinst. Dör att erhålla ett uttryck för det överskott av rörelsen,
som belöper sig på årsproduktionen, har i efterföljande tabla fran
årsförsäljningen och det utgående lagrets summa tagits värdet av
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(let ingående lagret. Den sålnnda erliållna slntsnminan ]iänför sig
så noga som möjligt till iirets produktion.

Lxportfuretai;' Övriga företag Samtliga
Kr. Kr.

Försålt gods, beräknat netto verket... Ö-J 025 031 48 295 421 112 820 452
Hjälparbeten åt främmande 255 218 54 513 309 73^
Andra årsinkomster 480 735 99 992 580 7^7

Summa 64 760 984 48 449 926 113 210 910

Av i tablån upptagna -nanclra årsinkomster'' utgöras 51 545 kr.
av hyror samt 23 ̂ 00 kr. av ej debitei'acle naturaförmåner, medan
lieträffande återstoden salcnas specifikation. Om från summan av de
.sålunda beräknade årsinkomsterna tagas motsvarande årsutgifter. för
oxportföretagen irppgående till 59 047 602 kr. samt för övriga före
tag till 44 736 089 kr. eller sammanlagt 103 783 691 kr., erliålles
såsom resultat av årsrörelsen en företagsvinst, uppgående för export
företagen till 5 713 382 kr. samt för övriga företag tUl 3 713 837
kl. eller för samtliga de med hyttverk förenade järn- och stålverken
till 9 421 219 kr. I förhallande till samtliga årsinkomsterna ut
göra därvid de sistnämnda beloppen för exportföretagen 8*8 2 proc.
samt för de övriga företagen 7"8 7 jiroc. ellei' för samtliga de med
liyttverk förenade jiirn- och stålverken 8-3.-3 proc.

V. Med hyttverk ej förenade järn- och stålverk.

Den föreliggande produktionsgruppen omsluter tillsammans 23
iärn- och stålverksföi-etag, vilka, nominativt angivna, äro följande.

Stockholms län.

AB. Södertelge verkstäder: Södertälje mekaniska verkstad, Södertälje,
Hargs bruk: Hargs järnbruk, Hargs s:n,
Carl E/Osén & C:o: Schebo järnbruk, TInunge s:n..
Södermanlands län.

Esldlstuna valsverk, G-ustaf Dahlgren: Eskilstuna valsverk, Eskilstuna,
Nyby bruks AB.: Nyby järnbruk, Torshälla ländsk.
Östergötlands län.

Motala verkstads nya AB.: Motala verkstad, Motala,
Claes A. Bergling: Blomsfors järnbruk. Horns s:n,
Häfla bruks AB.: Häfla järnbruk, Skedevi s:n.
Jönköpings län.

(4. A. Elg: Skogafors järnliruk, Byarums s:n.
Blekinge län.

Ko(J?ums järnverks AB.: Kallinge järnbruk, Konnebv s:n.
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Ålvsborgs län.
Nydquist & Holm: Nydquist & Holms mekaniska verkstad. Trollhättan,
AB. Stridsberg & Biörck: Gullöfors järnbruk, Trollhättan,
Ödeborgs bruks AB.: Ödeborgs järnbruk, Ödeborgs s:n.
Örebro län.

Skyllbergs bruks AB.: Skyllbergs järnbruk, Bönneshyttans järnbruk och
]\1 ariedams järnbruk. Lerbäcks s:n, samt Kårbergs järnbruk, Snavlunda s:n,
AB. Héroults elektriska stål: Kortfors elektriska stålverk, Karlskoga s:n.
Västmanlands län.

Hallstahammars AB.: Hallstahammars järnbruk, Svedvi s:n, och Trångfors
jrimbruk, Kolbäcks s:n,
Bamnäs bruks AB.: Bamnäs järnbruk, Baninäs s:n,
Jäders bruk, B. A. Broström: Jäders järnbruk, Arboga ländsk.,
Kohlswa järnverks AB.: Kohlswa järnbruk, Bro och Malma s:nar,
Ferna bruks AB.: Ferna järnbruk, Gunnilbo s:n.
Kopparbergs län.

AB. Ludvika brul^sägare: Ludvika järnbruk, Ludvika s:n,
Smedjebackens valsverks AB.: Smedjebackens valsverk, Norrbärke s:n.
Västerbottens län.

Xordmalings ångsågs AB.: Olovsfors järnbruk, Kordmalings s:n.
I fråga om redovisningen mä framhållas, att uppgifter om utgifts-

och inkomstförhållanden saknas för Gnllöfors järnbruk, ägare aktie
bolaget Stridsberg & Biörck, till följd av att firman icke sett sig i
stånd af t från den mekaniska verkstadsrörelsen särskilja de förhål
landen, vilka ensamt gälla järn- och ståltillverkningen.

Vid de här redovisade järn- och stålverksföretagen har år 1913
råmaterial förbrukats i den omfattning, som framgår av tab. 22.

Huvudposten utgöres sålunda av tackjärn för framställningen av
ovällda irrodukter samt av skrot, huvudsakligen för framställningen
av martingöt. Den förbrukade tackjärnskvantiteten uppgår till
öb 225 ton med ett värde av 4 467 687 kr. Kågot större är den
vid 18 företag under året förbrukade skrotmängden, vilken belöper
sig till 61 477 ton med ett värde av 3 440 827 kr. Förbrukats
har därjämte vid vissa av företagen för framställning av martingöt
samt specialstål bl. a. malm, järnsvamp, diverse tackjärnslegeringar,
såsom ferromangan och ferrosilicium ävensom nickel, aluminium etc.
till ett värde av sammanlagt 270 510 kr.
I  fråga om beskickningsmaterial redovisa 8 företag användning

av vid de basiska processerna ingående kalksten och dolomit till ett
värde av 48 317 kr., under det att 11 företag redovisa annat be
skicknings- och infodringsmaterial, såsom kvarts, sandsten, tegel etc.

Träkolsförbrukningen vid 20 med härdfärskning helt eller delvis
arbetande företag uppgår till sammanlagt 1 010 087 hl. med ett
värde av 648 535 kr. Stenkol såsom bränsle vid martinprocessen
eller för alstrande av kraft vid smides^ och valsverken har för-
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Tab. 22. Förbrukade råvaror för järn- och stålframställningen.

v a s 1 a o-

Av egna till-

Kvan

titet

Bokfört

inköps
värde

Kr.

Köpt inom landet
från främmande

företag

Kvan

titet

Inköps
pris

Direkt

importerat

Kvan

titet

Inköps-
pris
Kr.

Summa

Kvan

titet
Kr.

Malm, alla slag ton
Tackjärn »
Järnsvamp »
Skrot »
Ferromangan »
Ferrosiliciiim »
Andra ferrolegeringar »
Kalksten »
Dolomit »
Annat eldfast beskick

nings- och infodrings
material

Övrigt beskicknings- och in-
fodringsmaterial ton
Träkol hl
Stenkol ton
Koks »
Ved, stubbar o. d
Torv
Kraft för smältning

Summa

10 344

1

2

600 910

145

274

113

518 222
24 603

291 077

34 757

22 235

660

1 382j 25 568
49 215 3 960 720

358j 24 768
26 243 1445 612

301,
128'

111
4002!
3 322

68 824

29 481

29 795

23 493

24 824

7 7571
491 865

10 035

1232

1)74661

82 851

56 214

357 458

233 974

23273

4 740

42 296

60 707

-6494598

7 010

24 890

328

23

19

506 967

1 394 305

73 338

3 000

15 31

308 522

130

42 461 961846

4 043i 119 468

1382

56 225

358

61 477

630

153

30

4 002

3 322

7 8731

1010 0871

52 496;'
5 275

3 382 893

25 568

4 467 687

24 768

3 440 827

142 307

32 755

45 112

23 493

24 824

391 373

80 947

648 535

1 195 820

142 741

39 497

64 531

61 367

10 852152

brukats av 19 företag till ett belopj) av 52 496 ton med ett värde
av 1 195 820 kr. Förbrukats ha därjämte 5 275 ton koks med
ett värde av 142 741 kr. ävensom ved, stubbar och torv till ett
värde av sammanlagt 104 028 kr. . För framställningen av elektrogöt
har vid två företag under året förbrukats elektrisk energi till ett
värde av 61 367 kr.

Behovet av tackjärn har till större delen fyllts med inhemsk produkt,
i  det av årsförbrukningen c:a 88 proc. köpts från företag inom
landet, under det att återstoden, motsvarande 12 jiroc., importerats.
Priset pa det inhemska tackjärnet utgör 80*4 8 kr. per ton, medan
den utländska produkten dragit en kostnad av 72*3 2 kr. per ton.
I  samtliga fallen med undantag av ett, där priset ställer sig lika,
har den utländska produkten varit billigare än det svenska tack
järnet. Av använd skrot ha 16*8 proc. med ett medelvärde av
58 0 9 kr. per ton erhållits såsom biprodukt vid den egna järn- och
stålframställningen. Köpta inom landet till ett pris av i medeltal
55*0 9 kr. per ton äro .42*7 proc. av hela årsbehovet, medan
återstoden, utgörande 40*5 proc., med ett medelpris av 56 kr. per
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tnii. importerats. de förbruknde järnleg-eringarnn balansera den
inom landet erhailini samt den importerade produkten ungefär jämt.
mot varandra.

Sitt liehov av triikol ha 5 tbretag fyllt uteslutande från egen
koiningsrörelse, medan beträffande o a.ndra företag detsamma delvis
iir fallet. Däremot hava 10 företag köpt allt förlirukat träkol.
'ikllsainman något mer än hiilften av förbrukat träkol deklareras
såsom egen tillgång, medan återstoden köpts inom landet. I relativt
st.iirre omfattning än de förut redovisade liyttverken samt de med
iivttverk förenade, järn- och stålverken få sålnnda- de bär behandlat le
företagen, bland vilka, ett stoit antal ingår i eller ntgöres a,\' från
äldre tider lLät'stainnia,nde brnksegendomar, sitt behov av träkol fyllt
från egna skogar. Det beräknade priset ])å den egna träkolspro-
duktou utgör O-äc. kr. per hl, medan för köpkolen den motsvarande
.siffran är 0-7 •) kr. per hl. Å'anligast är i förra fallet ett pris av
0*46—0*5f> kr. ])er hl och i senare fallet 0*56—O-fiä kr. per hl.
'.Fördelen för de resj). verken av att kunna fylla sitt bobov av bränsle
från egna tillgångar framträder sålnnda klart, även beträffande den
biir beliandlatle företa.gsgru])pen. Av stenkol oeli koks ba e:a '20
proc. köpts av mellanhänder inom landet, under det att återstoden
direkt unporterats av förbrulcaren. Priset pa direkt importerad sten-
k-ol uppgår i medeltal till 22-6 0 kr. ]ier ton, under det att den
gentnn inellanhiinder eifiållna varan drager en Icostnad av 2i3'.å2 kr.
per ton. Att betriiffande koksen åter medelpriset fiir den inom
landet köj)ta, produkten ställer sig avsevärt billigare iin för den
direkt iiiiporterade varan, erhåller sin fiirklaring av att den förra
till väsentlig del utgöres a,v billig stybb.
Av bär redovisade företag lia- under redogörelseåret 12 framställt

oviillda mellanprocbtkter ute.slutande genom liii.rdfärskningsmetoder.
'Vid 7 företag bar tillverkats uteslutande götmetnll. under det att vid
4 fiiretag framstiillts såväl härd- som. götprodtikter. Tillverkningen
av smältstycken och raskenor utgör såsom framgår av tab. 2B
ai 815 ton med ett värde av 4 460 964 kronor. Såsom en jäin-
föirelsé med up])gifterna till årsstatistiken 1913 ger vid banden, utgöra
av nämnda kvantitet c:a SO proe. lancashireprodidvt, under det att
återstoden, bortsett från en mindre kvantitet vallonjärn, erhållits
vid fem företag genom omsmältning a.v skrot. Göttillverkningen
nj)pgär till 67 000 ton med ett värde utav 7 690 200 kr. Av
denna kvantitet ha, såsom av en j:imföi"else med årsstatistiken fram-
o-år. c:a 28 proc. tillverkats enligt den sura samt c:a 70 proc. enligt
den basiska martinprocessen, under det att återstoden ntgöres a\'
besseniermetall ocli elektrogöt.

Si-eritjes hcriishfinierinii. ^1
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Tab. 23. Produktions- och omsättningsförhållanden år

V 1 a

Inköpt under året
fö)r bearbetiiini;-

vid verket

Ton
I Bokfört

värde

Kr.

Tillverkningen av '
ovällda mellan-

i  jyrodnkter:

j Smältstycken och råskenor
Göt och smidhart gjutgods

Smitt eller valsat järn
och stål: !

! Smitt järn och stål:
Valljärn
Götmetall i

Valsat järn ocli stål: [
Av välljärn ;

,  Av götmetall ^
: Biprodukter vid smides- o.
'  valsverket:

Skrot
Annat

Järnmaniifaktiir och me
kaniska verkstadsarbe
ten (inkl. gjiitgods från

J  knpoliign) ...

Tillverkat under

året

i  Inköps- ^
Ton I pris I Ton

:  K,-, il
' Snliivä i-de

Kr.

4 505

11430
559 8101

1 160 836!
50
948

6 685

118123

109 24 279

514 86 2251

2115

4 049
251 5531
537 3521 6 748 891 163|

37 815 I 4 460 964i
67 000 ■ 7 690 200-

506 1 i 26 5601

2 482 I 765 095;

24 934 1 3 765291

50 812 7 531 233

1 733 ; 101428 51 1.33 2 839 917 ].2 023 793 6S9
—  19 971J

— 1
—

283 50)

—  i 1 161 812 — 25 25311 4 651 615

Summa — :{!»0.326(f — :{,SSlS82i — SOWiSlOSi

Av uiuloi- iirot försålda .smältstycken och rå.skenor liar den ojiiiu-
fdrhgfc .st<.>iTo delen, motsvarande o:u 91 proc., exporterats. Av göt-
metallen dtircmot lia. av den förså.lda .kvantit(d(.!ii enda.st c:a .12 j)roc.
i'xportera.ts, imdor det att .salnnda S8 pro<'. vunnit avsättning- p;i,
den inhenrsk-a marknaden. Pri.set på den försåld» o vällda iiiird-
|)rodukten nppgar beträffande exportvaran till Idö-l kr. per ton,
medan för den inom landet avsatta produkten priset utgör endast
12(:-ä kr. Även vid föreliggande förotagsgrupj) ställer .sig .sålnnda
pri.set pa .sniä.lt.stycken dcli råskenor för ex|(oi-t av.sevärt liögi-e iin
pa, den för inhemsk förbrukning avsedda varan'. Beträ.ffamh^ göt-
metallen åter föreligger ett motsatt förhållande, vilket torde bero
därpå, att den inom landet försålda produkten i relativt större om
fattning ntgöres av smid bart gjntgods av olika. slag.

Större tlelen av de ovällda inella.nprodnktci-na, tilisamiiiaiis 88 275
ton, (län inri'i,kna,t ä.ven från främma.iide föi-eta,g inköpta mindre
kvantiteter, har avgått såsom, råmaterial till de olika f(") reta o-ens.



BERGlHlfANTEEIXGEN AR 19 13. ir>3

1913 vid med hyttverk ej förenade järn- och stålverk.

Förbrukar eller vidare

fö]'äd]at
Sålt inom landet i Exportej*at La.<>er V12 i9i;;5

j

Ton
Värde

Kr.

Ton
Saluvärde |

Kr. 1
Ton

Saluvärde

1  Kr.
Ton

Bokfört

värde

Kr.

28 831

59 444

3 234 351

5 524 157

703

9 359

!

88 955

2 227 275i

i  '
1  :

7 709 :

1293

1 041 749!
238 910

1

5 177

8 979

G32104

948 817

'

I  43
251 1

7 978

52 980

4

2 092

2 312

375 027

504

38

127 819j
23 8321

i  31
589

12 730

100 322

7 489 1
;  14 318 1

951 200

1 932 135

11 290

33 438

1 815 242

5 375 053

3 753

5 353

1 032 498

1 008 792

1 517

4 870

187-904 1
313 738

31477 3 440 8271

274

853 '  78 409
'  72107

!  394 92 223!

199 979

1 835 !  123 575
31 127

1 1
18013811 — 1  373 826i i  — ;  3 723 154;i  ~ 1 258 532

— 15 384370| — 11011206 1 7 548 Ood 1 8 908 779

smidas- ocli valsverJv. Vid treniie a;v de Jiär i'edovisade före

tagen liar under året tillverkats endast smidda produkter av viill-
jiirn. Tre andra företag' lia fiGi.mställt smidda produkter av g'<3t-
metall, nnd(jr det att vid 7 företag- ägt laim ntvalsning aA^
Ntllljärn såväl som av göt. Yiå 5 företag liar icke förekommit
någon ytterligare bearbetning av de framställda o vällda produkterna.
Tillverkningen under året av smidda produkter omfattar en kvantitet
aA" 2 988 ton. under det att Amlsverksprodukten utgör 75 746 ton.
A A' de förra utgör därAud vidljärnet, vilket till större delen består
av Auallonsmältstycken, c:a 17 proc., under det att götmetallen före
trädes av 88 proc. Det valsade järnet ocli stålet åter består till
(ca 88 proc. av väll- samt till 07 proc. av götmetalL ocli utgör
tillAmrkningen av förstnämnda material Imvudsakligen stångjärn ocli
stål samt band-, söm- ocli finjärn, medan den Aaalsa.de götprodukten
omsluter utom inimnda tillAmrkningar äAu^n bl. a. stöiau kAarntiteter
billets, fasonjärn, valstråd ocli plåt.
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Så gntt som iiela don under jiret framstiillda smiddii våJljå-rns-
irrixluktou liai' ox[)orterats. vMroniot .-iv smidd metall större delen
försålts inom landet. A\^ de valsadie produkteiaia åter liar av för
saida dyldca, tillverkade^ a\^ välljitrn, ex])ort(vrats 37 jiroe.. medan
av valsade göt|)rodakter exj)orten utgiir (vndast e:a 13 proc. Atersto-
d<m, motsvarande sålunda Go samt 87 ])roc. resp. av föi'säljningen, liar
fcVrsålts till mekaniska verkstäder samt jiirniiianuf akt urverk inom landet.
Av de här redovisade företagen äro 1 1 förenade med verk för

])roduktion av järnnianufaktur ocli mekaniska verkstadsarheten. Av
smidda och valsade produkter liar till dessa levererats' tillsamman
22 404 ton med ett \'iird(^ av 2 074 323 kr., ntgörande huvudsak
ligen valsade produktm'. \';irdet av samtlig vid de hiir redovisade före
tagen tillverkad järn- och stålmanufaktur utgör 4 Gol Glo kr.

Såsom biproduktei* vid jiirn- och stålframstiillningen har erliållils
under året 12 023 ton skrot. Inköpts har under året of 133 ton
slcrot. medan samtidigt föikrukats G1 477 ton. För framstii 11 ningen
av ovällda härdprodukter genom omsmältning av skrot har för-
hrukats c:a 1) 000 ton. Den återstående kvantiteten, o2 477 ton, skulle
sålunda vara att anse såsom använd \dd de här redovisade företagejis
tillverkning av en till G2 010 ton uppgående kvantitet martin
göt. Beträffande andra biprodukter må framhållas, att desamnui
utgöras huvudsakligen av slagg och glödspåii etc. Under denna
rubrik har emellertid även inlagts tillverkningen vid Héroults elektriska
smältverk av kiseljärn och. kromjärn. tillsamman representerande
c:a Vs slutvärdet, kr. 283 51 G.

Lagren ha under året föriindrats i olika riktningar. (Jkning a\'
lagret uppvisa under året smältstycken samt tillverknijigeu av smitt
och valsat järn av götmetall. Däremot ha lagren av ovälld göt-
metall samt smidda och valsade vii 11 järns produkter avsevärt minskats.

Utgiftsförhållandena vid de här redovisade järn- och stålverksföre
tagen framgå av tab. 24. Såsom av redan förut anförda siffror
framgått, äro de här nxlovisade företagen endast i mindre omfattning
inriktade på tillverkning av exportprodukter. Verkställes en indel
ning efter lik-artadt^ grunder som vid de förut behandlade företags
grupperna, befinnes, att till ex])ortf()retag ii i*o att hiinföra. endast
följande fyra företag:

Hargs lh'uk: Hargs järnbrulc; Alt. llåroults hloktriska Stål: Kortfors elek
triska stålverk; Jäders TJriik, 1\ A. llrostrceu: .läders järnbruk: kerna Rruks
Al).: Ferna järnbrnk.

Såsom ovan påpekats, sak'nas uppgifter från (lullöfors järnverk',
sotet under året tillverkat ovällda inellanprodukter till en kvan
titet av 1 455 ton. rnotsvaraaulo 1*4 ]n'0c. av tillverkningen vid
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Tiib. 24. De med hyttverk ej förenade järn- oeh stålverkens utgifter år
191S, fördelade på exportföretag oeh övriga företag.

E^portföretnii: j ()vri;;-a lörctiifj;
4 >t. 18 st.

Snintlig.a
22 st.

IT t g i f t o r

Kr.

10'O('.

av

utgif
terna.

Kr.

IToe.

av

utgif
terna

Kr.

Proc.

a v

utgif
terna

036 603 55' 1 (1 6 0U4 305

|i
frr.icf

!

7 84(1 008 46'c. 2

—

— 107 (180 0-7 1 1 107 080
1

0'(! i

878 0-18, 5'.S J|' 878 048 5'2 2

12 657 0-7 1 158 588' Larv 171 245 1-02

355 7S1 20' 1 054 864 12'a3 , 2 310 645 13-7 1

r>o 142 1-7 7 409 561 2-71 430 703 i1  2-t»i

15 405 0".t 1 268 667 1 -73 28-1 072;  La a

50 635 2-a.v 424 270 2'ö i|, 474 Oo5 2-ö2

22U 583: 12'as 2 860 820 I8*;)s! 3O00 403 18';5 7

8 000 ()• 17 24 474 o-td' 32 474 0' i a

15 044 0".o 478 271 3-k; 404 215 2'a i

4 754: ()'2.S 78 642 ()-;7 2i 83 306 (»-.-•o

4 256' 0-2.7 30 708 ()'2tM 34 064 0-2 1

13 610 O'S0 173 603 Liä 187 312 l'i i

1 535 20 720 ()• ! d' 22 255 0-13

20 844, l-7(;'i 337 050 2'2:-]|| 307 7041 2-1 a

Inköpt tackjärn, malm. skrot,
feiToiegcringar och jiirnsvamp

Inköpta smältstycken, rå.skenor.
göt, blåsstål och oräckt bränn-
stål

Inköpt uträckt välljärn och göt
metall

Kalksten, clolomit m. m
Träkol, stenkol, koks och övrigt

brännmaterial och kralt
Material för reparationer ocli un

derhåll
Diverse material och uten.silier.
såsom oljor, remmar o. d. ...

Löner och arvoden till förvalt
ningspersonalen

Löner till arbetarna
Hyror
Räntor

Krono- och kommunalntskylder
Avskrivningar på fastigheter ...

»  » maskiner, in
ventarier och red.skap

Avskrivningar på varnlbrdringar
I Övriga utgifter

Summa 1 (m 758 100 00 il5110 75l' lOO ooj lO 810 500 100 oo

saintliga hiir r(Mlovisa(l(' för(3tag. löet iniiiinda. har arbetat
iitesliitande för den iidieniska. inarknaden. Samtliga, utgifter vid de
återstående företagen, rej)re.senterand(^ b8'() in^^e. av tillverkniugcm,
uppgå, till IG SID r)OD kr., motsva rande H)4 kr. per föietag.
I^å exportföretagen kommer därvid en ntgiitssnmma av .1 G9D 7i)S
kr. samt på do övriga företageii 15 LID 7ol kr., motsva rande i Lin a
fallet 424 D40 samt i semire fallet SdD DSti kr. p(u- företag. Kn
föixlelning a,v företagen ]);i olika storleksgruppei* efter totallxdoppet
av utgifterna liar verkställts i uedanstående tabla.

Utgifteruas
storlek

T. o. m. 1 milj. ...
1 (100 001—2 500 000

2 500 001—5 000 orio

kr.

Summa

E.\y)ortfr)retag' eivriga, fr»retag' lan it liga

Svimma Sninma Svnnina

Vntal ut.gi ftcr
Kr.

AnViVl utgifter
Kl'.

Antal 111 gifter
Kr.

-1 1 690 758 11 3 601 78(1 15 5 301 538

6 8 852 164 6 8 852 164

—

\

1 2 665 807 1. 2 665 807

4 1 600 758 18 15110 751 22 1(J 810 560
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Samtliga liär roclovlsa,(l(> exporttViretag la 11 a .-lalunda inom don
rni lista .storlelv.sgruppeii.

Främsta rummet bland utgiftsposterna intager kostnadeu IVir ut
gångsmaterialet, nämligen för tackjärn, malm, skrot etc., motsvarande
tillsamman 7 840 998 kr. eller 4-6v6 2 jiroc. a.v samtliga utgifter.
Ansenlig är drirjänité utgiften för bränsle ocli redulvtionsmedel, till
samman utgörande 2 310 045 kr., motsvarande 13*7 4: jiroc. Kost
naderna för arbetslöner äter iiro något större, nämligen 3 090 40i)
kr., motsvarande 18*37 proc.
Den inbördes gestaltningen av d(^ olika utgifts[)osterna vid export-

foretagen samt de övulga företagen uppvisar betydande oliklieter.
Huvudorsaken liiirtill torde emellertid vara, att bland exjiortföretagefi
inräknats Héroults elektriska smältverk, vars säregna produktions-
förlndlanden viisentligen giva. sin prägel åt företagsgruppen i dess
hel 11 et. Särskilt gäller detta den starkt framträdande belastningen
i  samliand med framställningen av kisel- och kromjärn av utgifts
kontot föl* bränsle resp. kraft för smältning. Bland utgiftei*.
vilica förekomma endast vid vissa företag, må niimnas kostnader
f<.)r inköpt ovrillcl samt uträckt produkt, som redovisas av^ resp.
4 och O foretag med 107 080 samt 878 048 kr. res]).. utgöraufie
O*G4 samt o* *2 2 proc. av samtliga utgifter. Hyror till mindre Ix^-

tijipgivas av o företag, tinde]* det att vid 17 företag årskost
naderna debiterats ränteutgifter, vanligen till mindre summor, kler-
talet av de företag, vilka, icke debiterat årslvostnaderna för järntill-
\'erkriingen ränteskuldej'. utgöres av mindn* verk, i flera fall til l-
h(')rande ensamma ii gare.

Framhällas må slutligen utgifterna för avskrivningar. Dylika av^
ett eller annat slag redovisas vid tillsamman 15 företag Sakna
avskrivningai' lielt ocli hållet göra av de häi* redomsade företagen
endast 7. Flertalet av de senare äro mindre företag, vilka inue-
havas av ensamma ägare. 2\.vskrivning{ir på fastighet deklare:i*as i
b fall, ])a maskiner och redskap i 14 fall samt ]iå varufordi*ingai'
ävenledes i G fall. För att erhålla en bild av avskrivningarnas
storlek i förhållande till motsvarajide sakvärden ha i likhet med
vad fallet varit \dd förut behandlade företagsgrupper avskrivnings
beloppen ställts i relation till motsvarande fastiglietstaxeringsvärdea
samt brandförsii k rings- resp. bokföringsvärden av maskiner och redska]).
1 träknats har huru stor proc. de redovisade avskrivningsbeloppen
^Ggjort dels av sakvärdena vid de företag, som verkställt av.skri\'-
ning, dels av hela företagsgruppens up[)givna sakviirden. Följandr
avrundade proconttal liavji härvid erhållits.
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,  Maskiner ooliJniskgl>o(,or inventarier

Företay med aoskyivniiignr: Proi. ,i\ ^<ir(let
Exportföretag [
Övriga företag ^ V-
Samtliga - /-
Samtliga företag:

Exportföretag
Övriga företag J-' J J-
Samtliga "/•'*

Avskrivningjiriia i föreliggande fa 11 framträda såsom a vse värt
läo-re än motsvarande vid närmast förut hehnndlade företagsgrupp.

Tab. 25. De med hyttverk ej förenade järn- och stålverkens utgifter
år 1913, fördelade efter arten av förädlingsprocessen.

U t g i f r 1-

Företag, som
tillverkat bärcl-

produkter,

12 st.

"Företag, som
tillverkat göt,

Kr.

I Proc.
av ut-

gif-
terna

7 st.

Kr.

I Proc.
I av nt-

;
, terna.

Företag, som
tillverkat bärd-

och götpro-
dnkter,

o st.

Kr.

i Proc.
I av ut-

git-
i terna

3 199 2581 49-71

72 225

131 062

996 128

1-12

2-04

15-11»

Inköpt tackjärn, malin, skrot,ferro-;
legeringar och järnsvamp j 2 361823 42*48

' Inköpta smältstycken, råskenor,
göt. blåsstål och oräckt bränn-
stål i 76 966 la; o

: Inköpt uträckt välljärn och göt-i
metall .' 805 823 14* i o

i Kalksten, dolomit in. m 2 913 0*or.
j TräkoL stenkol, koks och övrigt
1  brännmaterial samt kraft i 728 441 13* i o
i Material för reparationer och un-l
I  clerhåll 95 441 1-7 2
! Diverse material och utensilier.
'  såsom oljor, remmar o. d 112 129 2*0 2|i
Löner och arvoden till förvalt-|

I  ningspersonalen 117 782 2*i2j
j Löner till arbetarna ... 925 257 16*64|
I Hyror 9 000 0*16!
i Räntor 155 929 2*811
I Krono- och kommuiialulskylder... 26 581 0*48
' Av.skrivningar på fastigheter 24 108 0*4^i|

»  » mask^iner, in
ventarier och redskap 7 409 O-isj

Avskrivningar på varufordringar 5 000 0*0Oj,
' Övriga utgifter | 105 229 l'^9||

Summa'"5 559SJR' lOO oo! 6 432 094i lOO oo

30 114: 0*4 7

141429^ 2*20
i

Il9 929i 1-80

190 705

1 067 571
23 474

172 872

15 908

5 2561

143 693

3 480

119 590

2*06

16*60

0*3 6

2* 6 9

0*2 5

0*08

2*2

0*0

1*86

I

2 279 9171 47*23

! — : -

37 270i O* 7 7

586 076 12*14

202 833j 4*20

52 0141 1*08

166 418! 3*4 5
1097 5751 22*7 4

165 4141 3*43
40 907; O* 87.
5 6001 0*12

36 210' 0*7 5

13 775; 0*28

142 975; 2*oo

4826 984' 100 o o
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För iitr utröna ilvi.ui i törelio-gajule fall skiljalvtiglietor betraffandt-
utgifternas inbördes relafion vid jiirn- ocli stålfrainstälbiiiig enligt
de olika färskningsnaetoderna lia. i tab. 20) de redovisade fVVr<^-
tagen fördelats i sjidana, vilka nnder året framställt endast liärd-

produkter, nämligen 12 företag, sådana som tillverkat uteslutande
göt, 7 styekeip samt sådana, till antalet 3, vilka tillämpat bägge
tillverkningsforinerna. Betrjlffande den förstnämnda gruppen in-
lliieras den pro(M>ntnella fVirdelningen nnder olika iitgiftsrvdiriker i
betydande omfattning av de höga beloppen för inkö])ta, nträekta
))rodnkter. Att å andra sidan de med götmetod nteslntande arlje-
tande veilcen n])pvisa jämfördsevis liögre kostnader för bränsle oeli
rednktionsmedel samt kraft, torde i någon mån förklaras av att l)land
de ifråga varandet fViretagen ingår Héronlts elektriska smältverk- med

.jäniförelsevis liö)ga kostnader för rednktionsmedel resp. kraft för
smältning.
Av d(^ liär redovisade järn- oeh stål verksföretagen n[)pvisa nmkn,'

aret 19 Auiist. undoa; d(d' alt 3 företag redovisal vaiken vinst ellei"
förlust, lör att utrön a; storleken av det på årets prodnktion sig be-
l.öpa]ide b)rsäljjiiiigsbel()])pet Ivar fråin liela. den deklarerade försäljnings-
snmman samt det därtill lagda värdet av det ntgäende lagret tagits
det ingående lagrds värde. Det sålunda, erliällna resultatet av ars-
rörelsen framgår av nedanstående tablå.

Exporr;f()retari- Övri.<j:a företa^- Samtlio-a
Ku. ^ ■ Kr. ' Kr.

Inkomst av årsförsäljiiingeii 1 779688 ]5 898 812 17 678 445
Hjälparbeten åt IVämmande 8 59<s — 8 598
Andra årsinkomster 20 189 21 041 41 280

Summa 1 S08 420 lo 914 858 17 71S

Frånräknas från de erliållna slntl)elop])en för årsinkomsterna do
motsvarande arsntgifterna, utgörande för exportföretagen 1 (>99 738
kr. samt för övriga företag 15 119 751 kr. elle]- tillsamman
13 819 i)09 kr., (udiålles såsom överskjutande vinst av årsrörelsim
en snmina av lör exjiortföre tagen 103 (i 6 2 kr. ocli för övriga, företag
795 102 kr. eller iVn' samtliga frh-etagen 898 764 kr. De sist
nämnda summorna, utgöra sålunda årets företagsvinst, oeli uppgår
densamma, ställd i relation till de på årsrörelsen sig belöpande års
inkomsterna. för (vvportföretagen till 5*7 5 proe. samt för övriga, fö)re-
ta.g till 5 proc. (dier för samtliga de med hytt verk ej fVireinnk'
järji- och. st ål verk sf(")r et a gen till 5*u7 proc.



beu(1shaxti:hiK(u:x ak 1913.

Sammanfattning av järnhanteringens produktionsförhållanden.

Den föregående fram stall ningen liar avsett att klarhigga de for
järnlianteringens särskilda grenar kai-aktiiristiska resultaten av för(^-
liggande undersökning. Ifråga\arrande resultat skola, i den inan de
samma. rr)ra tillverkningen, i det följande återgivas i en del sainnnin-
fattaiide ('Vversikter, lieliandlando n;irmast niaterialanskaffnings-, pro
duktions- oeli omsättnings- samt utgifts- oeli inkomstförhållandena..
På grnndvalen av de salunda sammanfattade,' uppgifterna skall det
diire.fter bliva möjligt att nå t ven ne. av undersökningens liuviidsyfte-
mål, niimligen dels att erhålla ett från dubbelriikningar i görligaste
mån fritt tillverkningsvärde, dels att klarlägga järnhanteringens manu-
f a lvtui'er i ngs viirde.

Förbrukningen av råmaterial inom järngruverörelsen år l!)ld ut
gjorde \\d anrikningsverken 1 -ISO 72d ton ragods med ett värde av
2 8-11) 7()4 kr. I holoppet ingå 1)1. a. 280 408 ton gods, som under
året inköjits för liearbetning samt sålnnda- gätt i handel median olika
förcd.ag. Den av anrikningsgods(d. framställda sligen utgör Öl o 0()4
ton, d. v. s. e:a 41 proc. a,v det använda rågodset. Såsom
råmaterial vid framställningem av jiirnmalmsbriketter liar använts-
205 440 ton slig med ett viirde av 2 001 747 kr. Av nämnda, kvan
titet utgöra 45 4(36 ton matinäal, som gätt i handel mellan olika
företag. Därjiimte har för framställningen av 64 845 ton järn
malmsbriketter vid Hälsingborgs kop])arverks briketterings verk för-
l)rukats oa\ kvantitet i tab. 28 ieke^ upptagen ]:)urple-ore.

(Ö vei* j ärnverksf öret agens rårna teri al ans kaff ning 1 ämnas en sam
ma nfattan de framställning i tal). 26. I vilken omfattning under
året förbrukat råmate]'ial av olika slag tillhör 1018 års produktion
låter sig icke a.vgöra. En del av det under redogörelseåret vid järn
verksföretagen förbrukade materialet hii.nför sig enligt sakens natur
till föregående års p)roduktion, i)å samma, sätt som en del av under det
löpande året producerad malm, tackjärn, legeringar etc. kommer att
förbrukas först under kommande år. Det torde emellertid kunna
antagas, att i detta avseende föreliggande ojämnheter i liuviidsak
motväga varandra, samt att det förbrukade råmaterialet sålunda kan
Ixnraktas såsom väsentligen hiirrtirande från 1013 års pmdnktion.

Värdet av samtligt för järn- och stälf ramställningen år 1018
förbrukat utgångsmaterial uj)pgår till ett belopp) av 118 0()O 281
kr. 1 denna siffra inga. emellertid i betydande omfattning dnbbel-
i-äknade värden. Så är förliållandet exempelvis med förl)rukat tac,k-
järn, järnsvamj). ferrolegcringar samt delvis även skrot. t mån.
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Tab. 26. Förbrukningen av råmaterial vid de svenska järn- oeh stålverken år 1913.

a r 11 sia 14:

Av egna ti ll
gångar

I Bokfört

Kvan- ink(»ps-
titet

Kr.

Köpt inom landet
från främmande

företag

Kva 1 i -

titet

Inköps
pris

Kr.

Direkt impor
terat

Kvan

titet

Inköps
pris

Kr.

Kvan

titet
Kr.

Styckemalm... ton
Slig »
Briketter >
Tackjärn »
Järnsvamp ... ;
Skrot »

Ferromangan »
FeiTosilicium >
Andra ferrolege-
ringar o. metal
ler
Kalksten ton
Dolomit »
Annat eldta.st be-
skickn.- o. infod-

.ringsraaterial ...!
Ovrigt beskick n.-
o. inlodringsma
terial '
Träkol hl|{)
Stenkol ton
Koks »
Ved. stubbar o.
djd

lArv
Kraft föi* smält
ning ^

Sii mma

3(0 490 4 462 375 1  565 881
53 270 673 977 1  58 401
148 t>88 2 309 124 101 046

420 197 26 128 394 106 897
— — :  3 077

143 718! 9 619 433 107 776

r

88
145

15 684

i  3 979
r-Tool
/3oi

36 064 1 19 189 119 4801
2821 2 021 22 501

—
12 172

—

48 885 1

7.10 173, 5 930 762130 719 547
9 181 38 444 87 327

—

—
9 754

— 510 532| .

—
79 787|

—

i
503 029'

■  ~

t) 419 267

669 615

1 857 7551 —
8 550 968

216 160|l
6 516 594l i
408 023ii
141 471,

7 010 506 967

47 249

8 096

766

2 791 212

617 613

90 8831

927 371

111 671!
250 0341
534 1041
3 077i

298 743;

7 0761
1 587

10 881 642

1 343 592

4 166 879

35 186 329

216 160

18 924 239

1 025 781

248 0.38

463 6521

524 2361 —
177 941

—

511 293 —
;

 539 558

433 498

528 164

22 607 435

2 085 038

295 01

—  15 996

590 919 384 170

246 424 5 562182

135 811 4112 936

03 974 —

46 996 —

479 671 —

-  50 453 953

1()()3 210

155 544 643 425
22 783 179 962

956 963

—  593 045

44 020 639' 28 922 367

342 932! 7 685 664
145 565: 4 407 946

574 506

126 783

982 700

52 560 263 15 055 ( —  118069 231

iiiiinl i gen soni de nämn da jtrodukterna iii*o tillverkade iiiicler aret
vid inlieniska jäiniverksföreta.g. inneshitas i desamma under olika
rultriker redovisat ramateriak såsom malm, beskickningsmaterial oeli
bränsle. Värdet av dylika lialvfabrikat, med avseende a. vilka kan
tiinkas Ixireligga dnbbelräkningar av nämnd art, kan beräknas till
ungefärligen 45 milj. kr. Efter frånräknande a,v nämnda belopj)
erlialles såsom nttrycJv tVjr värdet av vid järn- ocli stålverken år
lbj3 förbrukat Imvndsakligt råmaterial en summa av c:a 73
milj. kr.
Av förbrukat rtimaterial ha c:a 43 proc. iippgivits såsom (^geii

tillgäng. Av malm. slig och briketter lia, c:a 44 proc. erhållits
från egna gruvor, anrikningsverk ocli brikettugnar. Av förltrukat
skrot redovisas något mindre än hälften såsom vid .jä]*n- och stål-
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fraiuställningen under året erhållen bipi'odiikt. Av triikolsbeliévcit
hn c:a 22 proc. fyllts frän res]). firmors egna skogar och trälcols-
v(vi'k. Den såsom (igen tillgång upptagna stenkolen utgöres av för
Jrirnsvanpitillverkningen vid Höganäs rediiktionsverk använda hö)-
ganäskol.

Det räinatfuiaL vilkiU direkt iinporterats, utgör eftei' \äi i'det räknat
e:a Ib ])roe. av hela rånnaterialföuäarukningen. Utläiulsk prodid<t
är ävenledes den frän fi-äniinajuie företag inom landet köipta sten-
Ivoleji och delvis även Icoksen. Möjligt är likaledes, att (ui mindre
del av inom landet kö)])! tackjärn, ferrolegeringar. dolomit. träkol och.
.skrot är av utländskt ursprung. I vilken onifattning detsainma äi'
fallet, låter sig emellertid icke exakt bestämma. ()p|)skattningsvis
torde emellertid värdet av vid de svenska jiirnverken år 11)18 för-
i)rukat råiiiaterial av utländskt ursprung kunna ansläs till 17 a 18
milj. kr. ..Vv en jä,inföu'eise mellan sistiuiinnda- siffra samt värdet av
allt förbrukat råmaterial framträthir d(m swnska järidjanteringen
>^åsom eu i huvudsak på svenska produkte)* grundad industri.

D(k har vid l)eliandlingen av de särskilda fVinkagsgruppej-na gjorts
ett försök att utifina prisföjkålhiiulena ])eträffande fnanornas (get
samt köj)t råmaterial. a\' (tlika slag. lån Stim man fattande bild av
föivhållandena i detta avstående beträffande de liuvudsakliga förbruk
ningsartiklarna. nämligeu malm och träkoL erliälles av tab. 27. i
vilken 11 j)|hages för samtliga företagen medelprisfh på egen samt
köpt främiaande j)rodukt. Fö)r att låta lolcala \ ariationer framträda
liar särskilts olika län. Nödväiuliglietfui att icke blottlägga de en
skilda företagens förlvållanden liar i vissa fall föraulett sammanslagning

Tal», i27. Medelpris på malm och träkol vid de svenska järnverken är 1913.

i StTclvCiiailiTi

Kr. per ton
Briketter

vr. per ton

Träko!

Kr. per lil

Stocklioims, Upp.sala ocfj
Södermanlands län

Östergötlands, Jönköpings,
Kalmar, Blekinge och
Malmöhus län lJOi>

Åhsborgs län —
Yärinlands » ]d*0()
Örebro » i 10*4s
Västmanlands » | 14*56
Kopparbergs > 10-81
Norrland 14a» o

Egen 1 Köpt ; Egen 1 Kö]'t ; Egno |Kö]ita , Jggna Köptti -

1
1

11-8 4 ; 17-n; —

1

— : 15-16

■  i

i

:  22-äi i
1

:

(IV5 : 0*6 0

Riket i dess lielhet 12*41

Ih-n

18-(U

13*8 7

10'ro

11*01

8-61

14-6 3

20-0;; — —

10*13 :

10*r4 i
9-83 ;

12-13 —

1]-17| lo-tiS
14*0 4 I 13-03
8-06 ; 17-40

17*r.i i 15-70

14-:n i
10*83

18-65 '

19--i s i

0-6 4

0-6 7

0*5 0

0-rs

0-5 7

o-(13

11*34 ' 12 r,7 11*37 ' 15 »O 18 44 O 61

0*53 ̂
0*7 0

O* 7 8

0*7 4

0-7 0

0*6'J

0-63

0*67
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Tab. 28. Produktions- oeh omsättningsförhållandena

Inköpt under firet rn-ii .. .
Laiicr Ibid för hearbetning under^årn

V a r n s 1 a ̂
vid verket

liokfört

Ton j vä,rde 'ton
I  :ivr.

Ink()p>-
pris

Kr.

8aln-

A*äriie

K1 •.

Jänixjniver öreisen:
Styckerualm
Anrikningsgods
'Slig-
:Briket(er

Tackjäntsf il I verhniufje ii:
Tackjärn och ferrolegeringar|
Gjiitgods
Mliasngnsgas

1 illve rkniinfen (t v o vä lida
mellanprodiikter:

Smältstycken och låskenor
Göt ocii smidbart gjntgods
Blåsståi eller o räck t bränn-

stål :

Sinitf eller valsat järm
och stål:

Smitt järn ocb stål:
Vä 11 järn
Götinetall
Valsat järn ocb stål:
Av välljilrii I
Av götmelall j

Biprodukter:
Skrot
Annat
Jdrnm au i(faktur och me
kaniska verksta dsar-
beten

Snii

()51 0()9

820 110

07 024

O 048

d 305 H53i — —  0 814 008 54 851 000

008 157

540 149

107 040

230 403

45 400 i

955 339

013 893

02 330 O 504 034, 125 (>47 10 547 444 73,0 2:.!8
1 380 117 037' 28' 2 003 14 051

14 023

74 012

855

2 (>00

3 005

5 817

35 178

1 923 020; 2 447 411

015 004: 5 (>28 450

350 779 5 307 381

178:

1 749 305!
O 043 738*

00 004

530 154

583 301

755 030

3 997 244

3 521 054 —

4 035| 528 011
9 8821 1 054 500

31 381 ,

159 008

581 780

2 455

28 4 48211  17 841 3 902 027

159i'  43 475i 30 055 8 21 (5 853

775: 139 590 79 14(5
1

12 7.37 505

8 507 1 154 599 499 757 78 789 129|

155 025 0 304 806 174 318 11 785 942!
— — — 1 3( M) 299!

-  30 017 70G

53 / 8, /20

1 583 781

288 028

2o 472 4<.;2

03 503 133

208 005

49 3021 —  I 28 020 422

24430 211 — 352 982 2(50

liv länoji till stujTn områden, vnrjnnite i samma syfte i ett j)ar fal l
företagits uteslutiri ngar.
Av företagen redovisa. 12 all förbrukad malm sa som egeji till

gång, under det att 8 fViretag varit i stånd att tiicka hela sitt
träkolsbeliov från egna skogar och träkolsverk. Tillsamman ö7
företag hava i större eller mindre omfattning vrhällit malm samt
oO f(>reta.g Jvol frän res]). fiianor underlydande bergs- och kolnings-
rörelse. Slutligen ha,va 63 företag varit hänvisade till att köpa
hela sitt malm- och kolbehov. Av tabellen framgår, att för \ ästmaii-
lands och Kop])a.rb(n\gs län samt 27orrland priset ]:)ä den köpta styck(^-
m al men ställer sig lägre än på den från resp. firmors egna gruvor
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inom den svenska järnhanteringen år 1913.

173

i  Föi.'briilÄi(l
■  e«i:en ocli kö}ib
I  prodii kt

Ton

i\r.

Sålt iiiDin landet Exporterat Ijager -'^12 1913 i

Salu- Salu- i Bokfört
värde 3^011 värde Tou värde ;

Kr. Kr. j Kr.
Tou

1 489 723

295 440

2 849 7t)4i

2 091 747:

910 739

213 073

147 277

202 151

0 970 0201 0 027 703j 48 485 472
351 204! 1 117| 439

1 930 001: 202 710 2 044 390;
3 118 334 152 022' 2 105 221 i

520 605

778 629

113 021

11 954;

2 792 001

809 500

724 700

130 860

545 844

9 208

30 070 3)08]
900 000

219 838

125 203

5 093

10 037 8311

589 825i

39 09(1

1

203 884:

196

18 838 063

27 877

79 290!
1 5081

5 346 390

119 773

109 770! 13 324 465
557 0941 58 072 333

0 402.

18 757

835 912

3763 771

44 392j
10 092|

0 497 838j
2 656 884

17 186j
74 337

2 092 163

6 768 443

2 731

1

325 390: d 132; 581,

1  t
71 453 175;

!
23 915

2 007

15 005

443 058

2 404 405

12

9 144

3 659

4 185 248

10 250

5 875!
3 545 229

1 681 000

^  2 263
2 985;

450117:

572 976

14 039

153 968

1 965 089

20 581 196

23 292

225 706

3 810 204

35 007 470

43 08()

127 320

7 226 678

24 302 881

4 721

36 442

630 160

4 049 419

2ft8 748 18 924 239:

—  ' 92 014
21 075 1 384 787

009 153

5 353 585 137

442 530

1

30 207; 1482 074
270 059

1  2 221 164, 1  14 438 903 11 203 710
!

3 727 601

—  il(UlS8 276 -  87 076 276 — 120 775 402 —  I2900022B

(triiållna jtrodiikteii. Ursal\<ui liärtill tordo x'ara att sölca däri, att don
frän främmande gruvföretag' köpta malmen i relativt större omfattning
ntgöres a,v billigare, fosforrika kvaliteter. I fråga om slig ocli bri
ketter ställer sig däremot i de flesta, fall priset pä den egna pro
dukten lägre än pä den frän främmande företag inköpta. Detsamma,
är också i allmänliet fallet med träkol en. Endast i södra Sverige
inträder ett motsatt förliållande sä till vida, som här priset på kö|)-
kolen är i medeltal c:a lö proc. lägre än pä den egna produkten.
Orsaken till sistnämnda förliållande iir att söka i att vid tvenne

företag betydande kvantiteter köpkol. erliällits till synnerligen lågt
]iris. I r)vrigt antydes av tabellen det med hänsyn till rikare
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t.illgcing \m skog och sågverksiivfall i NoiTla-nd naturliga förhållandcr.
att träkols|)riserna <lärstädes ä]-o lägn^ än i de gamla bergslagerna, i
mellersta, del a,ma. av la.n d(3t .

Järjilianteringens produktions- och onisilttningstorhällandeii år ID l.d
lia.va sammanfattats i ta.b. 28. Samtliga gruvföretagens saliivilivlen
för produktionen under nämnda, år npjigick till (>8 235 154 kr.,
mellan \'ilken summa och motsvarande i liergsberättelseii åi* 11)13
uppgivna, väi'd(! föreliggari' god öveivuisstäminelse. Det angivna bc-
loppet inn(^slllter emellertid avsevärda dubbelräkuade poster. Dublxd-
räknat är sålunda värdet av det anrikningsgods och den slig nv
den egna produktionen, som vid de olika företagen ytterligare ujj])-
arbetats. Ijiknande är fallet med värdet av det a.nrilvningsgods och den
slig. vilka, under å.ret gått i försiifjning mellan olika, företag. Vär
det av detta i'åmaterial har näudige.ii kommit att Ti|)j)t.räda i (ht
totala })roduktionsbelopj)et tvä gångiu-, niimligen dels såsom tillvei/k-
ningsvärde fVu; d(3t försiiljande gruvföretaget resp. anrikningsverket,
dels såsom ingående i det köpande företagets tillv(3rkningsvärde.
hör erhålhinde av ett från dubbelrä.lcningår i mr)jligaste mån fiatl
tillverkningsvärde för jäiaigrnveröia^lsen bör från värdet a.v den pro-
ducerad(i sligen sålunda frånräkjias viirdet av det för sligframställ-
ningen fVhkrukade anrikningsgodset samt från vä.rdet av producerade
briketter den hiirfVir använda stigens värde. Värdet av sålunda fVir-
brukat anrikningsgods liar beräknats utgöra 2 849 7()4 kr. samt av
sligen 2 091 747 kr. eller tillsamman ett belo]jp av 4 941 511 ler.
Dfter från räknande av sistnämnda dnl)belriiknade vä,j'd(^ (.afiålles enligt
detta l)eafikningssätt såsom järngruv<4V)retag(uis från dubbelräkningar
l)eträffande utgångsniateriaht befriade tillveikningsvärde år 1913
en summa av 03 293 043 kr.

Betriiffande lillverkningen vid järn- och stälverksf()r(4:a,gen har för
(^rhållaiuhj av en jämföiaunh^ kontroll sammanställts i tab. 29 till-
verkningslxåoppen enligt laalovisningen d(4s till specialuiulersökningaui.
dels till l)(Ugsl)erätt(4sen år 1913.
I allmiinhet hrreligger god (iverensstiimmelse. Bdräffande mera

väsentliga skiljaktigheter må framhållas, att i fråga om redovisningen
av göt 0(4i. smidbart gjutgods den luivudsakliga orsaken till den
])ristande (oaaeinsstäninnksen är, att produkter till en kvantitet a\'-
4 485 ton, vilka i bergstxnlittelsen upptagits som stålgjutgods. till
specialundersökningen redovisats som järn manufaktur. Därjämte har
vid ett företag 2 234 ton i bergsberättelsen såsom göt redovisadpro-
dukt i specialundersökningen hänförts till rubriken blässtål och oräclct
brännstål, något som även förklarar under sistnämnda, rubrik före
liggande sldljaktigheter. Olikheterna i redovisningen av smitt viill-
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Tab. 1:29. Tillverkningen av vissa järn- och stålverksprodukter år 1913.

A'" il V11 s 1 a g
Special-

iiJidersök-

iiiii<>'en

Ber^-s-

be rätte] sen
1

1

Specialundcr-
sökiiiicu-eii

i  förhållaiKle

1  till her^s-
i  hrvättelscii

i  (k -•)

ton 1  730 238

i

734 567 -f- 1 671
1.4 651 13 898 -k 753

» '  159 098 1  158 472 4- 626
» 581 786 590 887 — 9101
» 2 455 196 -f- 2 259
» 17 841 20 617 — 2 776

» 30 655 27 057 -f- 3 598
kr. 28 020 422 34 970 220 — 6 949 79S

Göt och smidbart gjiitgods ...
Blåsstål och oräckt brännstål
Smitt välljärn
Smidd götmetall

järn är att liiinföra därtill, att vid (JA^^erinns l)riik fram.ställd smidd Adill-
j)i'odiikt Icko ingår i s|)eEia.Innders()kningens redovisning, Axliken icka-
oinfattav det nämnda ])å tillverkjiing a,v järnnia.nnfa.ktnr ]invnd.sa ky
lige n inriktade f(Vretaget. Väid äter l:)eti'äffar smidd götmetal], salcnas i
riHlovisningen till Ixn^gsberättelsen en till si)eeialnndersökningen upp
given kvantitet av 3 l od ton. Beträtfaaide de valsade j^rodnkterna.
kan någon överijusstämmelse mellan de bäggt» r(}dovisningarjia ej
erhållas, dä i bergsberättelsens siffror ingå k van tit et er Jia a.v A^id res]).
verk ytterligare l)earbetade aninen av olika slag, vilka enligt saltens
natiir icke innehållas i de till specialiindersöltningen uppgivna sliit-
snmniorna. Ftedovisningen av järnmannfaktnr slutligen är till bergs-
Ixvrattelsen något vidlyftigare än till föreliggande undersökning, vilket
f()rhållande står i samband därmed, att i AÖssa fall för erhållande
av motsvarighet mellan ])rodnktionen samt utgifts- och inkomst-
förhållandena, i mindn^ ntsträckning, än A^ad fallet är i bergsberät
telsen, medta,gits produktionen Aud med jiirriAmdven kombinerade
ra ekaniska Amrkstäder.

Viirdet at^ samtliga tillverkningar vid jiirn- 0(di stålverksföretagi^n
a,]' 1913 av järn och stål samt grcivre järnmanufalctui' uppgår till
ett belopp at^ 271 371 937 kr. Lägges härtill värdet av erhållna
biprodukt(n' inklusive skrot, utgörande ett belopj.) av 13 375 169 kr.,
erhålles ett slutligt l)ruttotillverkningsvärde a.A^ 284 747 106 kr.
Detsamma omsluter emellertid i betydande omfattning dubbelräknade
summor. Sålunda är Aäisentligen dubbelräknat det för framställ
ningen aA' OAötllda mellan produkter förbrukade tackjärnet och skrotet,
liksom föi'brukningen Aud sm ides- och valsverken av smältstyckem
råskenor, göt samt av änuien av olika slag för framställningen a\'
g]'()A^re järnmanufåktur.

Fön' att lämna eji bild av arten ocli omfattningen aA^ de i redo-
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Tab. 30. Tillverknings- och omsättningsförhållandena vid järn- och stål
verken år 1913 med hänsyn till dubbelräknade värden.

Viiruslai;"

För boarbetiiino- inköpt
-  , - . , , Vid verken'

förarbetacl Sålt

Inköpt i Inköpt iutlilndsk 'l^illvovkat i egen ocli | inom
untiigl. I friin ! p,.„diikt ' i"V I

från järn- , andra ])rodnkt
o. stålverk I företa .ir

K  i- o  11 ()

Tackjärn, '
gjutgods...ilO (U:) UO — n()6 OOT o.ö 371 501 37 042 914 10 627 650 18860 540

O väl Ida mel-
lanproduk- i
ter : 1614552 — — 84 334 500 71 722 188 4599815 9 220 175

Smitt och val
sat järn och
stål

Manufaktur..
Skrot

Annat

1 342 152 — — 103 045 514 25 394 408 43 000 587 30 755 788'

49 302 — — i 28 020 422 2 221 104 14 438 903 11 203 710.
1384 787 5 128 80712 791 212, 11 785 942 18 924 239 1 384 787 585 137

—  — ! — ■ 1 589 227' 341852 048 243 442;

Summa 14433 993'5128 807 3 298179'284 747 106156246 765'74 706051 77 079

visiiing(^ii vid järn- ocli stålveiäcens ))rodiilvtion föreliggande dnbdel-
räkningarna lia tilh'erk nings- oeli oinsiittidngsförliällandena samma n-
förts i tal). 30.

Säsom av tabellen framgår representera tillverkningarna ett belo])p
av 284 747 100 ki\ Samtidigt belöper sig värdet av vid verken
f()rarbetafl egen oeli inköpt ])rodukt till 150 246 705 kr. Av
.sistnämnda belop]) bör emellertid endast en del betraktas såsom nt-
g()rand(^ del av årets prodidvtion vid de bär redovisade^ järn- oeli
stålverken samt till följd därav dnbbelräknad. Borttagas såsom ielvO
dubbelräknat bör i första band samtligt fiirbrnkat tackjärn av nt-
bi ndskt nrsprnng, representej^a nde^ enligt redovisningen över råmaterial-
IVirbrnkningen ett l)elopp av^ 500 007 ler. Frånriiknas hnr likaledes
inköpt skrot, vilket icke iean antagas utgöra resultatet av årsprodnje-
tionen vid järn- ocb stålverken. Däremot torde den skrotkvantitet
med ett värde av 1 384 787 kr., vilken under året försålts på den
inbemska marknadeji, biira betraktas såsom förlirnkad. vid de bär redo

visade verken samt följaktligen dnbbelräknad. Återstoden inköj)t
sk-rot av inbeinskt eller utländskt nrsprnng böi^ däremot icke be
traktas såsom dubbelräknad. Samtliga för bearbetning inköpta, mellan-
prodnkter såsom göten, smidda och valsade ämnen etc. åter torde
k'unna anses Aaira under året producerade vid de redovisade verken
samt fViljaktligen dnbbelredovisade. A ärdet av samtligt inköpt material,
beträffande villcet dnbhelräkning icke kan anses föreligga, uppgår
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till ett beloj)p av 8 426 986 kr. Frånräknas sistnämnda summa brutto
beloppet av samtligt förbrukat material, erliålles ett slutbelopp av
147 819 779 kr. Om från det totala tillverkningsbeloppet, utgörande
284 747 106 kr., frånräknas det sålunda dubbekäknade värdet er-
bålles, enligt de använda beräkningsgrunderna, såsom uttryck för
det från dubbelräkningar beträffande råmaterialet exklusive malmen
befriade tillverkningsvärdet vid järn- ocli stålverken år 1913 en
summa av 136 927 327 kr.

Lägges härtill järngruverörelsens enligt likartade grunder från
dubbelräkningar beträffande råmaterialet väsentligen befriade till
verkningsvärde, uppgående till 63 293 643 kr., erliålles en summa
av 200 220 970 kr. I sistnämnda belopp ingår emellertid såsom
dubbelräknat värdet av till järn- och stålverken försåld och av
dessa förbrukad malm, slig och briketter. Sålunda försåld malm
utgör enligt omsättningstabellen 1 214 701 ton med ett fobvärde
av 11 405 128 kr. Samtidigt utgör enligt förbrukningsredovis
ningen järnverkens förbrukning av malm av olika slag 1 289 07()
ton med ett cifvärde, sålunda inneslutande försäljnings-, transport-
och lossningskostnader etc., av 16392 113 kr. Om från ovan
nämnda totalbelopp frånräknas värdet av den under året vid järnverken
förbrukade malmkvantiteten, återstår ett slutbelopp av 183 828 857
kr. Detsamma skulle sålunda utgöra enhgt här tillämpade grunder
järnhanteringens hela från dubbelräkningar beträffande råmaterialet
befriade tillverkningsvärde år 1913. Vid föreliggande beräkning
har avdrag sålunda verkställts även för de särdeles betydande malm
frakterna inklusive lastnings- och lossnings- m. fl. kostnader, vilka
för de svenska järnverkens malm tillförsel år 1913 kunna anslås till
något mer än 4 milj. kr. Sistnämnda kostnader innebära en ökning-
av kostnaderna för den förbrukade malmen med c:a 39 proc.
De påvisade dubbelräkningarna äga sin naturliga motsvarighet i

de för järnhanteringens olika företagsgrupper redovisade inkomst-
och utgiftsstaterna. För klargörande av hithörande förhallanden
meddelas i tab. 31 en sammanfattning av årsinkomsterna för olika
företagsgrupper, fördelade på olika slag av utgifter samt vinst.
Tabellen hänför sig till förhållandena vid företag, representerande
99*88 proc. av järnhanteringens hela bruttotillverkningsvärde. Vid viss
del av rörelsen under året uppkommen förlust har bortehminerats
genom en motsvarande sänkning av vinstsumman för övriga företag.

För de olika företagsgrupperna, betraktade var för sig, lämna de
motsvarande utgifts- och vinstbeloppen en någorlunda riktig bild av
årets ekonomiska förhållanden, samtidigt som desamma representera
från dubbelräkningar relativt fria tillverkningsvärden. Beträffande
Sveriges bergshanteHng.
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Tab. 31. Årsinkomster för järnhanteringens olika

u t o- i f t
(vruvor Anrikningsverk

Kr. Proc. Kr. Proc.

Järngr av er örelse u i

S:a kr. i Proc.

Råmaterial
Sprängämnen
Kalksten, dolomit etc
Kraft, värme och belysning ...
Reparationer och underhåll
Nybyggnader o. nyanskatihingar
Diverse material och utensilier
Främmande hjälparbeten
Löner och arvoden till förvalt

ningspersonalen
Löner till arbetarna
Hyror
Räntor
Försvarsavgifter
Utskylder
Avskrivningar på fastigheter ...

» gruvor

»  > maskiner, in
ventarier o.
redskap

»  varufordringar
Övriga utgifter
Årsvinst

i

139 665

1

0-23' 1 652 804 57-40

!  i
17924691 2tiJ

2 149 744 3T)(>-
— — 2149 744 3-4(j'

I

2 435 014 4'0i| 312 822 10-86 2 747 836 Ii o 1
1 130 744 rssj 112 487 3-01 1248231 1-U7\
297 964 0-19; — — 297964 0'47\

1 729 129 2*>'7! 72 580
i

1801 709 2-.v.ä
1  _ i

1 287 6101  :iM3i 71 459 2-4 8 1359 069
1  1

15 005 410 24-88,' 376 466 13-08 15 381876 24'3 4
113 128 0-19; 500 0-02 113628 O-Jsl

1 446 482 2l0 964 0-03 1447 446 2-Si9\
18 921 0-03 1 — — 18921 O'03\

2 899 902 4-81 ' 12 681! 0-4 41 2912583, 4'6i\
683 131 IvU] —  1 — ; 6831311 l-08\
470 257

j
0-78

1

— i 470 257^ 0'74\

845 4511 luol

1

318I6i 1'11 877267\ 1'30
13 746| O-o 2 i —  1 — 13 746, O'02\

2 353190 3-9 (j| 28 049 0-9 t! 2381239, S'7 7\
27 297 578 45' 2 G 206 641 7-181 27504 2191 43'3

Summa! 60 317 0661100 ool 2 879 269 lOO ool 63196 335| lOO oo

.ii,ruvföreta.gen föreligga sälunda diibbelräknade endast mindre belopp,
representerande inköpt anrikningsgods, vilket gått i handeln mellan
de olika företagen samt sålunda kommit att uppträda dubbelt i slut
summan. Slutbeloppet för de självständigt redovisade anriknings-
och briketterings verken torde inom sig vara fritt från dubbelräknade
A äidebestandsdelar. Liknande är förhållandet med hyttverksgruppen,
för vilken samtliga dul)belräkningar inom gruppen falla inom det
till 135 7^20 kr. upjjgivna värdet av 1 590 ton tackjärn, vilka vid
tie företag under året inköpts för framställning av järnmanufaktur,
lläiemot torde kunna sägas att de med hyttverk förenade järn- och
stålverksföretagen i slutsumman i ej obetydlig utsträckning innehålla
dubbelräknade belopp. Sålunda torde exempelvis tackjärn, vilket vid
vissa av företagen inköpts för vidare bearbetning, åtminstone till
någon del utgöras av produkt från andra till samma grupp hörande
iöietag. Jjiknjinde är förhallandet beträffande smältstycken och göt
samt smidda och valsade ämnen m. h. produkter. Att avgöra i
^ ilken omfattning dylika dubbelräkningar föreligga inom företags
gruppen, låter sig emellertid icke göra. En annan art av dubl)el-
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företagsgrupper år 1913, fördelade på utgifter samt vinst.
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Hytt verk

Kr. Proc.

Järn- o. stålverk,
förenade

med hyttverk

Järn- o. stålverk,
ej förenade
med hyttverk

Kr. Proc. Kr. Proc.

Järnfö rädlhi gen

S;a kr. Proc.

Hela

j äriihaiitermgeii

S:a kr. Proc. i

ö 134 198

175 573

9 207 097

319 403

299 137

421 020

1 851 615

39 886

682 690

83 638

186 609

254 394

26 808

547 699

1 215 354

25* 11

0-86

45*03

P.-6

1-t6

2-0 6

9-06

0*20

3*34

0*41

O* 01

1-2.1

O-13

2-08

5-04

26 303 118

1 046 594

32 997 070

2 182 464

3 255 589

289 264

3120171

22 149 017

33 818

2 715 428

920 308

1 380 841

2 159 751

314 211

4 916 047
9 427 219

23-23

0*9 2

29-lä

1*03

2*87

O-2 C

2*70

19-56

0-03

2-40

0*81

1*22

1*91

0-2 8

4*3 4

8 826 126

171 245

2 310 645
439 703

284 072

49*81

O* 9 7

13-04

•  2*4 8

1*60

474 905 2*6 8

3 090 403 17*44

32 474 0-18

494 215 2-79

83 396 0-4 7

34 964 O-20

187 312 1*06

22 255 0-13

367 794 2*08

898 764 5*0 7 i

40 263442

1 393412

44 514 812

2941570

3 838 798
289 264

4 016 696

27 091035
106178
3 892333

1087 342

1 602414

26'6 o

O'9 2

29-41

1'94

2-64

0'19

2' o 5|
17'90

0-07

2-sr

0-72

1'0 6

2 601 457\ 1-72
363 274\ 0-24

5 831 540\ 3'so
1*0 7 j 11541337\ 7'62\

42 055 911

2140 744

1303 412

47 262 648
4 184 801
207 064

5 640 507
280 264

5375 765
42 472 011

210 806
5330 770

18 021

3 000025
2 285 545

470257

3 478 724
377 020

8212 770

30 045 556

10*60
lool
o osi
2203

1-95|
O 14|
2 63;
O 13

2*501

10 79

o lOj
2-49,

O-oi

1*861

1*071
0-22

1*62!

Ols!
3*83'

18*20

20 445 721 lOO-oo 1132100101100 00 17 718 2731100 oo|l51374 0041100 oo|214 571230100 00

räkning kan likaledes tänkas vara för handen i större omfattning*
i]iom föreliggande företagsgrupp. Vissa av företagen ha nämligen
låtit utlämna till uträckning vid främmande smides- och valsverk
ovällda produkter och ämnen, motsvarande en utbetald förädlingslön
av 289 264 kr. I mån som nämnda bearbetning ägt rum vid
företag inom gruppen, kommer sålunda att föreligga dubbelräkning.
Värdet av den företagna bearbetningen kommer nämbgen att u|)p-
träda dels såsom intjänt förädlingslön hos det företag, som utfört
lönearbetet, dels ingår detsamma i det utlämnande företagets till
verkningsvärde, enär den förädlade varan såsom salufärdig åsättes
fullt tillverkningsvärde, i vilket ingår även värdet av den vid det
främmande företaget verkställda bearbetningen. Jämte utförda hjälp
arbeten till det ovannämnda värdet av 289 264 kr. vid de med
hyttverk förenade järn- och stålverken uppgivas inom övriga före
tagsgrupper dylika till ett belopp av sammanlagt 50 321 kr., vadan
hela den sålunda dubbelräknade summan utgör 389 585 kr. Även
de med hyttverk ej förenade järn- och stålverksföretagen redovisa
inköp av ovällda produkter samt smidda och valsade ämnen, för
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vilka, i män desamma gått i handel mellan företag tillhörande
gruppen, de motsvarande värdena duhbelräknats. Till högre belopp
uppgå emellertid dessa dubbebäkningar icke.
Om sålunda inom de olika. företagsgrupperna, tagna var för sig,

föreliggande dubbelräkningar äro i förhållande till motsvarande slut
belopp jämförelsevis mindre betydande, blir resultatet helt annorlunda,
om avseende fästes vid järnhanteringen i dess helhet. Det här gällande

. tillverkningsbeloppet, uppgående till 214 571 239 kr., innesluter näm
ligen dubbelräknade värden till mycket höga belopp. Närmast skall
göras ett försök att ungefärligen bestämma de summor, ̂dlka, såsom
avseende vid de svenska järngruve- eller järnverksföretagen under
året framställt och förbrukat material, ingå dubbelräknade i ovan
nämnda bruttotillverkningsbelopp. För att underlätta översikten
beträffande förbrukat material av malm och järn av olika slag har
i nedanstående tablå sammanställts värdet av inköpt material av
nämnda art.

Kr.

Rågods för anrikning och brikeltering 1 792 469
Malm, sllg och briketter 16 624 713
Tackjärn, skrot, ferrolegeringar, järnsvamp 20 484 209
Smältstycken, råskenor, göt, blåsstål 1 620 208
Uträckt välljärn och götmetall 1 534 812

Summa 42 055 911

\id det förhållandet, att samtlig förbrukad inköpt malm av olika
slag är av svenskt ursprung, föreligger dubbelräkning sä till vida,
som malmvärdet ingår såväl i slutvärdet för gruvrörelsen som i
värdet av den vid järn- och stålverksföretagen framställda produkten.
Beträffande däremot tackjärn och ferrolegeringar etc. äro svårigheter
för handen att bestämma, i vilken omfattning den inköpta produkten
är av svenskt ursprung samt sålunda i den föreliggande redovisningen
att anse såsom dubbelräknad. Såsom framgår av förbruknings
tabellen. redovisas av nämnda material såsom direkt importerat dylikt
till ett värde av 1 755 021 kr. Därjämte har importerats skrot till
ett värde av 2 791 212 kr. Beträffande sistnämnda material torde

emellertid böra anses såsom dubbelräknad endast den kvantitet, vilken
under a,ret från järnverksföretagen försålts på den inhemska mark
naden, och som enligt onisättningstabellen representerar ett värde av
c:a 1 384 787 kr. Däremot torde kunna antagas, att samtliga inköpta
ovällda produkter samt praktiskt sett hela kvantiteten av inköpta
smidda och valsade ämnen äro av inhemskt unsprung samt sålunda
att anse såsom dubbelräknade. Värdet av samtligt under året för
brukat ramaterial av utländskt ursprung eller sådant av inhemskt
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ursprung, vDket icke kan anses utgöra del av årets produktion
vid de liär redovisade gruv- och järnverksföretagen, kan enligt här
tillämpade grunder beräknas ungefärligen representera ett belopp av
!) 675 040 kr. Motsvarande summa enhgt de förut gjorda beräk
ningarna på grundvalen av tibverknings- och omsättningstabellen åter
utgjorde 8 426 986 kr., vadan sålunda en avsevärd differens föreligger.
Borträknas från slutvärdet i ovanstående tablå beloppet av 9 675 040
kr., återstå 32 380 871 kr., motsvarande värdet av dubbelräknat
material. För erhållande av ett från dubbelräknade värdebestånds
delar relativt fritt tillverkningsvärde bör emellertid, enligt vad som
ovan framhållits, frånräknas jämväl värdet av främmande hjälp
arbeten, vilka likaledes äro dnbbelförda. ärdet av dylika utgör
som nämnts 339 585 kr. Hela den summa, vilken för erhållande
av ett från dubbekäkningar fritt tillverkningsvärde, bör frånräknas
bruttotillverkningsbeloppet, 214 571 239 kr., utgör sålunda 32 720 456
kr. Den återstående summan, 181 850 783 kr., utgör sålunda enligt
senast angivna grunder järnhanteringens från dubbelräknade värde
beståndsdelar befriade tillverkningsvärde ar 1913.
Den för arten av den industriella verksamheten särdeles belysande

procentuella, fördelningen av inkomsterna på utgifter av olika slag
samt vinst framgår av följande tab. 32. För erhållande av en mera
överskådhg bild av ifrågavarande fördelning ha i tab. 33 de ohka
utgiftsposterna sammanförts till huvudgrupper, nämligen material
kostnader av olika slag, löner och ai-voden till förvaltningspersonalen,
löner till arbetarna, blandade utgifter såsom räntor, avskrivningar
etc. samt vinst. Glruvrörelsen, såsom företrädesvis råproduktion, upp
visar av samtliga företagsgrupperna de lägsta materialkostnaderna.
Motsvarande högsta förehgga, bortsett från anrikningsföretagen, vid
vilka omfattningen av den industriella bearbetningen ;i.r mindre be
tydande, vid hyttverksföretagen med c:a 74 proc. av hela omsätt
ningsbeloppet. Den främsta platsen intages därvid av bränsle
kostnaderna, vilka uppgå till c:a Vs av den nämnda siffran. Be
tydande äro ävenledes materialkostnaderna vid de med hyttverk ej
förenade järn- och stålverksföretagen. C:a Vs omsättningsbe
loppet utgöres nämhgen här av kostnader för material, varvid huvud
beloppet faller på inköpt tackjärn och skrot m. fl. halvfabrikat.
Däremot ställer sig för de med hyttverk förenade järn- och stål
verksföretagen, vid vilka förädhngsprocessen är större och mera
omfattande, kostnaderna för råmaterialet jämförelsevis lågt. Desamma,
uppgå nämhgen till endast 52 proc. av hela omsättningssumman.

Mellan utgifterna för material samt återstående omkostnader, bland
vilka den främsta, posten utgöres av utgifter för arbetskraften, råder
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Tab. 32. Järnhantering-ens verkliga omsättningsvärde resp. utgifter år 1913.

Proc.

omsätt

nings-
värdet

Proc. iJi\

utgifterna

Råmaterial
Sprängämnen
Kalksten, dolomit etc
Kraft, värme och belysning
Reparationer och underhåll

och nyanskaffningar
Diverse material och utensilier
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen
Löner till arbetarna
Hyror
Räntor
Försvarsavgifter
Utskylder
Avskrivningar på fastigheter

»  » gruvor

maskiner, inventarier o. redskap
»  » varufordringar

Övriga utgifter
Årsvinst

9 675 040 5-.rj 6-7 7

2 149 744 PlS ! 1-51

1393 412 0'7 7 j 0*9S
47 262 648 25*91» 1 33*10
4184 801 2*30 2*93

297 964 0*1(5 1 0*21
5 640 507 3*10 1 3* o.!

5 375 765 2*9(5 3*7(5

42 472 911 23*3-. : 29*71
219 806 0*12 j 0*15

5 339 779 1 2*9 4 3*7 4

18 921 0*01 j 0*01
3 999 925 2*2 0 2*so

2 285 545 1*2(5 I l-GO
470 257 0-2(5 0*3 3

3 478 724 1*91 2*41

377 020 0*21 1 0*2(5

8 162 458 4*19 1 5*7 2
39 045 556 21*47 1 —

Summa 181 850 783 100* o o ' 100-o o

enligt sakens natur ett omvänt förliållande. De högsta relatix^M
kostnaderna för arbetskraft föreligga sålunda inom gruvrörelsen. An
riknings- samt hyttverksföretagen uppvisa, däremot lägre utgifter fcä-
arbetskraft^ utgörande resp. 13*08 samt 0*06 proc. Däremot stiga
för järn- och stålverksföretagen samthga omkostnader för arbets
kraft av olika slag till inemot femtedelen av hela omsättningssumman.
Beträffande blandade utgifter, vilka som nämnt innesluta kostnader
för hyra, räntor, utskylder oeh avskrivningar samt övriga ej spec.
utgifter, föreligga mellan procenttalen för olika företagsgrupper ej
alltför stora skiljaktigheter. Motsatt är delvis förhållandet med
vinsten. För järngruveföretagen uppgår densamma till ej mindre
än 2 i 504 219 kr., motsvarande 43*5 2 proc. av totala omsättnings-
beloppet. Sistnämnda förhållande äger sin grund huvudsakligen i
resultatet av årsrörelsen vid de under Trafikaktiebolaget Grängesberg-
Oxelösund hörande mellan- och nordsvenska gruvföretagen. Vid
järnverksföretagen åter utgör årsvinsten 7*6 2 proc. av hela om-
sättningsbelop23et samt stiger för gruj)pen med hyttverk förenade
järn- och stålverksföretag, bland vilka återfinnes flertalet av den
svenska järnhanteringens större och eljest mera betydande företag,
till 8*3 3 231-0c.

Sedan järnhanteringens omsättningsvärde är 1913, i mån detta
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Yaiit möjligt, befriats från dubbel räknade värdebeståndsdelar, erliölls
som nämnts ett från dubbelräkningar relativt fritt omsättningsbelopp
av 181 850 783 kr. Boidräknandet av de dnbbelförda värdebestånds
delarna medför givetvis väsentliga förändringar i den procentuella
fördelningen av järngruverörelsens samt järnverksföretagens inkomster,
fördelade på särskilda utgiftsposter samt på vinsten. Medan salunda
före dubbelräkningarnas reducering kommo på utgifter för material
sammanlagt 19*6 0 proc. av inkomsterna, är efter reduktionen mot
svarande siffra 5*8 2 proc. I proportion till berörda procentuella
sänkning liai' den relativar betydenlieten a,v andra viktiga utgifts
poster samt av vinsten undergått förliöjningar. Den genom dubbel-
räknade värdens borteliminering justerade procentskalan framgar i
sin helliet av tab. 32. Mot det nämnda omsättningsbeloppet svarar
en från dubbelräkningar väsentligen befriad total utgiftssumma av
142 805 227 kr., vilket belopp kan anses möjligast riktigt återgiva
storleken av de utgifter, den svenska järnhanteringen såsom helhet
betraktad haft att vidkännas är 1913.

I  likhet med vad som skett i kollegii föregående produktions-
statistiska undersökningar över textil- och beklädnads- samt läder-,
hår- och gummivarnindustrierna, skall även i den föreliggande undersök
ningen verkställas beräkningar över den värdeförhöjning, som genom
produktionsprocessen framskapas utöver det använda materialets värde.
Beräkningen i frå.ga kan lämiiligauSt verkställas med tillhjälp av de

Tab. 33. Viktigare omsättningsposters relativa storlek.

Förete gsgnipper

I Utgifter för
I  material,
Iförbruknings-
I artiklar ocli

utensilier

Löner och
arvoden

till för

valtnings
personalen

I

Löner till I Övriga
arbetarna i utgifter

i proc. av hela omsiittningsbeloppet

Vinst

Järngriiverörelsen
i
1

1

Gruvor
Anrikn. o. brik.-verk

13*07

74*6 9

2-in !
2-4S j

24*8 8

13-0 8

14*66

2-5 7

45*26

7*18

Summa 15-88 .u, i 24-3 4 14*11 43-5 2

Järnförädlingen

Hyttverk
Järn- och stålverk, fören.
med hyttverk

Järn- och stålverk, ej fören.
med hyttverk

74*0 2

58-10

67-90

1  2-06 :
2- 7 6

i  2-6 8 I

9-0 G

19-56

17-44

8-92

11*25

1  6*91

5-9 4

8-3 3

5*0 7

Summa 61-41 j  2-65 ] 17-90 10*42 7*6 2

I

Hela järnhanteringen 48-00 '  2-50 1 1979 11*51 18-20
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för året meddelade utgifts- samt iiikomststaterna. Visserligen ge ej
dessa en i detalj riktig bild av årets produktionsförhållanden, all-
denstund varken tillverkning eller försäljning omedelbart avspeglar
sig i utgifts- och inkomstförhållandena, liksom dessa ej heller alltid
liänföra sig enbart till den industriella verksamheten. Emellertid torde
på grund av sistnämnda förhållanden uppstående ojämnheter kunna
lämnas ur räkningen, utan att därför resultatens exakthet äventyras.
De närmaste förebilderna till beräkningar av ifrågavarande slag åter
finnas i den amerikanska samt efter densamma i den engelska pro
duktionsstatistiken. Den förstnämnda gör gällande, att tillverknings
värdet icke utgör ett tillfredsställande mått vare sig på den absoluta
(dier relativa betydelsen av en viss industri, emedan endast en del
av det nämnda värdet framskapas genom det industriella arbetet
självt. En viss och ofta större delen av detta värde ligger nämligen
i det använda materialet, vilket utgör produkten av andra verk-
samlietsgrenar, såsom åkerbruk, gruvrörelse eller andra industrier.
Det bästa måttet på olika industrigrujDpers betydenhet blir för den
skull i manga fall det värde, som skapas genom det industriella
arbetet inom gruppen självt. Detta värde anses kunna erhållas där
igenom, att från tillverkningsvärdet räknas materialkostnaderna. Det
salunda erhallna värdet benämnes i den amerikanska statistiken '^value
added by manufacture samt i den engelska statistiken "the net out-
put*'. Den amerikanska statistiken ser i det nämnda manufakturerings-
värdet ännu en fördel, bestående däri, att vid hopsummering av
manufaktureringsvärdena för samtliga industrigrenar erhålles ett från
dubbelräkningar väsentligen befriat tillverkningsvärde för industrien
1  dess helhet. Detsamma giver därvid ett uttryck för den genom
det industriella arbetet och kapitalets insats framkallade värdetill
ökningen.

J^ärmast skall här göras ett försök att för järnhanteringen fram-
konstruera ett den amerikanska statistikens "value added by manu-
facture" motsvarande manufaktureringsvärde. För den skull bör i
utgiftsstaten borträknas samtliga värdebeståndsdelar av material
karaktär. I första hand bör sålunda bortelimineras allt det rå
material, vilket ingår i slutprodukten. Efter mönstret av den ameri
kanska och engelska statistiken bör frånräknas även utgifter för
bränsle och kraft samt utgifter för fabriksutensilier, såsom remmar,
smörjoljor etc. Franräknas böra därjämte utgifter för främmande
hjälparbeten. Sedan samtliga de nämnda beloppen tagits från års
produktens saluvärde, ökat med värdet av åt främmande utförda
hjälparbeten, återstår ett belopp, vilket representerar den genom det
industriella arbetet ernådda värdeförhöjningen, och som i den svenska
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Järnhanteringens manufaktureringsvärde.
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Tab. 34. Järnhanteringens

_  1 1 , 3 4

F <■ ) r e t a g s g 1- u p p e r

'W-

Material

Ivr.

Främmande
hjälparbeten

Kr.

Summa av
kolumn
2 och .3

Kr.

J ärngrnverörelsen
Gruvor 7 882 260

2 150 693
1332
6 309

7 883 592
2 157 002 !Anriknings- o. briketteringsverk

Summa
Järn förädlingen

Hyttverk

10 032 95?) 7 641 j 10 040 594 i
15 135 408 13 105 j 15 148 513 i
65 784 835 i 289 264 66 074 099 1
12 031 7911 29 575 | 12 061 366 .

Järn- och stålverk, fören. med hyttverk
»  » > e j » » »

Summa 92 952 034 | 331 944 | 93 283 978
'  Hela järnhanteringen 102 984 987 ] 339685 | 103324 572

statistiken benämnes industrigrenens manufaktureringsvärde. Detsamma
kommer sålunda att omsluta utgifter för löner till förvaltnings- ocli
arbetspersonalen, liyror. räntor, utskylder, avskrivningar, övriga ut
gifter samt vinst.

Beträfiande gruvrörelsen, i mån densamma är inskränkt till malm
brytning, kan det i ^uss mån förefalla oegentligt att tala om ett manu-
faktureringsvärde i betydelsen av en genom det industriella arbetet
framskapad värdeförliöjning. Ej heller förekommer i den amerikanska
produktionsstatistiken, att för gruvhanteringen beräknas vid sidan
om produktvärdet något värde liärflytande ur manufaktureringen.
För erhållande av likformighet mellan de olika företagsgrupperna
skall emellertid här beräknas även för järngruverörelsen ett mot
manufakturerings värdet svarande, från materialvärden av olika slag
befriat värde. Det förhållandet, att i föreliggande sammanhang
malmbrytningen star i organiskt samband med anrikningsrörelsen
samt framställningen av järnmalmsbriketter, bidrager i sin mån där
till, att för gruvrörelsen i dess helhet för det sålunda beräknade
värdet kan användas beteckningen manufakturerings värde.

Manufakturerings värdet för de särskilda företagsgrupperna ävensom
för järnhanteringen i dess helhet framgår av tab. 34. Detsamma ut
gör för samtliga företagsgrupperna 111 246 667 kr., a,v vilken summa
53 155 741 kr. belöpa sig på gruvrörelsen samt 58 090 926 kr.
på järnförädhngen. I förhållande till det från dubbelräkningar be
friade bruttotillverkningsvärdet utgör manufaktureringsvärdet för järn
hanteringen i dess helhet 61 proc.

Manufaktureringsvärdet ställer sig i förhållande till omsättnings-
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manufaktureringsvärde.

8 6 "

8 9 10

Löner Räntor

Av skri vnin gar
ocli blandade

utgifter
Årsvinst Totalsumma,

Manufakture-

ringsvärde
(kol. 5—8)

•  Kr. Kr. 1  Kr. Kr. Kl-. Kr.

:  16 293 020

1  447 925 i
1 446 482

964

!

7 396 394

66 737

27 297 578

1  206 641
60 317 066
2 879 269

52 433 474

722 267

16 740 945 ! 1 447 446 7 463131 '  27 504 219 i  63 196 335 1  53 155 741

2 273 285

25 269188

3 565 308

■  682 690

2 715 428

1  494 215

1 125 929

9 724 976

698 620

1  1 215 H54
!  9 427 219
i  898 764

i  20 445 721
i  113 210 910

17 718 273

5 297 208

47 136 811

j  5 656 907

31 107 731 1  3 892 333 1  11 549 525 11 541 337 151 374 904 1  58 090 926 I

!  47 848 676 | 5 339 771) i 19012 656 | 39 045 556 | 214571239 j 111246 667

lieloppen särdeles skiftande inom de olika företagsgrupperna. En
belysning av hithörande förhållanden äger rum i tab. 35. Av

Tab. 35. Förhållandet mellan omsättningsbeloppet samt manufakturerings-
värdet inom olika företagsgrupper.

Totala

,  omsättnings-1- ö r 0 t H g s g r .1 p P P r beloppet

i  Kr.

Manuf ak tu

rerins^s-

värde

&.

Manufaktu-

rerings-
värdet i %
av omsätt

nings-
beloppet

1

Järngruverörelsen
Gruvor i 60 317 066
Anriknings- o. briketteringsverk 2 879 269

52 433 474

722 267

1

I  86'9 o

1  25'09

Summa 1 63 196 335

Järnförädlingen
Hy t tverk j 20 445 721
Järn- och stålverk, fören. med byttverk | 113 210 910

»  » » 6] » » » 1 17 718 273

53 155 741 1 84-11

5 297 208 i 25-91
47 136 8111 41-04
5 656 907 1 31" 9 3

Summaj 151 374 904 58 090 926

OC
cc

00
OC

Hela järnhanteringen! 214 571239 111246 667 1 51 85

tabelle]! framgår
gruvrörelsen i sin

det i sakens natur liggande förhållandet, att inom
helhet den genom det industriella kapitalets och

arbetets insats framskapade värdeförhöjningen är högre än inom öYrigix
företagsgrupper. Eelativt lägst ställer sig manufaktureringsvärdet
inom anrikningsrörelsen med dess mindre omfattande industriella
bearbetning av materialet. Av järn- och stålverksgrupperna repre-
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S(3ntera liyttverksföretagen med ett mannfaktureringsvärde av c:a 25* l
proc. av totala omsättningsbeloppet den minst omfattande industriella
förädlingen. Det högsta motsvarande värdet, utgörande 41*6 proc.,
uppvisa däremot de med liyttverk förenade järn- och stålverksföre
tagen, vid vilka förädlingsprocessen såsom sträckande sig från pro
duktion av tackjärn till framställningen av smidda och valsade
fabrikat samt manufaktur är den mest omfattande. Beträffande i

övrigt manufaktureringsvärdena inom olika företagsgrupper illustreras
desamma genom den diagrammatiska framställningen på sid. 185.

Gruvvärden, fastigheter och inventarier.

I planen för föreliggande undersökning ingår även att åväga
bringa en översikt av de värden, som representeras av malmfyndig-
heter, fastigheter, maskiner och inventarier inom järnhanteringen.

Beträffande värdet av gruvfyndigheterna, har efterfrågats såväl
(3tt uppskattningsvis angivet exakt sådant som det motsvarande bok
föringsvärdet. I fråga om fästigheterna har begärts upplysning om
de officiella taxeringsvärdena, fördelade dels på industrianläggning
arna med därtill hörande ekonomibyggnader, såsom magasin, lager-
och kontorslokaler, dels på eventuellt befintliga för förvaltnings- och
arbetarepersonalen avsedda boningshus, möteslokaler etc. Därjämte
har begärts uj)pgift om taxeringsvärdet på för motsvarande ändamål
särskilt fö]' sig taxerad tomtjord. Eftersträvats har att erhålla
kännedom om fastighetsvärdena även i sådana fall, då fastigheterna
varit förhyrda, liksom för dylika fall l)egärts uppgifter om de er-
lagda hyresbeloppen.

Till ytterligare belysning av de vid gruvrörelsen och järnhante
ringen bundna sakvärdenas storlek har infordrats uppgift om brand-
försäkringsvärden dels för industribyggnaderna, dels för bostäder och
rindra byggnader avsedda fö]' personalen med i senare fallet firman
tillhörande inventarier, dels om brandförsäkringsvärden för samtliga
fasta och lösa maskiner och övriga industriella inventarier. Upp
gifter ha ävenledes begärts om brandförsäkringsbeloppen av lager,
material, färdigt gods etc. Slutligen har redovisningen av sak
värdena fullständigats med uppgifter på alla för gruvrörelsens och
järnförädlingsverksamhetens stadigva.rande bruk avsedda tillgångar
i form av transpoi-tegendom etc., beträffande vilken egendom skolat
deklareras bokförings värdena. Den under föreliggande kapitel av
givna redovisningen kan sägas vara särdeles fullständig, och för
mindre ofullständigheter och ojämnheter i lämnade uppgifter skall
]*edogöras i det följande.
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Vid uppgivandet av värdet på gruvfyndiglieter lägga enligt sakens
natur förhållandena snart sagt oöverstigliga hinder i vägen för er
hållandet av ett fuUt exakt sådant. I föreliggande fall har begärts
en uppskattning med ledning av malnitillgången, årliga brytnings
mängden, produktens försäljningsjiris, kursvärde på aktier och lotter
i gruvegendomen samt densammas pris vid i tiden närhggande köp.
Trots den approximativa karaktären torde likväl de erhållna uj)p-
skattningsvärdena vara av intresse.
En föreställning om de svenska järnmalmstillgångarna samt den

relativa betydelsen av desamma i världens järnhushåUning erhålles
av den under ledning av svenska vetenskapsmän verkställda under
sökningen av jordens järnmalmstillgångar, vilkens resultat förehgger
i arbetet ''The Iron Ore Resources of the World'% 1910. Ur det
samma må anföras följande data.

Jordens järnmalmstillgångar reducerade till metalliskt järn.

Fyndigbeter

Aktuella:

Högprocentiska
Lågprocentiska

Potentiella

Högprocentiska -
Lågprocentiska

Summa:

Aktuella
Potentiella
Summa summarum

Av jordens samtliga kända järnmalmstillgångar äger enligt ovan
stående beräkningsgrund Sverige sålunda 1*3 3 proc. samt av de
aktuella, d. v. s. de under nuvarande förhållanden brytningsbara till
gångarna, 7*2 6 proc. Eör ett land med Sveriges relativt ringa ut
sträckning hänvisar redan sistnämnda siffra på ett anmärkningsvärt
förhållande. Än mera gäller detta beträffande vårt lands andel i
de aktuella högprocentiska malmerna d. v. s. brytningsvärda sådana,
vilka innehålla järn till 60 proc. eller däröver. Av dylika malm-
fyndigheter disponerar Sverige enligt beräkningen ej mindre än 83*41
proc. av världstillgången.
De aktuella malmtillgångarna, motsvarande för Sverige enligt här

använd beräkningsgrund 740 milj. ton järn, skulle därvid ungefär
ligen motsvara kapaciteten av de f. n. under arbete varande fyn-
digheterna, vilka enligt bergsberättelsen år 1913 utgöra tillsamman
295 med malmfångst arbetande gruvor. Därjämte har till under-

ärldstillgåiig Sverige Sverige
milj. ton milj. ton i proc.

850 709 83--11

9 342 31 0*3 3

408 80 19'G1

52 728 25 0*0 5

10 192 740 7*20

53 136 105 0'20

63328 845 1-33
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Tab. 36. Jäpngruvop, ej i vepksamhet.

Grunden till overksam heten

L ä n

Ringa
malmtill

gång;
malmens

beskaffen

het; svåra
bryt-

ningsför-
liållanden

Dåliga j j Reser-
kom- I Brist | verade
miini- på j för
katio- kapital frem-
ner ; tiden

Andra I
orsakeri

Summa

t  a 1

1 Stockholms
Uppsala
Södermanlands
Östergötlands
.lönköpings

, Kalmar
I Kristianstads
j Yärmlands
I Örebro
Västmanlands

j Kopparbergs
■ Gävleborgs
I Vä.sternorrlands
! Västerbottens
i Norrbottens

län 34

10

8

9

30

19

85

10

22

16

b

6

10

25

7

44

127

I
20 !

39

10

10

9

1

73

242

267

268

1

3

37

12

1

12

6

17

6

6

68

20

155

1

207

22

38

33

4

60

Sumnial 257 219 70 960 511 158

92

31

30

15
2é

7

1

90

123

359

605

16

25
16

411

2175

s/ikning-eii begärts uppgift på utmål, vilka, försvaras på annat sätt
än genom malmfångst eller befinna sig nnder vilostånd. Kapaci
teten av dessa gruvor torde kunna anses motsvara de potentiella
tillgångarna, vilka enligt tablå sid. 189 nttryckas genom siffirorna
105 milj. ton järn. Över sistnämnda grn2)p av gruvor, l)eträf-
fande vilka ävenledes inhämtats uppgifter till undersökningen, har
sammanställts tab. 30, i vilken uppgivits orsakeji till overksam
heten samt gruvornas fördelning på olika län. Hela antalet av ej
i verksamhet varande utmål angives till sammanlagt 2 175. Av
dessa U23pgivas 960, sålunda nära halva antalet, vara reserverade fö]*
fi*amtiden. Ett stort antal dylika återfinnes därvid särskilt inom
()i*ebro, Västmanlands samt Kopparbergs län. Ringa malmtillgång,
malmens beskaffenhet genom rikedom på sv^avel, fosfor, titan etc.
samt svårartade brytningsförhållanden uppgivas såsom orsak till overk-
sa.mhet i närmare en tiondedel av alla., fallen med synnerligen hög
frekvens bl. a. i östra Sverige. Dåliga kommunikationer äro särskilt
i Korrbotten i många fall orsak till att bearbetning ej kan äga rum.

Uppskattnings värden över gruvfyndiglieterna hava avgivits från
71 av de 77 i undersökningen ingående gruvföretagen. De 6 fall,
då något värde ansetts icke kunna uppgivas, gälla fyndigheter till-
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samman representerande en bruten produkt av malm ocli berg år
1913 av 102 166 ton, motsvarande c:a 1 proc. av liela uppfordringen
av berg ocli malm nämnda år.

Nutids värdet av övriga fyndigbeter, representerande sålunda c:a
99 proc. av bruttofångsten, uppskattas, såsom framgår av nedan
stående tablå, til] sammanlagt 492 102 410 kr., i vilket belopp ingår
även värdet av en sjömalmsfyndighet. I vissa fall torde vid an
givande av värdena hava inneslutits även fyndigheter, vilkas be
arbetande under nu gällande malm- och arbetspriser och med hittills
kända metallurgiska metoder icke skulle löna sig. Då emellertid
nutidsvärdet av dylika malmtillgångar enligt sakens natur måste sättas
synnerligen lågt, kan antagas, att angivna värden praktiskt sett nära-
motsvara de under exploatering varande järnmalmsrikedomarna. En
lokalt detaljerad bild av fyndigheternas värden erhålles genom en
fördelning på de olika länen.

Uppskattat Bokfört
värde värde
Kr. Kr.

Stockholms län 3 061 100 3 805 300
Uppsala » ^ 645 000 3 016100
Södermanlands » 3125 000 1 921 738
Östergötlands och Jönköpings » 2 025 000 387 266
Värmlands » 825 000 2 850 000
Örebro » 14 721 846 7 475 766
Västmanlands » 12 341900 9 299 21U
Kopparbergs » 42 526 736 17 081381
Gävleborgs » 400 000 282 692
Norrbottens » 402 430 828 82 178 185

Summa 492102 410 128 297 038

Påfallande äro de höga siffrorna för Kopparbergs och Norrbottens
län, vilka erhålla sin förklaring av att inom de nämnda områdena
falla resp. Grängesbergsfälten samt Gällivara och Kiruna vara malm
fält. Vid angivandet av värdena av de nämnda fyndigheterna har
av resp. uppgiftslämnare hänvisats till beräkningarna i den officiella
undersökningen över Sveriges Nationalförmögenhet omkring år 1908,
och ha de i nämnda undersökning erhållna värdena av vederbörande
förvaltningar tagits såsom värde av fyndigheterna. Nämnda viirden
utgöra för Grängesbergsfälten 80 000 000 kr. samt för GäUivara- och
Kirunavarafälten tillsamman 422 900 000 kr. Då emellertid i de

nämnda beloppen, vilka beräknats i huvudsak på grund av köpkursen
på aktier i Trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, inneslutes även
värdet av fastigheter och inventarier, som i föreliggande fall icke bör
ingå, har detsamma här frånräknats. Efter uteslutande av värdena
på malmförekomsterna i Grängesberg samt Gällivara- och Kirunavara
fälten erhålles såsom nutidsvärdet av samtliga övriga svenska järn-
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malmstillgångar ett belopp av 75 423 182 kr., av vilken summa
68 128 182 kr. belöpa sig på de mellansvenska samt 12 800 000
på de norrbottniska järnmalmsfyndigheterna. Vid en jämförelse av
de här erhållna värdena med föregående uppskattningar framträda
de förra såsom särdeles höga. Uteslutet är emellertid icke, att i de
deklarerade siffrorna i vissa fall hgga inneslutna fastighetsvärden,
värden av maskiner och transportanordningar etc., vilka vid upp
gifternas avgivande rätteligen bort uteslutas.

Från de anförda uppskattningsvärdena avvika högst väsenthgt
motsvarande bokföringsvärden, vilka ävenledes efterfrågats. Upp
gifter i detta fall hava erhållits från tillsamman 78 av de 77 i
undersökningen ingående företagen. Beträffande 4 företag med en
brytning av 67 529 ton år 1918 eller 0-6 proc. av hela bryt
ningen av berg och malm nämnda år har icke erhållits uppgifter
om bokföringsvärdet av järnmalmsfyndigheterna. Beträffande för
hallandet mellan uppskattade värden och bokföringsvärdena må
framhållas, att för 7 företag bokföringsvärdet angivits till O, i 82
fall är bokföringsvärdet lägre än det uppskattade värdet, i 18 fall
lika samt i 13 fall högre än det uppskattade värdet av fyndig-
lieterna. För i undersökningen ingående järnmalmsfyndigheter ut
gör bokföringsvärdet tillsamman 128 297 638 kr. Uteslutas ur
denna summa bokföringsvärdena för Grängesbergsfälten samt Gälli-
vara och Kirunavara malmfält, återstår såsom bokförings värde av
samtliga övriga järnmalmsfyndigheter en summa av 48 904 252 kr,,
av vilket belopp 44 034 858 kr. belöpa sig på mellersta Sverige
samt 4 869 394 kr. på Norrbotten.
De meddelade taxeringsvärdena torde i allmänhet hänföra sig till

1913 års allmänna fastighetstaxering samt kunna för den skull be
traktas såsom i möjligaste mån aktuella. Redovisning av taxerings
värden för fastigheter har ingått från samtliga de i undersökningen
behandlade företagen, varvid emellertid är att märka, att vid fjn^a
mindre gruvföretag fastigheter helt saknats eller sådana uppförts så
sent, att taxering icke kunnat företagas, vid vilket sistnämnda för
hållande taxeringsvärdet ersatts med motsvarande brandförsäk
ringsvärde. I övrigt föreligger i fråga om fastighetsvärdenas för
delning på ohka företagsgrupper en ojämnhet så till vida, som
till Guldsmedshytte aktiebolags gruvdrift i Gränshytte- m. fl. fält samt
till Surahammars bruks aktiebolags gruvföretag i Risbergsfältet hörande
fastigheter redovisats i de nämnda firmornas järnverksuppgifter.

Järnhanteringens hela fastighetstaxeringsvärde år 1913 utgjorde,
såsom framgar av tab. 37, tillsamman 102 858 164 kr., av vilken
summa 28 308 620 kr., motsvarande 28 proc., belöpa sig på gruv-
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rilrelsen iiikliisivE malniajirikningen, iinder det .att 7i odd kr.
eller 72 proc. falla, på företag för järn- ocli stålframställningen.
Bland de sistnämnda återfinnes det högsta viirdet inom gruppen
med liyttverk förenade järn- ocli stålverk, vilka företag tillsam
man representera en summa fastighetsvärden av 57 6do 005 kr.
Denna grupp är det, som inom sig sluter flertalet av de största
järnA^erkskomplexen, bland \dlka exempelvis äro Avesta, Sandvikeai,
Fagersta, Uddeholm och Stora Kopparbergs ver ken, som tillsamman
Inwa f a,sti gliets värden av c: a 50 milj. kr.
Av samtliga fastighetstaxeringsvärden belöpa sig 68 610 779 kr.

på industribyggnaderna, varvid komma på gruvhanteringen Id 980 715
kr. samt sålunda 58 680 064 kr. på fiiretag för järn- och ståltill
verkningen. F]'ilnist därvid sta alltjämt de med hyttverk förenade
järn- och stålverken med ett taxeringsvärde av industribyggnader
belöpande sig till 40 786 600 kr.

Från icke mindre än 155 av 188 förntag hava särskilda, taxe
ringsvärden uppgivits för bostäder samt övriga för personalen av
sedda byggnader. Givetvis låter det sig icke i detalj påvisa, huru
vida, i de fall, då byggnader av ifrågavarande slag förekommit,
dessas taxeringsviirdeai alltid angivits för sig. All sannolikhet talar
dock fVir att så praktiskt taget är fchdiållandet. A andra sidan torde
det i vissa fall ha ställt sig ogörligt att vid redovisningen följa den
i  frågeformuläret godtagna uppdelningen på industrifastigheter och
för personalen avsedda boningshus o(di andra byggnader. En icke
.sällsynt företr^else är nämligen, att exempelvis kontor och bostiider
för disponent eller annan förvaltningspersonal inrymts i en och
samma bvggnad. varvid berörda uppdelning av taxeringsvärdet
omöjliggjorts. Byggnadens taxeringsvärde har under sådana, för
hållanden i sin helhet måst hilnföras till taxmängsvärdet för antingen
i ndustribyggnaderna eller bostadshusen, varvid byggnadens huvud
ändamål tordii hava varit avgörande. En svårighet av annan ait
har förelegat, då industri- och bostadsfastigheter, såsom i enstaka
fall synts ha,va varit förliållandet, vid taxeringen betraktats såsom
nn enda lägenhet och därför åsatts gemensamt värde. Abd materi
alets bearbetning har därvid den utvägen tillgripits, att bostads
husens taxeringsvärde ansetts lika med deras uppgivna biandföi-
säkringsvärde, vilket fråndragits det totala taxeringsvärdet och över
förts till kolumnen för bostadsvärden.

Förekomsten av^ för ])ersonalen särskilt avsedda byggnader ställei
sig ganska skiftande inom de olika produktionsgrupperna. Av
(dterföljande tablå framgår antalet fall, då dylika byggnader före-

1 Q
Sveriges bergshantering.
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Tab. 37. Fastighets- och

Vilrde av <,'ruvfyn(lii^-
lioterna

F ö r e t a <>• s g r ii ] > p o r
Uppskatt atj

'  värde

Kr.

Bokf<)rt

värde

Kr.

T a xeriiigsvärden
av egna fastiglieter

Fastig-
beter för

gruvdrift,
fabriks-

byggiiader
etc.

Kr.

I

I Bostäder i
'ocli lokaler!

för per- I
son alen

Kr.

Tomt-

jord

Kr.

Sininna

Kr.

Gruvor 1492102 410
Anrikn.- o. brik.-verk ...
Hyttverk
Järn- och stålverk, för
enade med hyttverk ...

Järn- och stålverk, ej för
enade med hyttverk ...

Summa

-

492102410

128 297 638

 i

128 297 038

13 962 715

968 000

5 757 800

12 218 005

183 600

1 524 750

40 736 600| 16 885 405

976 300

250 300

23 000

7185 6641 1973 025| 213 000

27 157 020|
1 151 600

7 532 850

57 645 005

9 371 689

68 610 779! 32 784 785| 1462 6(M)|l02 858 Ka

koiiinier, ävensom bostadsbyggnadernas taxeringsvärde i förliållajide
till totala fastighetstaxerings värdet inom resp. grupper.

B O s t ä, d er f ö r p e r s o u a 1 e n.
Proc. Taxeringsvärdet i proc.

Antal fall av av hela. fastigliets-
sanitliga fall taxeringsvärdet

Gruvor 05 84*42 44*44
Anriknings- och briketteringsverk 7 50-00 17 07
Hyttverk 26 72*2 2 20* 2 o
Järn- och stålverk, fören. m. hyttverk ... 38 lOO-oo 29*;n;

ej » » ' > ... 19 82*(>1 21-Ö4

Summa 155 82-45 31*86

Vid 82 proc. av samtliga de redovisade företagen funnos sålunda
särskilda för personalen avsedda bostäder m. fl. byggnader. Åt
skilliga äro de omständigheter^ vilka bidraga till nämnda höga
frekvens. I första hand ma därvid framhållas bergsindustriens
lokalisering så gott som uteslutande till landsbygden. Sedan äldsta
tider, dä arbetsersättningen utgick i form av naturaförmåner samt
bl. a. i form av fri bostad, förekommer i mänga fall, att för
valtnings- såväl som arbetarpersonal åtnjuter bostadsförmåner. Med
naturahushållningens avlösning samt under trycket av arbetsklassens
växande självständighetsbehov har visserligen förmånen av fri bostad
vanligen upphört samt utbytts mot kontant avlöninv, ]iåvot som, i

o  . '• o 7 o 7
man detsamma icke skett tidigaie, i större utsträckning ägt 2*uni
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brandförsäkringsväpden.

Iva.pitali.serat
värde av hyrda,

fastioheter

Fastig-
1

!  heter Summa

;  för Bostä- ' fastio-hets-

1  OTUV- der och värden

drift, lokaler

fabriks- för per-|
son alen'

nader !

etc.

Kr. Kr. i Kr.

Bokfört

värde av

viss annan

eaendom

Kr.

Brandförsäkrin.i^svärden

Fastig
heter för

gri ivdrift,
fabriks

byggnader
"  ' etc.

Kr.

odi loka-l lösa ma- |
ler för ; skmer

perso- isanif
nålen skap

Kr. Kr. Kr.

Sunima

brandför

säkrings
värden

Kr.

452 062! 95 213
—  15 025

27 5031 11 250

27 704 295

1 167 225

7 571 6631

18 058 726

2 917

389 768

182 500! 184 600] 57 962 lOöp 1 218 966

307 976| 180 125| 9 859 79oj| 458 463|

13 070 820ll5 607 620
834 450; 267 700

4 075 950; 1 806 271

16116 5901 — i 44 795 030
875 3551 26 000 i 2 003 505

2 918 356' 2 547 766 11 348 343

23 506 435;21 996 955j25 531 886115 576 676

6 377 340! 2 760 316' 3 367 33oi 2 279 070

86 611 9521
i

14 784 056'
9701011130 813|104 265 078|| 20123 840| 47 864 995|42 438 862|48 809 517 20 429 512159 542 886

genom 1908 års avtal. I allmänhot förekommer emellertid fort
farande, att arbetsgivaren mot kontant hyra tillhandahåller personalen
bostäder. Särskilt har skapandet av större företag på glest be
byggda orter eller i obygdstrakter nödvändiggjort åtgärder från
indnstriledningens sida, för arbetspersonalens bostadsfråga. Ett dylikt
fall föreligger inom gruvindustrien bl. a. vid de norrbottniska malrn-
fillten, där åt den till flera, tusental personer uppgående arbetarstam
men bostäder måst anskaffas huvudsakligen genom initiativ från
arbetsgivaren.

Taxeringsvärdet av bostadsbyggnaderna uppgår till en tredjedel a
hela, fastighetstaxeringsvärdet. Det särdeles höga värdet av bostads-

i första hand en förklaringfastigheter inom gruvgrnppen erhåller
genom förhållandena i detta avseende vid de norrbottniska malm
fälten. Det är också enligt sakens natur de stora kapitalstarka
företa,gen, som framför andra äga förutsättningar att tillgodose per
sona,lens behov av tillfredsställande bostäder. Detsamma synes i
ftireliggande fall också framgå av det förhållandet, att inom gruppen
med hyttverk förenade järn- och stålverk, vilken, såsom ovan
framhållits, inom sig sluter flertalet av de stora företagen, i samtliga
fall arbetsgivaren i större eller mindre omfattning sörjer för tillgodo
seendet av personalens bostadsbehov, samtidigt som bostäderna repre
sentera ett högre relativt taxeringsvärde än inom ö\uäga järnverks-
gi-npper. Slutligen må framhållas, att i de upptagna bostad svärden a
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ligga inneslutna ilven taxeringsvärdena för övriga lokaler för perso
nalen. såsom samlings- ocli undervisningslokaler, sjuklms ocli sana
torier etc., sådana som särskilt vissa av de större företagen låtit
uppföra till personalens liästa.

.Bergsindustriens lokalisering till landsl)}^gdeai medför, att endast
i ett fåtal fall uppgivits sfirskikki taxeringsvärden för tomtjord.
l^illsainmaii utgöra de delclarerade taxenangsvärdena. av tomtjord
1 462 60(1 k]\. a.v vilken summa 1)76 600 kr. belöpa sig på gruv
företagen. — .För erliållande a.v en åskådlig bild av taxeringsvärdenas
storlek inom järnlianteringen och dess olika grupper må slutligen
hänvisas till \'idstå.ende diagram.

Jämte taxeringsvärdemi har brandförsähringssumman dels av fastig
heter av olika slag, dels av maskiner samt lagei* av material och
varor efterfrågats. Brandförsäkring av fastigheterna, föreligger i
samtliga fallen utom två, niimligen betriiffande ett gruvföretag samt
ett järnverksföretag, l)ägge tillhörande enskilda ägare. Yiå redovis
ningen återfinnas även här samma ojrimnlietei' beträffande gruppföitlel-
ningen, som ova.n påpekats vid taxeringsvärdena. I likhet med taxe-
3'ingsvärdena böra de meddelade brandfOTsiikringssuminorna avse år
1013. En viss reservation bör likväl härutinnan göi'as med avseende
pa de anläggningar, va rå försäkring tagits i de ömsesidiga, brandföj*-
säkringsbolagen. \ id försähring i sådana bolag fastställas nämligen för-
srikringsbeloppen vajiligen först sedan formlig värdering eller gransk
ning av de till försäkring anmälda föremålen ägt rum. Då emellertid
en Vfirdering av antydda slag förorsalvar fastighetsägarcm ej ringa, så
väl. kostnader som besvär, kan den givetvis ej företagas alltför ofta,
utan det en gång åsatta försäkringsvärdet blir för avseviirda. tids
perioder kvarstående oförändrat och därmed så småningom mer eller
mindre missvisande. Har försäkringen däremot skett i de svenska för-
säkringsaktiebolageji eller de i Sverige arbetande utländska bolagcm,
ställe]' sig saken annorlunda. I sådant fall bestämmei' niimligen
försäkringstagare]] i allmiinhet själv försäkringsbeloj)pets storlek och
äger därigenom stör]'e lättliet att 2]å. olika tider anpassa detsamma
efter förändringarna i den försäkrade egendomejis viirde. De på
sistnämnda sätt tillkomna värdebeloppen kunna följaktligen anses
utgöra ett känsligare uttryck för det verkliga värdet än de mera
stereotyjia ömsesidiga, försäkringsbeloppen. I vilken omfattning det
ena eller det andra av de antydda värderingssystemen tillämpats i
fraga om järnhante]'ingens egendom kan ej avgöras, då up]]gifte]'
ej inhämtats rörande arten av de försäkringsföretag, hos vilka brand
försäkringen skett.

Hela brandförsäkringsvärdet av järnhanteringens fastigheter be-
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Taxerings- och brandförsäkringsvärden inom olika företagsgrupper.
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löper sig. såsom framgår av tab, b7, till 90 303 857 kr., av vilket
belopp 47 864 91)5 kr. utgöra brandförsäkrings värdet av industri-

samt 42 438 862 kr. brandförsäkringsvärdet av för
förvaltnings- ocli arbetarpersonal avsedda boningslms ocli lokaler.
Mellan de nämnda värdes ammorna samt motsvarande taxerinffsvilr-

O

den föreligga sålunda högst avseviirda skiljaktigheter, med hänsyn
till vilka må meddelas några anmärkningar angående karaktären av
brandförsäkringsvärdena.

Vid efterfrågandet av brandförsäkringsvärdet av indiistii- oeli
ekonomibyggnader har uttryckligen föreskrivits, att värdet av i
byggnaderna befintligii maskiner och inventarier icke skolat däri
inräknas. I stället har, såsom nämnts, ett gemensamt försäkrings
värde begärts för samtliga fasta och lösa maskiner jämte redskap
och inventariei'. Enligt lagen den 24 maj 1895 skall till fastighet
beträffande fabriker hänföras: ''varje motor, maskin, kärl eller där
med jämförligt redskap, som för sin användnijig kriiver och jämväl
vilar pa fast från grunden berett underlag^'. I försäkringstekniskt
avseende har däremot i allmänhet fasthållits vid det allmänna språk
brukets särskiljande mellan å ena sidan byggnaden samt å andra
sidan innehållet. Då emellertid det förstnämnda åskådningssättet
är normerande vid bestämmande! av taxeringsvärdet, uppstår på den
grund en skiljaktighet mellan taxerijigs- och brandförsäkringsvärdena,
trots det förhållandet att vid bestämmande av de förra hänsyn skall
tagas jämväl till sistnämnda viirden. I någon mån modifieras eniellei-
tid förhallandet därigenom, att försäkringsanstalterna lämnat möj 1ig-
lieten öppen för försäkringstagaren att efter specifikation få fasta,
maskiner och inventarier inbegripna i byggnader, något som, sedan
vissa försäkringsbolag under konkurrensen med några ömsesidiga
speciellt påi byggnadsförsäkring inrikta.de bolag sänkt j)remierna för
byggnader, erhållit en viss betydelse. Det liar nämligen kommit
att ligga i försäkringstagarens intresse att till byggnader hänföra
sä mycket som möjligt av sakegendomen. Att avgöra huruvida och
i vad mån i föreliggande fall maskiner och inventarier innefattas i
de för industribyggnaderna avgivna försäkringsvärdena låter sig
emellertid icke göra. Uteslutet är icke att olikformigheter i antydda
hänseende förekomma. Någon större betydelse för resultatet i dess
helhet torde emellertid desamma icke behöva tillmäta^, utan torde
som allmän regel kunna anses gälla, att brandförsäkringsvärdena
för fastigheterna avse endast industribyggnaderna, med uteslutande av
däri befintliga maskiner och inventarier.

Föreliggande oöverenssstämmelse mellan begreppet fabriksbyggnad
i  juridisk mening och enligt gängse språkl)ruk äger ingen mot-
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^sv^arighet i fråga om byggnader för andra, ändamål än industriella.
Såväl i lagen angående vad till fast egendom är att hänföra som
enligt den allmänna uppfattningen räknas sålunda exempelvis till
ett bostadshus även däri befintliga fasta inredningar och vad till
stadigvarande bruk för byggnaden anskaffats. I överensstämmelse
härmed har vid redovisningen av brandförsäkringsvärdena för bo
städer och lokaler för personalen i de senare innefattats även fö]'-
säkringsvärdet av firman tillhörande fasta och lösa inventarier. Av
betydelse för storleken av brandförsäkringsvärdena torde inventariei*
av sistnämnda slag vara huvudsakligen i det fall, då ägaren är ensam
person, vilken i försäkringen inneslutit även sitt lösöre. SällsyntheteiT
av sistnämnda ekonomiska driftform inom järnhanteringen medför
emellertid, att värdeförhöjning på denna grund ej kan vara av större
betydelse, utan torde beträffande tilk personalen upplåtna bostäder i
huvudsak gälla, att lösöret äges av bostadsinnehavaren, samt att
sålunda endast byggnaderna med fasta inventarier inneslutas i de
uppgivna försäkringsviirden a.

Under hänvisning till i det föregående relaterade omständigheter
beträffande förhållandet mellan taxerings- och brandförsäkringsvärdena
återgives i nedanstående tablå en procentuell relation mellan om
nämnd a värdesummor.

BraiKlförsäkringsvärdet i proc. av
(t t 11 p p e r taxeringsvärdet

„ 1 x 1 1 T Bostäder o. lokaler
r abriksJokaler rn. m.

för pers.

Oriivor 93*01 127* 7 4
Anriknings- o. briketteringsverk Sfkjo 145*si
Hyttverk 70* 7 o 118*1 o
Järn- o. stålverk, fören. m. hyttverk ... 57-7o 130*2 7

»  » » ej » » » ... 88*7 5 139*90

09*76 129*45

Vid en jämförelse mellan taxerings- och brandförsäkringsvärdena
yppar sig en svårighet sä till Auda, som i det förstnämnda värdet
kan ingå samt i vissa fall även ingår jordvärden. Bortsett härifrån
visar det sig, att för industribyggnaderna brandförsäkringsvärdet iir
avsevärt lägre än motsvarande taxeringsvärde. Mindre gäller detta
gruvrörelsen samt de med hyttverk ej förenade järn- och stålverken
men framträder däremot starkare beträffande hyttvei*ken samt de
med hyttverk förenade järn- och stålverken. En närmare analys
av förhållandet mellan taxeringsvärdena* och brandförsäkringssum
mor Jia för de särskilda fallen ger vid handen, att inom de bägge
sistnämnda grupperna antalet fall, då industrilokalernas brandför
säkringsvärden understiga motsvarande taxeringsvärden, är något
större än inom övriga grupper. Vad som emellertid mer än sist-
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iiiliiiiida földiållande bidrager till de ovaii anförda proe(?iittaleii, äro
de låga försälaaiigsvärdeiia för en del större firmors anläggningar
med byggnader liuviidsakligen av järn oeli stenkonstruktioner, vilka
med liänsyn till den mindre risken av åverkan genom eld synas
hava försäkrats avsevärt under det verkliga väldet.
I fråga om bostadsbyggnaderna m. fl. lokaler inträffar i era- (ni

sjundedel av samtliga falleji, varav ungefär halva antalet inom gruv
rörelsen, att brandförsäkringsbeloppet är lägre än motsvarande taxe-
]ängsvärde, ett förhållande, som. i vissa fall torde bero därpå, att
taxeringsvärdena avse jordbruksfastighet, utan att något särskiljande
av det på byggnaderna sig belöpande viirdet kunnat iiga rum. I
allmänhet äi' emellertid bostädernas brandförsäkringsvärde h()gre än
motsva-rande taxeringsvärde, vilket förhållande framträder i den
proeentuella relationen sil till vida, som brandförsiikringsvärdet mod
o:a 30 proc. överstiger motsvarande taxeringsvärde, vilken
tion med ej alltför stora variationer återfinnes inom de olika före
ta gsgruppern a.

Redovisning av lirandförsäkringsvärden av fasta och lösa maskiner
samt iiiA^entarier föreligger från tillsamman 165 av de 188 i
undersökningen ingående företagen. Av de företag, från vilka i
detta avseende uppgifter om särskilda brandförsäkringsvärden icke
ingått, äro 9 gruvföretag samt 2 anrikningsverk, 4 hyttverk, 4 med
hyttverk förenade järn- ocli stålverk samt 4 övriga järn- och
stålverk. Huruvida i dessa fall maskinerna såsom föga utsatta för
oldfara lämnats oförsäkrade, eller om försiikring av desamma ägt-
rum gemensamt med fastigheten, kan av materialet ej utrönas. I
vissa fall synes emellertid det förra alternativet föreligga. Brand-
försäkringsbeloj)pen av maskimn' vippgå för hela järnhanteringen
till sammaidagt 48 809 517 kr., av vilken suinma något mera än
tredjedelen belöper sig på gruvrörelsen inklusive anrikningsverken
samt något me!'a iin hälvten ])å de med hytt\au4v förenade järn-
och stålverken.

Jämte för maskiner av olika slag har för anrikningsyerken samt
förädlingsv(?rken efterfrågats hlrsiikringsvärclen ilven på lager av
råvaror, material och färdigt gods. Uppgift om dylik försäkring
har erhållits fråin tillsammaji 81 av de 111 företag, för vilka i
detta fall skolat avgivas uppgifter. I tillsainman 30 fall, näm
ligen beträffande 10 anrikningsföretag, 14 liyttverk, 2 med hytt-
verk förenade järn- och stålverk samt 4 övriga järn- och stål
verk, skulle sålunda någon dylik mateilalförsäkring icke hava före
kommit. Htt närmare skärskådande av de särskilda- uppgifterna
tyckes därvid giva vid handen, att de fall, dåi mat eiial försii kring
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icke föl-ekoiiiiner. företrädesvis mindre företag, under det att
dc. större nästan alltid hava även material etc. försäkrat. Brand-

försii kringsbeloppen under denna rubrik, vilka i betydande utsträck
ning gälla, inneliggande kollager, uppgä, såsom framgår av^ tab. 37,
till sammanlagt 20 420 512 kr., av vilken summa mera äii tre
fjärdedelar lielöpa sig på de med liyttverk förenade järn- och stål
verken.

Hopsummeras brandförsäkringsvärdena för griu'ornas och järn
verkens samtliga i det föregående behandlade egendom, erhålles en
slutsumma av 159 542 886 kr., av vilka. 46 798 53o kr., motsva

rande 29 proc., belöpa sig på gruvor och. anrikningsverk, under
det att sålunda 112 744 351 kr. eller 71 proc. falla på järnverken.
Av förstnämnda belojij) representera därvid (uibart maskiner och
inv^entarier tillsamman 43*4 proc., ocii ställer sig motsvarande pro
centuella fördelning inom de olika, ga-uppei-na ])å sätt, som framgår
av nedanstående tablå.

Maskiners o.

fabriksinveiit.

förs.-värde

i proc. av totala
förs.-beloppet

Gruvor 35* os

Anriknings- o. briketteringsverk 44*oo
liyttverk 48*17
Järn- o. stålverk, loren. m. hyttverk 47*4<>

»  » » ej » » » .38'10

43*40

Att iakttaga vid jämförelsen är, att beträffande gruvrörelsen upp
gifter om eventuellt föreliggande materialförsiikring icke ingått. —
Slutligen må för erhållandet av en överskådlig bild av de redo
visade brandförsäkringssummornas totalbelopp inom olika grupper
samt dessas inbördes storleksförhållande hänvisas till diagj-ammet>
sid. 197.

Bör erhållande av ett fullständigt uttryck för hela den egendom,
som genom stadigvarande bruk direkt eller indirekt är avsedd att
tjäna järnhanteringen, har eftei-frågats bokföringsväixlet av annan
sakegendom av fastighets- eller annan natur, såsom kommunikations-
ocli transportegendom, rullande järnvägsmateriel, hamnanläggningar
etc. För sammanlagt 57 företag, av vilka 27 utgöras a,v gruvföretag,
har deklarerats egendom av nämnda, art. Hela värdet av dylik egen
dom utgör en summa av 20 123 840 kr., varax" 18 056 643 kr.
tillhöra gruvföretagen samt återstoden, 2 067 197 kr., den övriga
järnhanteringen. I förstnämnda värdebelopp ingå järnvägar med en
summa av 1 780 883 kr., annan transportegendom, däribland fartyg,



202 BERGSILVXTEPJNGEX AR 1913.

rullande järnvägsmateriel etc, med 4 020 755 kr., fastigheter, hamn
anläggningar o. a. med 13 984 384 kr., vilken summa till största
delen ntgöres av värdet av en hamnanläggning i N^arvik, samt slut
ligen ej specificerad egendom med 331 818 kr.
Av i undersökningen ingående företag hava tillsamman 85 redo

visat hyror. I 17 fall har hyra erlagts för industribyggnader, i 26
fall för bostäder samt i 66 fall för drivkraft eller för belysnings
ändamål. De redovisade hyresbeloppen utgöra tillsamman en summa
av 1 969 437 kr., fördelande sig: 112 553 kr. för lokaler, 1 816 579
kr. h^^ror för kraft samt 40 305 kr. för andra ändamål. Beträffande
lokalhyrorna utgöra, av den nämnda summan 77 608 kr. hyresersätt-
ning för industrilokaler, under det att 34 945 kr. belöpa sig på
bostads- eller andra för personalen avsedda lokaler.
En föreställning om värdet av all den fasta egendom, vilken

nyttjas i och för den svenska järngriiverörelsen samt järnhanteringen,
erhålles först därigenom, att till de ägda fastighetsvärdena lägges
det kapitaliserade värdet av nämnda hyresbelopp för fastigheter.
Antages därvid såsom grund för kapitaliseringen en räntefot av S
proc., erhålles för industribyggnader ett värde av 970 101 kr. samt
för bostäder 436 813 kr. eller tillsamman 1 406 914 kr. Med in

räknande av de särskilt redovisade för järnhanteringens stadigvarande
bruk avsedda tillgångarna, av fastighetska.rakt är, omfattajide även
exempelvis järnvägar och hamnanläggningar, erhålles för hela järn-
hanteringe]! ett såluiula fattat fastighetsvärde av 120 030 345 kr.

BokfÖFda tillgångar och skulder.

Till undersökningen hava uppgifter även inhämtats om järnhante
ringens bokförda tillgångar och skulder den 31 december 1913 eller,
där räkenskapsåret icke sammanfaller med kalenderåret, för tidpunkten
i  närmaste anslutning till nämnda datum. Ifrågavarande uj)pgifter
hava begärts specificerade på sätt, som framgår av såsom bilaga å.
sid. 246 o. f. avtryckta frågeformulär. Givetvis har det med häns3m
till bokföringens olika uppställning hos olika firmor erbjudit avse
värda svårigheter att upprätta berörda specifikation efter sådant
mönster, att densamma, utan större svårighet kunnat följas av samt
liga U23pgiftslämnare. De meddelade balansställningarna giva emel
lertid vid handen, att i stort sett såväl tillgångarna som skulderna
pä ett tillfredsställande sätt kunnat fördelas enligt frågeformulärens
anvisningar. Fr)r aktiebolagens vidkommande hava rättelser och
kompletteringar i de fall, då sådant visat sig påkallat, kunnat ske
med tillhjälp av deras i patent- ocli registreringsverket förvarade
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balansställningar. I fråga om firmor, bestående av ensamma per
soner eller utgörande bolag, ha några motsvarande upplysningar icke
kunnat erhållas, vilket, under hänsynstagande även till andra karak
täristiska förhållanden, medfört, att behandlingen av de sistnämnda
firmakategorierna blivit något avvikande från aktiebolagens.

Uppgifter över bokförda tillgångar och skulder hava avgivits av
samtliga aktiebolag, 25 andra bolag samt 6 ensamma, ägare. Såsom
av en jämförelse med antalet i undersökningen representerade firmor
av olika slag ger vid handen, saknas sålunda redovisning för ka
pitalförhållandena för tillsamman 8 firmor. Av dessa utgöres en
av en bolagsfirma, under det att de övriga äro ensamma ägare.
Tillsamman omsluta de firmor, beträffande vilka saknas redovis
ning av kapitalställningen, ett tillverkningsvärde av 1 537 381 kr.,
utgörande O* 7 *2 % av järnhanteringens hela bruttotillverkningsvärde
är 1913.

I anslutning till de historiska förutsättningarna för den svenska
bruksrörelsen inträffar i ett betydande antal fall, att vissa firmor
jämte bergshantering idka även annan industriell verksamhet. Under
sådana omständigheter hänföra sig firmornas kapitalförhållanden till
rörelsen i dess helhet, något som föranlett uteslutningar av med
delade balansställningar i sådana fall, då firmans verksamhet huvud
sakligen varit inriktad på annan rörelse än järnhanteringen. De
firmor, för vilka balansställningén sålunda icke medtagits, utgör;<
tillsamman 21 aktiebolag samt 2 ensamma ägare, representerande
ett tillverkningsvärde inom järnhauteringen av 33 593 485 kr.,
motsvarande 15*66 % a.v järngruverörelsens s;Mnt järnförädlingens
bruttotillverkningsvärde.
De firmor, vilkas balansställningar ingå i den föreliggande fram

ställningen, representera, sålunda inom järnhanteringen ett tillverk
ningsvärde, motsvarande 83*6 2 % av järnhanteringens hela, brutto-
tillverkningsvärde. Även beträffande vissa av dessa firmor gäller
emellertid, att desamma, vid sidan om järnhanteringen bedriva i ej
obetydlig omfattning annan rörelse. Enligt vad som kunnat utrönas,
idkas sålunda av 22 av de kvarstående firmorna lantbruk, av 18
skogsskötsel samt av 30 annan industriell verksamhet. Ägna sig ute
slutande åt bergsbruk göra 78 firmor. Någon fullt tillfredsställande
överensstämmelse mellan å ena sidan produktions- och å andra. sid;vn
kapitalförhållandena har sålunda trots verkställda uteslutningar icke
ku nn a t erh å ll a s.

Av de behandlade firmorna utgöras 93 av aktiebolag, under det
att 2() äro bolag eller ensamma, ägare. Bland aktiebolagtai under
gruvrörelsen bar därjämte upptagits bala.nsställningarna för 5 under
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jiktieboln,!!: liörande gTUvföretcig', för vilkii medcbdafs sär.skild balans-
ställning. De för niimnda företag sålunda meddelade balansställ-
ningarna. sluta, på (;n summa av sa,mmanla,gt 705 654 kr. För
undvikande av dubbel räkningar till följd a,v att balansställningarna
för liuvudfirinan återfinnas under motsva,]^a,nde järnverksgruppei' liar
ur slutsumman för järnbanteringen i dess helhet bort eliminerats fyra
av de anförda, balansställningarna,, slutande på ett belop]) a-v sam
manlagt 677 014 kr. Sedan sistnämnda belopp frånräknats, erhålles
för sa,mtliga. återstående^ till behandling ujiptagna firmors ka,pita.l-
ställiiingar en slutsumma av 488 582 354 kr., av vilket belopp
474 727 015 kr. komma på aktiebolagsfirniorna samt 13 855 319 kr.,
motsvjira nde ej fullt 3 %, på övriga ägare. Av samtliga, de i ta b. 39
redovisade ka,pifalställningarna upptaga 22, a,v vilka 16 tillhöra aktie-
liolag, årsförlust, under det att 10 a.ktiebolag redovisa, ka,pitalbrist.
Årsvinst däremot redovisas i 66 balansställningar under aktiebolags-
gruppen samt i 8 under övriga ägare. Föreliggande årsförluster och
ka,pitalbrister, vilka, utgöra 1 002 081 samt 1 538 636 kr. resp., lia
i balansställningarna utjämnats mot redovisad årsvinst samt vinst-
regleringsmedel m. m., den förra utgörande 39 871 474 kr. samt de
senare 18 691 o34 kr. Efter den nämnda, rf^duktionen återstår sålunda

und(u" rubriken årsvinst (ht belopp av 38 869 393 kr. samt under
beteckningen andra reservcuade medel 17 152 898 kr.

Fästes avseende vid tillgångssidans särskilda, ])ost(u\ belinnes, att
bokföringsvärden för gruvor dciklanvras av 72 firmor, av vilka 46
med sin Imvudverksamhet falla, inom järngruverörelsen samt 26
sålunda, tillhöra, järnföiudlingens olika grupper. Inom järngruve
gruppen sa.knas i 12 l)ala,nsställninga,r bokföringsvärden av gruvor,
va.rtill orsaken i flertahh fall är, att gruvegendomen bokförts hos
resp. firma,delägar(^. Då emellertid intrcxssenterna i gruvhrmorjia
vanligen äro järn- och stål verks firmor, kan a,ntaga,s, att motsva,]'ande
värden i huvudsak åiterfinnas i intressentfirmornas balansställningar.
Det, sammanlagda bokföringvärdet av samtlig redovisad gruvegendom
utgör 125 981. 198 kr. Bokföringsviirde av fastigheter redovisas av
samtliga gruvfirmor med undantag av (ht aktiebolag sa.mt, 3 övriga
äga,re. Samtliga, dessa äro mindre firmor, vilka nyligen trätt i verk-
samh(h. Av järn- och stålverksfirmorna, sakna 4 bokförda fastighets
värden, i ett fall beroende på att fastigheterna såsom av fideikommiss-
jiatur icke upptagits av innehava]'en i l)alansställningen, i öviiga. fall
därpå, att använda fastigheter varit förhyrda. De bokförda fastighets
värdena uppgå till ett sammanlagt belopp a,v 170 023 628 kr., vilken
summa avsevärt överstigei' taxeringsvärdet för samtliga, för järnhante
ringens behov anviinda fastigheter. Sistnämnda förhållande liäntyder
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därpå, att i de meddelade balansställningarna ligga inneslutna i bety
dande omfattning bokföringsvärdet för fastiglieter, avsedda för andra
ändamål än järnindustriens. Tillgångar i form av maskiner oeli in
ventarier saknas i intet fall i de meddelade balansställningarna. Be
träffande lager av material ocli varor saknas redovisning av sådant
för sammanlagt 7 gruvlirmor, utgiirande dels sådana, som under
året påbörjat siji verksamhet, dels hrnior, vilka icke torde företaga
någon lagring av produkte]', utaji som omedelbart avsätta maliiKm
till resp. järn- ocli stålverk. Samtliga- järn- och stålverksfirmor
däremot upptaga i sina balansstiiIlningar lagerväixlen. Av gruv-
tirmorna uppgiva d6 varufordringar, medan av järnveidvstirniorna
samtliga, utom G. uppvisa dylika. Hela beloppet av bokförda varu
fordringar uppgår till 29 329 014 kr., av vilket belopp något mindre
än tredjedelen fa-lle]* ])å gruvröi-elsen.

Det har i ett föregåmide sammanhang påvisats, hurusom inom
jiirnhanteringen föreligger en bestiimd tendens att sammanföra- före
tag och iirmor till större tekniska, och ekonomiska eiiheter. Ett
uttryck för denna, koncentrationstendens är dem omfattning, i vilken
<le redovisade tirmorna innehava gruvaktier och gimvlotter samt
överhuvudtaget aktier i främmande bolag. Det bokfVirda värdet av
samtliga sålunda ägda aktier och lotter, redovisade av 41 hrmor,
utgör 30 576 783 k]-., av vilken summa något mer iiii hälften be
löper sig ])å gruvvilrden. I övrigt falla av dem nämnda summan
30 202 916 kr. på aktiebolagen. För att erhålla, en föreställning
om fördelningen av det ifråga va ra nele alvtieinnehavet ])ä olika, in
dustrigrenar har med tilllijälp av de i patent- ocli registreringsverket
tillgängliga balansställningarna., vilka innehålla sjieicitikationer över
aktiebolagsfirmornas innehav av aktier i främmande bolag, samman
ställts tab. 40. Den i föreliggande fall erhållna slutsumman uppgår
till 24 213 363 kr. Mellan sistnämnda belopj) samt bokförda värdet
a.v gruvlotter och aktier föreligger sålunda en betydande skillnad.
Densamma motsvara,r därvid ungefiirligen viirdet av i griivbolag
ägda. lotter, vilket icke upptages i tal). 40. Såsom tablån eljest
ger vid handen, hava järn- och stål verksfirmorna sina aktieförvärv
placerade huvudsakligen inom gruvrörelsen samt därjämte inom
trafikföretag. Betydande intressen äro även för handen inom indu
strier för tillverkning av för bergshanteringen erforderliga produkter
ävensom inom träindustrien.

De redovisade övriga tillgångarna rej^resentera en summa av till
samman 26 873 639 kr. Under rubriken övriga tillgå.ngar har
sammanförts egendom av ganska olikartad natur. Sålunda ingå
här kassabehållning, innestående bankmedel o. dyl. Då emellertid
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Övriga,
.  14 st.

Övriga, I Aktie- Övriga,
2 st. jbolag, 20 st. 6 st.

Aktie- Övriga,
bolag, 23 st. 2 st.

'

Aktie-

liolag, 11 st.
Övriga,
2 st.

Kr. 1  Kr. Kr. i Kr. [ Kr. i  Kr. Kr. Kr. j Kr.

v  'I bgna gruvor . ..
Faslighetcr

i Maskiner ocli iiivenlarier
Lager
Varufordringar
Gruvakiier och gruvlotter
Andra aktier i främmande bolagi
Övriga tillgångar | 5 29B369i

119 095 5391
39 795 5061
17 300 0301

14 741 263'
8 274 155;
174 812

702 247

Summa!20537»92ll

304 606 21 000^ 3 812 317 53 223

1892 012! 147 848' 16 .542 974 956 775
710 5,531 28 537 4 610 1.37 1  233 945

745 355 21 180' 4 467 545 1 081 356

148 362 8 572' 2 572 303 19 119
2 —  , 2 625 531 59 500

221 965 — 1 119 994 56 700

110 4441 4 483, 1 279 175 153 714

4133 299: 231020i 37 029 9701 2 014 332

2 106 059i

90 022 9271
15 469 5291
34 618 826!
16 1416101
13 267 0351

10 172 4721

19 007 5101

400 000|
4 248 800

84 691 i
708 1971

132 1541
35 7001

I

15 896 8571
3 739 550i
7 422 403

1 970 136|
10 075

2 130 750

1 019 293

2()5

720

99

171

67

OOOl

OOOl
9631
182

6521

2 729

200 805 9081 5 609 542| 32 189 004| 1260 520

Sktilcler.

och egetI Aktiekapital
Reservfonder

• Förnyelsefonder
I Andra reserverade medel
Fonder för personalen...
Obligationslån
Varuskulder
Övriga skulder
Årsvinst

kapital, 128 598 794,
.' 11 386 529

666 546

1 005 998

2.52 773

1 983 333)

5 492 325

■  i 29 643 948
.1 26 349 675

3 465 502, 188 926

41 432

63 915

562 450 42 694,

13 267

1 192

791

903

82

1 794

969

16 695

1331

500

654

311

578

938

687

9461

708,
6.54,

1 781 290

4 370

828 6721

291 000|
704 9561
893 393!

661 081

036 233

190 495 j
897 685'
863 094

268 031,

1016 079 10

—  1

92 222 2

? 501 241 12

528 420;
614 586

600 000

582 241

187 430|
715 5971
432 700'
592 597

935 4931

433 2801

259 857

573 389

t/.

Suinma 205 370 921! 4133 299! 231 020 37 029 970 2 014 332I200 805 908| 5 009 542! 32 189 004! 1 200 520
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Tab. 39. Järnhantepingens kapitalställning ^^lv> 1913.

Tillgångar.

Aktiebolag
93 st.

Ö\a'iga
26 st.

Kr. j Proc. j Kr.

Egna gruvor !124 997 369 26*3 3 983 829 7-10 125 981 198

!

25*78

Fa.stigheter 162 058 193 34*14 7 965 435 57*4 9 170 023628 34* so!
Maskiner oeh inventarier 40 952 721 8*6 3 1 157 689 8*3 6 42 110410 8*(rj|
Lager !  60 960 392 12-84 2 727 270 19*68 63 687662 13*oi'
Varufordringar 1  28 953155 6*10 375 859 2-71 29 329014 6*00

Gruvaktier och gruvlotter ... 16 077 453 3*39 95 202 0*6 9 16 172655 3-3 1

Andra aktier i främmande bolag i  14 125 463 2-9 7 1  278 665I  2*01 j  14 404128 2*05

Övriga tillgångar !  26 602 269 I  5*('>o 1  2713701  1*96 I 26 873639 5*5 0

Summa474 727 015j lOO oo i  13 855 31»1100*oo|488 582334 lOOool

Proc.

Samtliga
119 st.

Kr. ; Proc. ;

Aktiekapital och eget kapitah
Reservfonder

Förnyelsefondei\
Andra reserverade medel
Fonder för personalen
Obligationslån
Y3^i'uskiilder

I Övriga skulder
i Årsvinst

Summa

224 023

34 898

3 951

17 152

3 559

37 684

17 792

96 795

38 869

Skulder.

47-260

725

250

898

374;

112

656

347

393

O-

3"

O-

7'

3-

20-

8-

351

•sal
'(51

8 885 07";

41 432

420 364

I- 508 446

64*18

3*03

32*54

232 908 337

34 898 725

3 951 250

17 152 898

3 600 806

37 684112

18 213 020

101 303 793

38 869 393

474 727 0151100 o o 13 855 319| 100 o o|'488 582 334

47*

7*

O*

3*

O-

7*

3-

20-

7*

100*oo

Tab. 40. Gruv- oeh järnvepksaktiebolagens bokförda aktier i
främmande aktiebolag.

Alvtieriia s kara ktii r
(Truvor

Kr.

Hytt-
verk

Kr.

Järn- o.

stålverk,
för en.

med

lij^ttverk
^ Kr.

Järn- o.

stålverk,
ej fören.
med

hyttverk
Kr.

Summa

Kr.

Aktier i gruvföretag
»  » järnverksföretag ...
»  » annan metall- och

mekanisk verk
stadsrörelse

»  » industri för tillverk

ning av för bergs
hanteringen erfor
derliga produkter...

2> » transportföretag ...
»  » träindustriföretag...I
»  » kraftföretag |
»  » övriga företag )

16 065

7 411

47 300

100 600

108 440

Summa 279 816

3 06a 936

69 520

131 604

504 900

76 491

2 000 125

35 100

53 455

8 431 417

720 840 1 870 OOO

757 201 i 12 600

516 058

4 664 087

630 010

26 040

116 614

120 949

126 600

5 941131 15 862 267 2130149

11 501 353

2 676 425

901 405

1 028 369

4 908 827

2 630 135

161 740

405 109

24 213 ms
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tillgångar av detta slag vanligen uppgå till jämförelsevis obetydliga
belopp, består suniinan av övriga tillgångar till väsentligaste delen
av andra tillgodoliavandeii. I allmänhet torde dessa utgöras av
diverse fordringar mot revers eller å löpande räkning samt av inne
liggande växlar. Sannolikt äro ifragavarande fordringar i verklig
heten merendels att betrakta såsom varufordringar, ehuru desamma
i  bokföringen förts under fristående konton och till följd därav
kommit att vid redovisningen hållas särskilda finn de löpande A^aru-
fordringarna. Förhållandet bör observeras vid det allmiinna be
dömandet av varnfordringarnas storlek i föiFållande till övriga till
gångar.

Mellan firmor av olika ekonomisk organisationsform föreligger
beträffande skuldsidans gestaltning vissa betydande skiljaktigheter.
Grunden Inirtill iir att söka i de siirskilda bestilmmelser beträffande

kapital samt fondbildning resp. dis])Osition av vinstmedel, vilka gälla
för aktiebolagen. Enligt aktiebolagslagen den 12 augusti 1910
skola nämligen i balansställningen de l)elop]). Amrtill alvtiekapitalet,
reserv- och förnyelsefond(n' samt andra fonder uppgå, uppföras Auir
för sig bland skulderna i balansställningeii. Xågra motsvarande
stadganden förefinn as däremot icke beträffande de ensamma ägar
nas samt l)olagens kapitalredovisning. Sistnämnda förhållande med
för, att för dessa biigge kategorier aA^ ägaj'e någon bestrimd skill
nad mellan kapital, fonder och A^instmedel ick(^ låter sig u])pdraga,
varfdi' också i föreliggande fall samtliga under näninda rubriker
upptagna belopp sammfinförts under rubriken eget kapital till en
enda post, utgörande det tillgängliga driftska|)italet. A^id redovis
ningen aA'' skulderna saknas i 9 aA^ balansställningarna redoAusning
av eget kapital. I dessa fall har såsom eget kapital betraktats av ■
AUKlerbörande ägare ellei' intressenter tillskjutna förlagsmedel, Aulka,
till ett belopp aA' 1 862 691 kr., öAuniorts till kapitalrubriken.

ReserAddnder redoAusas aA^ 24 gruvfirmor samt av 44 järn- och
stålveidvsfirmor, sanitliga aA^ aktielmlagskaraktiir. Aa^ griiA^aktiebolags-
firmorna sakna 15 reserAdonder, under det att bland motsAmrande

firmor inom järn- och stålA^erksgruppen detsamma, är fallet med
endast 10 stycken. Samtliga, utom tAGi av dessa, återfinnas under
liyttA^erksgruppen. Av de aktiebolagsfirmor, Aulka. sakna reserAddnd,
U])pvisa 17 årsförlust eller kapitalbrist, "llå reservfonden aAxser att,
sedan andra för framtida förfogande avsatta medel förbrukats, an
vändas för täckande av förlust, som uppstått å rörelsen, hgger i
sakens natur, att vid de aktiebolag, vilka i sina balansställningar
u])ptaga kapitalbrist, icke kan förefinnas reserAdonder. Även i ett
|)ar andra fall saknas dylika. Förhållandet äger tydligtAds här sin
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förlvlciriiig antingen därav, att reservfonden använts föi' täckande a-v
äldre förluster, eller att rörelsen gått utan vinst eller förlust, samt
att sålunda avsättning till rescu^vfond icke kunnat äga< rum.

Sammanlagda aktiekapitalet för de '25 bolag, vilka, enligt ovan
stående i(tke redovisat j-eservfondei', uppgick till 24 375 000 kr.,
d. v. s. 10*8 8 % av samtliga, de beliandlacU^ bolagens aktiekapital.
De firmor, vilka sakna, reservfonder, utgöras sålunda i allmänliet av
niindri^ samt i en del fall av yngre sådana. Liksom om reserv
fonderna gäller om vissa andra poster ])å skuldsidan, att desamma,
icke förekomma vid samtliga aktiebolag. Så är fa,Het med förnyelse-
ocli a.vskrivningsfomb^i'. till vilka, i sådana, fall, då direkta ärliga,
avskrivningar av alvtiebolagens salvviiixbn ick(^ föivtagas, bö)!- ske en
mot viirdeminskningen s\^a,rj\nde avsättning av vinstmedel. Dylika,
fonder mä enligt lag ej minskas a,nnorledes än genom en minsk
ningen motsva,rand<^ värderedncering av för a.ktiebolagets stadig-
vara.nde bruk avsedda tillgångar. Av samtliga aktiebolagslirmor
redovisa 20, av vilka, 7 tillböra gruvgruppen, förnyelse- ocli a,v-
.sk]*ivningsfonder. under det att andiu, n^serverade medel, utgörande
•dis]:>ositions-, vinstrcglerings- ocli liknande fonder, förekomma, vifl
57 a,ktiebolags1iimor. av vilka, 20 äro gruviirmor. Samtliga, aktie-
l)ola,g 111(^1 redovisad kapitalbrist sakna a,v naturliga skäl andra
reserverade medel, alldenstnnd enligt gällande lag vinstreglerings-
fo]ul(ir skola tillgiäjjas i första hand för tä(dvande av på a,ffärsrörel-
sen uppkommen förlust.
I ett jämförelsevis stoit ajital fall redovisas fonder för personalen.

Av aktiel)olagstirmo]'na ijiom gruvgrup])en n])pvisa sålunda 6 samt
av jiktiebolagsfirmorna inom övriga gru])])er 17 dylika fonder. Fler
talet av de senare återfinnes under grup])en med liyttverk förenade
järn- ocli stålverksfirmoi', vilken inom sig sluter flertalet av den
svenska jilrnlianteringens i ekonomiskt liiinseende gynnsammast situe
rade firmor. Fonder för personalen redovisas ii.venledes av vissa griiv-
l)ola,g. nämligen i fyra fall, av vilka emellertid samtliga, utom ett,
gälla, synnerligeji obetydliga belopp. Samtliga, såsom ])ersonalfonder
redovisade medel utgöra, en summa av 3 GOO 806 kr., av vilket
belo]3p 41 432 kr., sålunda något mer än 1 proc., falla på andra
ägare än aktiebolagen.
Av grnvaktie b olagen redovisa, 11) variiskulder, under det att bland

järnverksaktiebolagen detsamma, är fallet, med 51 arv 54 st. Av övriga
firmoi' hava inom gruvgrup2)en 5 upjhagit skulder under nämnda
rubrik, inedan av järnverksfirmor, vilka utgöras av bolag eller en
samma ägjire, trenne deklarera varuskulder. I de jämförelsevis tal
rika fall, i Aulka varuskulder sålunda icke uppgivits, torde emellertid

*Sven[/cis bergshantering. 14
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Järnhanteringens kapitalställning 1913.

AKTIEBOLAG ÖVRIGA (ENSAM MA ÄGARE ETC.)
Ullgån^ar StaiiaeT TiQ^åii^ar Slmiafir

JSffTlCL

grijLVOT'

Fastighetjer

Maskmjer
och^

Tjwentarier

ZageT^

Vctrufcrrärtryar

GravcCkt. ock
gnwlatÉer

Andra aktCeT'

OvrigcLiäl^ån^ar

AktLe^-

lojcpitaL

IReservfondjer

Mim^élsefbTiäer
Anätr.resjneädL

(MigciticmäLåri

YdjijbSkulder

ChrrigcLékuLdet

Årsvinst

FdLajislkoritois sIzctsjcrrzmcL

7cr, ¥7^, 717 015

Fgnagravor

Fastigheter

Aläskuier
och- ̂

tiiventajtieT

Zager

VaTudjpSräweT

AkJbuer
Övriga, tmgångar

jEget-

TaipitxiL

yäruJskiilöLer

Övrigob

sTaCLder

^dlanskantots sTxjtsimzmi,
Ter. -13.855.319
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(lettji erliålla, .sin förkLiring ;vv att sknldor av dylik natur inlagts
under rubriken övriga skulder.

Beträffande låneskulder av olika, slag Jiava förekonimaiide obliga
tion si å-n begärts särskilt speeificera.de. Sistnämnda moderna form
för upplåning av medel har anlitats av 24 av de behandlade
aktiebolagsfirmorna, av vilka samtliga, utom tvä ilro järnverksfirmor.
Flertalet utgöres diirvid ax^ större kii,nda firmor, vilka återfinnas
under grupiien med hyttv(U'k förenade järn- och stälverksfirmor.
Under övriga skulder hava, 31 gruvfirmor upptagit större eller

mindre belopp. I betydande omfattning utgöras dessa av förlags
lånemedel, d. v. s. a,v intressentei- tillskjutet driftskapital. Med
iVånräknande «av de. ovan angivna, belo])p, vilka- överfcirts till eget
ka,pital, torde, (Uiligt tillgängliga specifikatioiier, av den under övriga,
skulder n^dovisade summan b 092 296 kr., motsvarande 31. proc.,
kunna betecknas såsom förlagslåneskuldei'.

Sanimanfattningsvis må redogöras för fördidningen a,v tillgångar
och skulder på olika, |)Oster, såda.n densamma fra,mgår av de ut
räknade procenttalen i ta b. 39. Anmärkas ma, att vid samman
slagningen a,v balansställningarna uteslutits sådana,, betrjiffande vilka
dubbelräkning kunnat befaras. Av de bokförda, tillgångarna represen
tera, sakviirdena,, omfattande gruvor, fastigheter samt maskiner, in-
vimtarier och redskap, tillsamman (oi summa av 338 115 236 kr.,
motsvarande 69*2 ])roc. av samtliga tillgångar. Lager av material
upptager i akt,i(d)olagens balansställningar en relativt mindre plats
ii,n motsvarande^ vid övriga firmor, undea* det att beträffande varu
fordringar ett motsatt förhållande ä,gei* rum. Beträffande varu
fordringarna samt dcai å skulflsidan motsvarande posten varuskuldej"
må anmärkas, att desamma i betydande omfattning representera
varuutbyte emellan de hiir redovisade firmorna. Sålunda, äro gruv-
firmornas fordringar för levererad malm i viss omfattning placerade
hos järnverksfirmorna, i vilkas balansställningar motsvarande summor
återfinnas såsom varuskulder. Xjiknande är fdrhållandet de olika

järn- och stålv(U*ksfirmorna, emellan, i miin som råmaterial och mellan-
produkter gått i handel från mi firma till en annan. Förhåilandet
kan för samtliga firmorna såsom helhet l)etraktade a,]ises innebära
en <lubbel räkning ocli diirmed en oegentlig förhöjning i balansställ
ningarnas slutsummor. Betydenheten av l)erörda dubbelräkning låter
sig emellertid med ledning av uppgiftsmaterialet ej fastställa.

Beträffande de j-edovisade gruvaktierna och gruvlotterna, samt
»ivriga aktier föreligga ävenledes dubbelräkningar, i mån desamma,
avse värden inom järnh antenn gen. Antagas kan, att så är för-
liålla.ndet i huvudsak betriiffande de under gruvaktier och gruvlotter



212 i5KH<;SMAXTr:iiix<Uv.v Ai; 1913.

reclovi^sado K) 172 (355 kr. samt av sävsom andra aktier i friimmaiide

bolag redovisade värden (*:a 2-i;7 milj. kr. eller sammanlagt c:a. 19
milj. kr., vilket sistnämnda belöpj> sålunda skulle ingå såsom dnbbel-
rä kliat.

1  fråga om de på skuldsidan iijiptagna beloppen gäller, att de
samma nn^xl hänsyn till sin natur kunna sammanföras i två huvud
grupper, nämligen dels aktiekapita]. eget kapital, egna reserver och
vinst, dels egentliga skulder, omfattande varuskulder, upplånta medel
av olika slag samt därjämte fonder för pei\sonalen, vilka sistnämnda
i  allmänhet icke torde vara resj^. lirmors egendom ntan blott för
valtas och disponeras av desamma. Firmornas egna under olika"
fVirnier i rörelsen insatta kapital inklusive^ vinst belöper sig i före
liggande fall till 327 780 603 kr. eller 67*or) j)roc. av b al ans ställ-,
ningens slutsumma. 1 sistnämnda belopp ingå emellertid förnyelse-
oeli avskrivningsfonder med il 951 250 kr., vilka, såsom represen
terande förbrukade värdeJi, lämpligen knniia bortelimineras. Här
efter kvaTståi* såsom lirmornas självägda kapital 323 829 353 kr.
De egentliga skulderna åter uppgå till 160 801 731 kr., motsvarande
32*9 I ])roc. a v skuldsid[ins hela slutbelopp. De anförda siffrorna
g(^ vid handeji, att den svenska järnhanteringen i synnerligen be-
tydand(^ omfattning arbetar med självägt kapital, ett förhållande, som
också framträder* i aktiebolagens kraftiga fondbildning. För samt
liga. aktiebolagen uppgå alltså de under rubriken reservfondei'
upptagna medlen till c:a 15 proc. av aktiekapitalet, sålunda med
50 j)roc.. överstigande det för reservfonden fastställda minimum.
Dägges härtill värdet av andra reserverade medel, befinnes det, alt
samtliga reservfonder uppgå till c:a 23 j)roc. av aktiekapitalet. Med
liiinsyn däilill, alt bland de i redovisningen medtagna liimorna
saknas några av de kapitalstarkaste och största av de inom järn-
lianteringen verksamma aktiebolagen, framträda de ajiförda. siffrorna
såsom svagare än vad fallet skulle hava varit, om de sålunda ute
slutna lirmorna- kunnat medtagas.

Bland de till järnhanteringen hörande firmorna intaga aktiebolagen
en dominerande ställning. Med hänsyn härtill har för belysande av
aktiebolagens kapitalförhällanden samt desammas beroende av firmans
storlek i tab. ti och 42 balansställningarna fördelats pä grupper
efter aktiekapitalets storlek. Siirskilts har därvid gruvrörelsen samt
den övriga järnhanteringen. Inom den förra återfinnas 38 firmor,
av vilka 16 med ett aktiekapital understigande 1 milj. kr. samt
22 med ett aktiekapital av 1 milj. kr. eller däröver. Beträffande
den inbördes gestaltningen a\^ vissa, av Imlansställningarnas poster
inom de särskilda storleksgru]iperna framträda en del karaktäristiska
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oliklioter. SåluiKhi iipjinå end;ist vid de större griwfirinoriia reserv
fonder inklusive andra reserverade medel K) ])roe. av aktiekapitalet.
Likaledes utvisar årsvinsten en med företagens storlek stegrad jiro-
eentnell andel av skuldsidans slutsumma. Att i föreliggande fall
beträffande såväl foudbildning som viiistförhällanden den lägsta
gruppen, omslutande -t aktiebolag med ett aktiekapital understig-.inde
250 000 kr., intager ett relativt gynjisamt lägXA iiger sin förklaring
uteslutande genom fiudiållaiidena vid en till gruppen höninde expoit-
firina, vilken redoAusar betydande reseiverade medel. TiM ifråga-
A'arande brma förskriver sig iiAU^nledes hela det för grnjipen redo-
\dsa de vinstbelo p pet.

Aa^ järnverksaktiebolagen, tillsamnian utgörande od stycken, liaAxr
27 ett aktiekapital understigande 1 milj. kr. s<amt sålunda äAa3nledes
27 ett dylikt uppgående till 1 milj. eller mera. Avnn i detta fall
föreligga Aussa av storleksförhållandena, beroende kaj^aktäristiska. (gnn-
domligheter. Desamma framträda, (diiirn mindre markerat än Aud
gruAuörelsen, i fråga om fondbildningen samt A^iusten, som i allmänhet
företer en med storleksgruj^pen inträdande procentuell stegring.
Undantag härifrån göra endast aktiebolagsfirmor ined ett kapital a\"
2*5—5 milj. kr., beträffande Aulka resultatet nedtryckes pä grund
av förhållandena, vid en i grn]p)en ingående firma med sämre affärs
ställning.

Såsom a.\' (m jämförelse mellan tillgångssidans sakAåinlesrubriker
samt skuldsidans avskrivnings- och förnyelsefonder framgår, råder
emellan dessa ett A^isst sammanhang. I de fall nämligcm, då, fVir-
nyelse- och avskriAmingsfonder saknas, något som är föiiiällandet i
yttergrupperna i storleks serien, framträda tillgångssidans sakAiirdes-
laibriker, omfattande gruvor, fastigheter samt masJciner och iiiAen-
tarier med en relatiAU lägre procentuell andel i balansställningens
slutsumma än vid de grupper, där dylika fonder fVirefinnas. Tvd-
ligtAUS är sistnämnda förhållande att hänföra till tillämpandet aA'
tvenne olika system beträffande avskrivningarna. I förstnämnda
fallet hai* Anrklig nedslcriAuiing av fastighets- m. ti. viirden före
ta,gits, i män. dylik ansetts böra samt till följd av af färsresultat et
kunna äga rum. 1 det andra fallet däremot har i större utsträck
ning vid bokslutet år från år i fråga An,rande tillgångar bilxihållits And
deras inköpsvärde samt i stidlet för egentlig aAAskriAming avsatts
vissa belo]3p till nyanskaffnings-, avskriAmings- och underliällsfonder.
Jämte om kapitalförhällandena har inhämtats upplysning äAnn

b(3träffande aktiebolagens utdelningsförhållanden 1009 —1919. Då,
emellertid en uppgiven utdelningsprocent ensamt för sig icke liimnai*
någon up])lysning om det utdelade belop])ets stoiiek, ha uppgifter



Tab. 41. Jårngruveaktiebolagen fördelade efter aktiekapitalets storlek.

Tillgångar.

Under 250 000

kr.

4 ?t.

A k t i e b o 1 a i;* in e d ett a k t. i e Iv a j) i t ti 1 a v

Kr. 250 000 intill Tvr. 500 000 intill Kr. 1 000 000 in-j.Tvr. 2 500 000 in-
kr. 500 000

8 st.

kr. 1 000 000

4 st.

till kr. 2 500 000 till

14 st.

kr.

Till-

[;-ång-ar

Kr.

Proc.

av till-

g-ång-
arna

Till

gångar

Kr.

Proc. I
av till-

I gång-
i  arna

Till-

Kr.

Proc.

av till-

i
I  arna i

Till

gångar

Kr.

Proc.

av till-'

gäng- i
arna i

Till

gångar

Kr.

5 000 000

st.

Proc.

av till-;
gång
arna

Kr. 5 000 000

o(di därnver

1 st.

I

Till

gångar

Kr.

Proc.

av till-

i gäng-
I  arna

Egna gruvor 401 Svdj 47*os
Fastigheter 50 309 H-it!
Maskiner ocli inventarier 108 670 IPsn
Lager 22 550^ 2-'1»j|
Varufordri ngar ^ 2<S 368 3* o o
(irnvaktier och gruvlotter 4 000 O i4
Aktier 400 Ooi
(Ivriga I illgångar 262 1051 28T)7|

Siunina 1)17 275 100 00

2 813 075 52* 501
711465 13-JO

481 706' 9-00,
220 096, 4-11
178 782 3-;m

24 266

923 153! 17*2 5

1 830 362;

1 305 5511
1 049 298!
239 559j

• 151 204

20 132

16 000

351 715j

36*8 7120 250 4341
26-8 01 6 508 166'
21-14j 2 504 465:

1 080 271

909 203 '

136 250

148 550

2 106 5941

4S3l
3-0 oj
0-41

0-8 21
7-0 81

60ioil6 443 357|
19*341

7-4')'

a-.i!
2-70

0*41

0-41

6-2 0 I

5 595 414

3 873 588

1 810 167|
2 126 277

14 430

414 031

1 497 134|

51-7o

17*01

12* JO

5- 7 o

6*0 0

O-o.7

1*8 0

4-71

77 308 792

25 411 230

9 093 438

11 078 975
4 875 272

60-80

19-8 r.

7-10

8'0.7

3-8 I

99 000 O-o 8

155 5901 0-12

5.352 543 100*oo' 4903 821' ]00*oo 33 043 933 lOO oo 31 774.398 100*oo 128022 297 lOO oo

Akliekapilal 540 0001
Reservfonder 10352l|
FOrnyclsefonder 4 901;
Andra reserverade medel 67 673
Fonder för personalen ... 4 461
Obligationslån —
Varnsknlder —
Övriga sknIder 14 705
Årsvinst U 182 014i

Sninma 917 27.5

58-8 7

1 1*2 0
0-73

7-8 s'
o-4 o

1-00

19*84!

2 597 000,
142 116;
302 329

11 957!

2 299 Ull
" - 1

48-.-.2

2-0(;

5*0.'»

O-

42-:

Skulder.

2 820 000,
31 175'

39 094

3 OOOj

207 677

1 862 875

56-81 19 328 000:
O-o 8

O* 7 0:

O-oej

4-18:

318 8941
25 816

106 985i
1 204 333;
308 525!

11 999 838,
3515421

57-45 22 623 600;
O-0,71 1 945 310,

333 500

651 084;

142 788;
779 000;

3 459 493!

0*07'

0*3 2 i
3* 5 s

0*02

35-0 7

71-20,

6- I 2

1*0

2-0.7

0-4.7

2-47

10-80

80 000 000

8 558 OOOl
62-4 o

6-0 9

106.391 O-08

1500 212 1-17

922 312 2-90 12 545077 9-80

l-Ot| 917311 2-891 2o312G17l 19-;7
inooo 5 ;!.i2.74?. 100 00 4 00.2 821'100 o o 3.104.^ 933 10000 31 774308 100 004 28 022 297 lOOoo



Tab. 42. Jåpnverksaktiebolagen fördelade efter aktiekapitalets storlek.

Tillgångar.

A k t i e b o 1 a in e d e fc t a k t i e k a p i t a 1 a v

IJndor 250 000 Kr. 250 000 intill Kr. 500 000 intill Kr. 1000 000 in-Kr. 2 500
.  ̂ ̂ , -n 1 r* r-rvrv Arvn i.:il 1^,. X

k k kr.

5 st.

r. 500 000

10 st.

r. 1 000 000

12 st.

000 in- Kr. 5 000 000

till kr. 2 500 000'till kr. 5 000 000 och däröver
10 st. O st. 5 st.

Till-

o-ångar

Kr.

Proc.

av till-j
gång-
arna

Till

gångar

Kr.

Proc.

jav till-
I gång-
1  arna ,

Till-

gångar

Kr.

Proc.

a v till-
gåhg-
arna

Till

gångar

Kr.

Proc.

av till-

' gä ng- ;
arna i

Till

gångar

Kr.

Proc.

av till-

! gäng-
1  arna

Till

gångar

Kr.

Proc. !
av till

gång
arna

Egna gruvor 1
Fastigheter ;
Maskiner och inventarieri
Lager |
Varufordringar
Gruvaktier och gruvlotter
Aktier

Övriga tillgångar !
Summa

062 951

213 180

277 414

143 688

231 600

29 320

26 313

41-80

13-11

17-19

9-06

14-60

1-8 5

1-76

457 726

4 738 353

1 427 687

1 727 151

1 115 149j
240 470

833 010

4-2^1 42 ̂8

44-0044 071

13-2 0 2 4611

651

1091
892

549,
271

531;
758

229 8051 2-10 i 1 100 7501

16*01

10-35|
2*2 3

7-7i:

5 803 i

2 636 ̂

2317

397'

O* 15

48*80

8*54

20-18

9-14

8-01

1-38

3-82

1 717

40 631

8 823

114 402
4 805

6 783
I  3 691
5 847

892,
790

680,

464

920|
147

885,

576;

1*98| 2 909 351
46-sr>|20 386 099
10*18,
16-01,
5-51|
7*8 2

4-261
6-751

3 499 717
7 341 971

4 874 071
1 856 638
971 535

2 185 268i

6-

46-

7-

16'

11'

4

■ 2'

4

■  1

790 542]
41 972 466!

7 393 050!
10 956 225!
7 108 950|
4 473 255
7 499 708

11916 266!

0-81

42*7 8

7-51

17-28

7-

4-50

7-6 4

12-14

1.584 466 lOO oo lO 769 3.51' 100 00 28 831 726 100 oo 86 704 354 100 oo 44 024 650 100 oo, 98110 462' 100 00

bd
H

O

H
H

O

Skulder.

Aktiekapital
Reservfonder....
Förnyelsefonder
Andra reserverade medet
Fonder för personalen
Obligationslån
Yarnsknlder
Övriga sknlder
Årsvinst

809 966

180 407

594 093

51-17 3 705 000
—  392 290

—  731021

— ! 268 786

— I 40181
—  327 054

11-3 7' 555 0151
37-46j 4 508 648:
—  2413561

34-40

3-64

6-7 9

2-50

0-3 7

3-0 4

5' 15

41-87

2-24

8 560 000
1 612 296:

1 194 769
2 564 3351
317 559;

2 136 888|
2 268 0191
9 107 548
1070 311;

29-69,24 738 0001 28-58 17 072 420,iiö UUUl

0-59

4-11

8-90

1*10

7*4 1

7-8 7

5 617 456,
1 311 944{
3 725 451
1134 124,
9 614 644|
4 206 431

31-59 32150 343
3*7i| 4 205 9611

6-48;
1-5 4

4-30

1-31

11-09

4-8 5

37-08

4-85

3 837 000:

46 970;
2 161 037 i
483 9271

9 266 4281
1 676 4671
7 829 471
1 650 9301

38-78,
8-711

o-ii:
4-911

1*10,
21-051

3-81

17-78

3-75,

41200 000; 41-99
12 050154 12-2S

7 4*23 7981
1330 810

14 355 7651
3 413 9921
12 961 296;
5 374 647 i

1-36

14*63

3-4 8

13* 2 J

5-48

Summa 1 5S4 4«fi' lOO-oo 10 769 .Söl' lOO oo 28 831 725 lOO-flfl 86 704.364' lOO no 44 024 650' lOO nn 98 110 462 100 00



216 i5I':kgsiian'im:uix(;ex ar 1913.

iiibånita.ts ;iven 0111 aJvtiekapita-let undei* de fem åren. llesultatet i
be]'örda liånseende sammanfattas fVn* olika f(")retag\sgTU|)pei' i tal). -IH.
i  vilken inedta.gits samtliga aktiebolagen, sålunda ii ven de. \ålka
nnder samtliga eller enstaka år ej utdelat vinst. Ingå göi^a så
lunda. de gruvaktiebolag, vilka till ett (^fter produktionskostnaderna
anpassat lösningspris utdela all malm till aktieägarna, oeli vid vilka
med anled]iing därav jiågon vinst på rörelsen med motsvarande
utdelning vanligen ieke ir[)pkommer. Dylika gjni\'aktiebolag utgiira
tillsamman 11 styeken med ett aktiekapital år IDOD —IdlÖ av
5 200 000 kr. Hela antalet av de aktiebolag, vilka ieke under
något av ifrågavai^ande aren utdelat vinst, utgjorde ol styckem
Ltt antal av dessa liava dock Jiybildats under ])erioden och följakt-
]ige]i ej varit i verksamliet under samtliga aren. xVv de åsvftade
aktiebolagsfirmorna voro 18 gruviirmor med ett aktiekapital den
/12 1918 av K) 8i)2 000 kr., under det att sålunda 18 voro jiir 11-

ocli stalverksfirmor med ett aktiekapital vid samma tidpunkt av
10 524 500 kr.

Den sidd. 218 — 219 meddelade tab(ålen (iver aktiekapital ocli ut
delning åren 1909 — 1918 innehåller för år 1918 även uppgifter
om storleken av ars\dnsten. Vinstsumman l)ör beteckna årsbeliåll-
ningen efter verkställda a.vskrivni]igar eller avsättningar till under
halls- ocli förnyelsefonder samt tantiem. Av summan disponerades
82 85o 4:2 ( k]\. utgörande 82*5s proc., för utdelning till aktieägarna.
Återstoden, ö 929 078 kr., skulle alltså hava tagits i anspråk för
avsättning till leservfonder samt kapitalbildning i övrigt under form
iiY (iverförande till dispositions- ocli vdiistrcgleringsfonder m. m.
Ut (^slutet är emellertid icke, att i den angivna, totala vin stsuin inan
någon gang influtit belopp, som sialerinera vid vinstens disDonering*^
använts för avskrivningsändamål.
Hur utdelningsfVirhallandena gestalta sig inom järidianteringens

huvudgrenar under fmnarsperioden, åskådligg<äres genom den gra Ii ska,
framställningen pa sid. 217. Beräkningen avser samtHga. aktiebolagen,
vare sig desamma redovisat utdelning eller icke, och utdelnings|)i'o-
centen hänför sig salunda till det intresserade aktiekapitalet. I t-
delningsprocenten utgjorde år 191)1 för samtliga aktiebolagen 14*85
proc. samt fVir gruvaktiebolagen 20*7 0 proc., under det att för järn-
veiksaktiebolagen motsvarande siffra iir 0*7 6 proc. Gruvaktiebo-
lagens höga utdelningsprocent erhåller diirvid sin förklaring av ut-
delningsförhållaiidena vid Luossa.vaara—Kiiruna vaara aktiebolag. Frå n-
räknas sistiiämnda aktiebolag, sjunker för samtliga övriga gruvaktie-
bolag vinstutdelningen till 2*88 proc. samt för järnhanteringen i
dess helhet till t)*44 proc. Anmiirkas må emellertid, att bland de
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Aktiebolagens vinstutdelning.
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Tah. 43. Aktiekapital och

T 9 O 9 1 9 I O

röi-etiigsgi'U|,pf.r I ̂
Kr.

Utdeliiinc;

Iroc.j Jvr.

^ >^1 Aktie-
S- kapital

Utdeluiu^'

Kr. , Proc. Kr.

19 11

kapital

I  ' ! i
9-iu| 7 75()402 33 IIS S76 600 12-0 7 14 349 784, 33 il21356 600
1-f 1 286 060 17 U 816 500 .•i i.". 466 100! 18 i 1.6 801500

Gruvor .-l^ 111826 600
Hyttverk 17 14 7^1500
'ärn- o. stålverk,
fören. med liytt-
verk 23 573 988 200

Järn- o. stålverk,
ej fören. med j
hyttverk 10 j 8 080 OOOj 3-ii: 2731 TiOpI 10 : 8 080 000. 3*7 0 .304 000| 10

4-U7 2 391 560 23 5() 464 000 5* 2 o 2 935 443! 23 56 464 000

7 730 090

Summa 82 1190 676 300 Tj 00 10 685 522 83 108 237100 O iiil8 055 327! 84 1100 352 PK)

liar redovisade alvtleboiagen saknas, såsom, uteslutna, till följd av att
desamma i ('ivervägande oinfattning idka annan rörelse än järnliante-
ring. ett stort antal av de i ekonomiskt hänseende gynnsammast
situerade firmormi. Inräknas även dessa, sktdle fcir samtliga järn-
ver ksaktiebol agen ntdelnings] iroeenten under fem årsperiodej i h a^-a
.ställt sig j)ä sätt. efterföljancl(> tablä angiver.

Utfleliriju/sprocciiieif för järnverli^saldteholagpn.
1 kapitnlredo-

visniii ge n S amtl iga
medtagna
Proc. Proc.

190 9 3-7 1 5-(;8

191 0 4-(;7 (i-4L'

191 1 5-(aj 7*11'

191 2 !.():>

191 3 6*7(1 7*71

Sasoin av slutsiffrorna i tab. 43, jämförda med diagraniniet sid.
t^l7. framgär. liar nnder den femärsj^eriod, undersökningen omfattar,
ntdelningsprocenten befunnit sig i jämn stegring. I särdeles hög
grad gäller detta inom gruvrörelsen, men även inom jiirnhante-
ringens olika företagsgrujiper liar nästan nnda ntagshist ägt rum från
år till ål' en förliöjnlng av ntdelningvSprocenten. Endast hyttverks-
hrmorna samt de med liyttvork förenade järn- och stålverksfirinoiMia
np]ivisa någon sänkning av ntdelningen år 1912 samt år 1913 resp.
Förhällandet är emellertid icke att tillskriva någon allmän tendens
utan beror uteslntande på vid tvenne särskilda firmor i sammanhang
med vinstntdelningen föreliggande omständigheter. Sålnmhi har en
liyrtverksfirma, som under är 1911 utdelade ö ])roc., år 1912 alls
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Utdelning åren 1909—1913.

1 9 1 1

'Proc.! Kr.

1. 9 1 2 1 9 1 3

c: ̂  Alvtie- i Utdeluiii.i;- i g Aktie- Utdelning-
I  kapital i ^ 1 &
i al — Kr. I Proc. Kr. ; ct Kr. Proc. Kr.

Dispo I vi Ma
vinst-

keloppot

Kj*.

12-aO! 15 Ö31 620 84 ■ 122 108 600: 17-oo
3-it: 437 9(i0 18 13 801500' 2-c8

20870050 37 1127 008 OllO! 20-7ii 20 550 637 27 23O032
370 500 20 13 207 500 1-iM

:

6-1 o 8 662 704 28 65 591 000 8-3o! 5 442 980: 28 72 291 0()0| 7-10

575 860 1 866 579

5 846 980 10 268 081

4-03i 81.1 500 10 7 780000 4-a>! 882000! 10 7 780 0001 4-!> i 882000 919 868

9 7.5! 19 443 784 85 209231 lOo'12 91' 27 016146 90 *221 197 100 14 85 32 855 427 39784 505

icke verkstiillt någon utdelning, ocli i det ;indr;i fallet Inir en jårn-
ocli stålverkstirma. .som år IDf- kunnat utdela IDO proc., under
det följande åi*et utdelat lo proc. på. aktiekapitalet.

\dd hedöinandet ax^ vinstut del ningen foi* de inom jiiiMihanteringen
verksamma aktieltolagen torde åv(m böi'a tagas i betraktande, iuirn
manga aktiebolag som under de siirskilda aren helt ocli liället saknat
vinstntdelning samt ifragavarande tirmors sainmajdagda ka.pitak Up])-
ivsnino- liilrom vin nes a v tab. 44:.

Tab. 44. Aktiebolag, som ej utdelat vinst.

j r e t i\ .ii\s .ii'r n j, >p e r

1 p
i  PC

1909

i SaiuinaTi-
■j lagt akti c-

^ I kapitvi 1

Kr.

1910

! Samman-

1911

i Sjimman-

1912

Sam ma n-

1918

Sam ma 11-

S' tTilagt aktic-| c ^jlagt aktie- o] ^ bigt aktie-: £ f jlagt aktie-
o^g" ! kapital

Kr.

ke.]>ital

Kr.

o

»I
kapital Ic pi kaj)ital

Kr. 10= : Kr.

i

Gruvor 20 ; 14 930 000, 22 20 530 000
Hyttvcrk 10 9 671 500 9 7 836 500

1  Järn- och stålverk,
fören. med liyttverk 9

Järn- och stålverk, ej

20 117 160 000 21 19 612 000! 24 24182 000
10 I 7 501500 11 8 691 500 lo 2 761500

2 883 000l 9 10 488 000 7 6 588 000 6 6 888 000 6 6 888 000

fören. mod liyttverk j 5 i o 580 0001 4 2 780 000 4
Summa 44 40 514 500 44 41079 500 41

2 480 000 4 i 2 480 000, 8 | 2 080 000

33 6245(M)' 42 37 066 500 43 35 256.500

Antabn av de icke vinst utdelande aktiebolagen liar under feinårs-
| )erioden håll it sig synnerligen konsta nt. T3et störst a antalet a ter-
finjies under grnvaktiebolagsgruppen, inom vilken c:a "/a av aktie-
Ijolageii alls ej ntdelat vinst. .Flertalet av dessa utgöras a,v sådana,
vilka, til 1 intressenter ntdelat malm. varvid fiiretagets ekonomiska
ledning varit inriktad därpå, att någon vinst, sedan samtliga om-
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kostnader, blivit tilckta. icke skulle uppstå. For sauitliga de gruv-
aktiebolag. vilka ar 191B ej utdelat vinst, utgjorde aktiekapitalet
e:a 1.1) proc. a,v aktiekapitalet för gruppen i dess lielliet.

Av^en hioni järnverksgriippeji är det i stort sett samma tirmor.
som under perioden ej verkställt utdelning. Antalet av dylika aktie
bolag varierar under periodeiis olika år mellan ungefär liälften och
tredjedelen av samtliga verksamma, aktiebolagsfirmor. Samtidigt
.<junk(M' det aktiekapital, för vilket utdelning ej äger rum, frän
42-44 p]T)e. av liela aktiekapitalet år 1909 till 21-11 proc. år 1911
saint 11*92 proc. år 1913. Det ä,r sålunda i allmänliet en del
mindr(^ aktiebolagsfirmor, som iindei* de senaste åren haft att ujijj-
visa ett sådant sämre af t årsresultat, att någon utdelning till aktie
äga ej kunnat äga rum.

Den inom järnhanteringen sysselsatta personalen.

Jföreliggamhi undersökning har huvudsakligen åsyftat att klargöra
de behandlade industrigrenarnas ekonomiska, produktionsförhållandeiK
ocli några mera ingående uppgifter hava därför icke inhämtat.s
rr)i'ancle divn sysselsatta personalen. Alldeles obeaktad har emellertid
ifrågavarande sida av bergsindustriens ställning icke lämnats. 1 de
utsända frågeformulären hava sålunda vissa allmänna u])|)lysningar
efterfrågats biåräffande dels förvaltningspersonalen, dels arbetar-
personaJen.

De infordrade uiDpgifterna rörande fVirvaltningspersonalen avs(^
föl- det första, antalet a,v ifråga,vai-ande personal i medeltal under
den tid av året, verksamheten pågått. Vhdare har j^ersonalen med
hänsyn till vei-ksamhet ocli ställning uppdelats i vissa Imvudgrupper,
nämligen 1) företagsledare, innefattande ensamma iigare, verkstäl
lande direktörer, disponenter samt inom gruvrörelsen gruvförestän-
tlare, 2) övriga styrelseledamöter, 3) ingenjörer, 4) annan teknisk'
förvaltningspersonal samt o) kontors- och övrig förvaltningspersonal.
Föl' den av företagen avlönade förvaltningspersonalen har upp
lysning slutligen inhämtats angående totalbeloppet av till densamma
utbetalda avlöningar. Resultatet av undersökningen i berörda hän
seenden sammanfattas i tab. 45.

Redovisningen av förvaltningspersonalen och till densamma ut
betalade lönebelopp och arvoden kan genomgående betecknas såsom
fullständig. Anmärkas bör dock, att i ett betydande antal fall de
meddelade uppgifterna, icke äro att betrakta såsom uteslutande hän
förliga till järnhanteringen utan gälla de olika firmornas rörelse i dess
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Tab. 45. Förvaltningspersonalen inom järnhanteringen.

D ä. 1- ti, v

V r»ro i II i'ii p p i
!? SE. £,5-2 löiu?-

ä t; ä f-»- _
9 g- § 9 y o summan
p (JQ g? P i p P 2. ,

(A g- i ^(jq r/c > Ivr.
' V ! r/) • I

A 11 tal

Gruvor 408 48 82 ! 68 1 76 134 11 287 610

Anrikii.-ocl» brikelteringsverk aa
i

1. i  i
1

5 7 19 71 459

Hvttverk 185
i

32 54 ̂ 19 23 I 57 j  421 620

.lilrn- och stålverk, föreii. med
i 1

1

hyttverk !  788 45 90 75 166 , 406 3 120 171

kirn- och stålverk, ej fören. i

med liyttverk 2() 28 1 15 ; 28 71 i1  474 905

Siinnii}! 1  1 57(> 1401 201 182 1 3001 087 5 375 705

helhet, saliinda oiiifattaiide även annan Aaa-lvsamliet såsom jord- och
skogsbruk, trävarnhantering etc. ]\ied avseende ]ia den meddelade
tabellen må nämnas, att i de angivna totala irinebeloppen inräknats
ävcm arvoden till bolac:sstvrelser och i-evisorer, eliuru funktionärer av
anförda slag icke ingå i d(^ förekommandes personantalen annat än i
sådana fall, att styreLseledamot samtidigt beklätt befattning såsom
disponent eller verkställande direktör. Vid angivandet aA^ hmebeloppen
har enligt frågeforinulämns aiwisningar vä-i*det aA' möjligen åtnjutna
naturaförmåner, såsom fri bostad, fri kost. fritt bränsle, ljus ock
värme, fria skatter cåc., skolat medräknas. EAasiituellt uppburna
tantiem liaA-a likaledes up|)tagits bland lönesummorna.

1  fråga om arbetar|)ersonalen meddela, de influtna, redogörelserna
upplysning rörande sammanlagda antalet arbetare i medeltal under år
191d eller den del aA^ året, ujider Aulken A^erksamlieten pågått. Be
träffande gruvrörelsen har begärts uppgift om antalet arbetare dels
undei' jord dels i dagen samt beträffande de senare om olika Imvud-
grupper aA^ specialarbetare. Arbetarpersonalen jämte utbetalade aA-
lön ingår aocI järngru Anorna, samt förädlingSAerken framgår aA^ tab. 4().

Beträffande förhållandet mellan redoA^isningen aA' arbetareantalet
till bergsberättelsen samt till specialundersökningen må framhållas, att
för järngruverörelsen i den senare slutresulta,tet är något högre till
följd aA^ att i Aussa fall upptagits transportarbetare. Däremot under
stiger för jäiaiA^erken specialundersökningens siffra väsentligt bergs-
berättelsens, ett förhållande, som erhåller sin förklaring därav, att i
bergsberättelsens siffra ingå i större utsträckning arbetare vid den
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Tab. 46. Arbetarepersonalen inom järnhanteringen.

F "• 1' e t il ; , ^ni 1-p.' !•

Hela

iirbo. I Därav
tare- fVir-

perso- män
i nålen i

Totala

löno-

snmin aii

Kr.

Lun.'-

belop)p pr
iirbetaro

Kr.

Gruvarbetare, sy.sselsalta underjord 8 482
»  » i dagbrott [ 2 140

Arbetare , med till gruvbrytningen i

Diverse gruvarbetare.
SamtUfja fjruvföreta(jen.

hörande arbeten .

i anriknings- ocli
ketteringsverk

bri-

2481

Anrikuinijsverk
Jlifttverk
Järn- och stålverk, fören. med byttverk

»  » » ej » » ^ .

Hel a j ärn 11 aiiteri ngen

8 962,

1 025!
1 4991

120/iS
\

Ml

1 694.

18814

2882

78 i 4 886 406

46 956

29 j 1852
m) lötm

27 670
öl I I8ÖI

446 22149

90 I 3090

960

796

4m

Olöl
017\

403

35 758! 071 42 472 01l|

1 410

1 094

984

1286

1 244

1264

1 096

1177

1072

inekaiiic^k'a vc.rkstndsrörelseii. 1 totala boloppet av till
porsoiialoii utbetalda avlöningar ingår även vibrlet av
natn]'af(n*måne'r samt andra oxtra förmåner.

118S

arbetar-

åtnjntna

Den övrig-a bergshantering-en.

Den föreliggande speeialnndersökningeii omfattar även gruvföretag
föj* bjytning av annan malm än järnmalni samt förädlingsvcndv för
framställningen av ajidra imd/aller iin jäim oeli stål, n.ämligen silver,
bly, koppar, zink ete. T efterföljande kapitel kommer att lämnas
en redogörols(i för ovannämnda delar av bergslianteringen, likartad
med den, som i föregåemh^ kapitel lämnats l)eträffande järn lian teringen.
De företagsgrupper, vilka särskilts inom den ('ivriga, bergslianteringini,

utgöras av gruvtViretag jämte anrikningsverk för silver- och bly-,
kop])ar-, mangan- ocli zinknnilm, svaveJkis etc. saint fiirädlingsverk
för framställning av diverse metaller, såsom silver, bly, koppar, zink
m. il. lån ligt den i j)nblikationen inledningsvis lämnade redogörelsen
omfattar den förstnämnda gruppen 12 samt den sistnämnda 5 f(")re-
t a g, u tgöra nx 1 (^ s a in t i i gj i re d o visn i 11 gs sk yl d iga.

Företag-ens ålder och ekonomiska org-anisation.

Bearbetningen av vissa i föreliggande sammaiiliang redovisade gruv-
fyndiglieter iir av synnerligen gammalt datum. Sålunda uppgives
Stollbergs malmfält hava varit föremål för bearbetning redan på
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000-talet. Falu gruva torde liava bea,rbetats från förra delen av
1'200-talet, ocli R-yllsliyttefältet uppgives hava varit känt från samma
ärliundrade. Av övriga mera betydande fyndiglieter uppgives Spexeryds
mangangriiva såsom föremål för bearbetning sedan 1826. Kall
mora silvergruva iitmålslades är 1846, eliuru den Jiuvarande malni-
fångsten begynte först år 1888. Kaveltorpsfältets zink-, bly- och.
kopparmalmsfyndiglieter uppgivas liearbetade från 1850. Åmmelxvrgj^
zinkmalmsfyndigliet togs nnder arbete är 18o7. Slntligeii börjarh»
zink-, bly- ocli kopparmalmsfyndigiieterna i Saxberget bearbetas om
kring år 1890.

Beträffande förädlingsverken uppgives f()r Falii kopparverk' Ix^-
gynnelseåret vara okänt, men torde åldern fö)r detsamma, kunna a iisos
sammanfalla med den tid, under Anlken gruvan varit känd, eller frän
1200-talet. Bland de övriga förädlingsföretagen uppgives för Hälsing
borgs kopparverk anläggningsåret till 1901 —1902 samt för T roll-
liätte aktiebolags elektriska zink\an'k och Saxbergets sligrostverk till
är 1910.

Företagsiirmornas fördelning på skilda slag av ägaren framgår av
tal). 47.

Tab. 47. Firmornas fördelning på olika slag av ägare.

A k t i e 1) o 1 ji

meä jiutal

Företjigs-Tiipper i i
1_, ,i-io ; 11-.0 i

1  1

Övi'io;a. |

1  Antal

Antal ! bolai;-s-
:  män

Gruvor
Förädlinqsverk

4 4  1

1  —

1  ;
l  . 1 ■ S

1  Suinmti (5 5  , 1 2  i 1 1 8 '

Samtliga, dilvande firmor, med undantag av en, är(j sålunda orga-
nisemde under aktiebolagsform. I ovaiistående tabell h.a,r icke upp
tagits den l)elgiske iigaren till Ämmebergsfältet, Sociéte anonyme
des mines et fonderies de zinc de la \ ieille Hontagne. Exakta. U])p-
gifter angående aktieägarnas antal saknas för aktiebolaget Svenska
Metallverken, i vilket aktierna äro ställda på innehavareal. Såsom a\"
tabellen framgår, är i flertalet fall aktieägarnas antal 10 eller där
under, ett förhållande, som ger vid handen, att även inom den liär
redovisade delen av bergshanteringen föreligger en ekonomisk kon
centration till en synnerligen sluten iiitressekrets. Det i ovanstående
tabell under övriga ägare upptagna bolaget utgöres av Dannemora
gruvintressenter, som återtinnes även under järnhanteringen.
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Produktions- och omsättningsförhållandena.

REtriiftcinde deii övriga bergshanteringen skall lämnas en frani-
stiilliung av produktions- oeli onisättningsförliållandeiia efter samnia
grunder som för jilrnlianteringen. Då de synpunkter vid behandlingen,
villva följts vid jfirnlianteringiei, iiga sin fulla tillämpning även i
föreliggande fall, skall i detta sanimanliang icke ytterligare ingås på
de allmänna, spörsmålen utan Ihlnvisas i detta hänseende till den före
gåenden framställningen. I den feilja.nde redogörelsen kommer att upji-
tagastill liehandling först gruvföretagen samt diirefter féiriidlingsverken.

Gruvrörelsen.

Enligt vad som löirut meddelats, ha uppgifter till föreliggande
undersökning ingått från tillsamma,n 12 gruvföretag. Niirmare an
givet iiro dessa förcntag följande.

UI) j > s a 1 a 1 ä n.

Darmemora s:n:

Daniiomora gTiivor (Södra fiiltet): Danneinora (Jriiviiitressenter.

S ö (1 e r 111 a ] 11 a n d s J ii 11.

Tnnabergs s:ii :

Do Hesdrska gi-uvaii: NäfA'eqvärns limks AD>.

J ö n Iv (■) p i 11 g s 1 än.
Ödestuga s:n :

Späxorydsfältet; Si)äxeryds anrikningsverk: AH. Hohiilt-Spexeryds niangan-
giaifvor.

< )rGbro län.

Lerhäcks och Hammars s:nar samt Godegårds sm i Östergötlands län:
Animebei-gsfältet; Äniniebergs två anrikningsverlc: La Sociéto dos mines et

fonderios do zine de la Vieille Åiontagne.
Ljimiarshergs sm:

Kavoltoi-jisfältet: Katarina-, Ang- och Haggrnvorna: Kaveltorjis anriknings
verk: Kaf vol torps AD.
V il s t m a n I a n d s 1 ä n.

Norbergs sm :
Kalhnora silvergrnxa; Kalhnora anrikningsverk: AD. Kalhnora Silfvergrnfva.

Västajifors s-m :
Västanfors grafitverk: Svenska tli-afit AD.

Ko p ] 1 a r b e r g s 1 ii n.
Fala stad:

Falu gruva: Stora Kopjiarliergs Dergslags AD.





BERGSHANTERIXGEN AR 1913. 225

Garj^enbergs s:n:

Eyllshyttefältet (Kompanigmvan): Ryllshyttans anrikningsverk: AB. Rylls-
liytte Zink- och BlygruB^or.

Grarpenbergs odalfält: Garpenbergs anrikningsverk: AB. Grnfgårdeii.
Gh^angärde s:n:

Saxbergsfältet (Långfalls-, Eålinge- och Godgrnvorna); Rävåla anriknings
verk: AB. Saxberget.

Norrhärke s:7i:

Stollbergs- och Dambergsfälten; Silvhyttans två anrikningsverk: AB. Stoil-
bergs Grufvor och Anrikningsverk.

Produktionen år 1913 vid dessa gruvföretag framgår av tab. 48.
De erhållna huvudprodukterna utgöras av silver- och bly-, koppar-,
mangan- samt zinkmalm. Därjämte har erhållits svavelkis, järnmalm
samt bl. a. grafit. Den erhålhia silver- och blymalmen har, med
undantag av 200 ton silverförande blymalm från Kallmora silvergruv^a.
utgjorts av blyslig, i huvudsak framställd vid Kaveltorp, Amineberg,
Kallmora och RyUshyttan. Av kopparmalmen lämnade Falu koppar
gruva de största kvantiteterna eller två tredjedelar av hela produk
tionen. Kopparmalm eller kopparshg erhölls i övrigt såsom biprodukt
vid Ingelshytte- och Ryllshyttefälten i Örebro län samt såsom slig
från Garpenbergsverket. Produktionen av zinkmalm lämnade det
största utbytet. I första rummet kommo i fråga om kvantiteten
vunnen malm Ammebergs gruvor med mera än två tredjedelar av
hela produktionen. Återstoden, utgörande huvudsakligen slig, för
delade sig på Saxberget, Kaveltorpsfältet och Ryllshyttan, varjämte
ett mindre belopp erhölls från Dambergsfältet samt såsom biprodukt
vid järnmalmsbrytning från Dannemora gruvor. Hela den här redo
visade joroduktionen av svavelkis härrörde från Falu koppargruva,
där svavelkis uppfordrades tillsamman med kopparmalm.

Tab. 48. Kvantitet och värde av erhållen malm och slig år 1913.

Malmens art

Stnff- ocli plockmalm

Ton

Bryt-

pris

Kr.

Salu

värde

Kr. i

För anrikning lämp
ligt gods

Slig

Bryt-
Salu-

Ton ^  varde
pris I I
Kr. 1 Kr. I

Fram

ställ-
Saln-

Ton I I värde
nmgspris:

!  Kr. I Kr.

200

3 637

876

18 656

34 947

8125

10 013 i 148 886

34 2951307 614

7 360

131 880

9 470

I

62 050

63 583

43 490

9 676

12 060

20 418

495 785! 61 135 496 862
354 7311
—  I 86 115 239 504 264 023

68 408

496 862

1 3 007

60 300 1 534

43 490: 3181
39 245

Silver- och bly
malm

Kopparmalm..
Manganmalm
Zinkmalm

Svavelkis
Övrigt

Summa 49 021518 228 999 226189 404 905 489 933 083 62 039,2

Sveriges hergshanteinng.

15 072

377 369'

139 476;
77 0441

288 501

559 193

122 720

110 126

1 598 645

205 8921 184 580

088 282 2 575 264

15
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Tab. 49. Pris per ton för malm av olika slag.

Stuffmalm '' Anrikningsgods Slig

Fram- !
Bryt Salu Bryt- 1 Salu ställ Salu
nings- värde nings- j värde nings- ! värde
pris pris pris
Kr. Kr. 1  Kr. , Kr. 1  Kr. i Kr.

93-s
1
1  36*80

1

1  6*41 7*07

1

125*50 185-96
9an i  36*26 ■  5-2 7 , 5-00 90-92 1 80-00
9*2 8 10-81 i  2-13 1 2-13 24-2 2 i 34-6 2
14-87 1  49-,51 i  8-2 7 8-27 32-83 40*73
8-97 10-34 — — —

— — 2-7 8 3-0 7 13*6 6 1 12*25

Silver- och blynialin.
Kopparmalm
Manganmalm

Svavelkis
Övrig malm.

Anrikningen spelar, såsom framgår av en jämförelse mellan de
producerade kvantiteterna af stuffmalm och slig, en synnerligen
stor roll. Av de här redovisade gruvföretagen voro 8 förenade med
anrikningsverk, ocli avsevärt mer än halva produktionsutbytet ut
gjordes av slig.
De till under året })roducerade kvantiteter svarande brytnings-

resp. framställningsprisen samt saluvärdena framgå av tab. 48. I
tab. 49 har uträknats de motsvarande j)risen per ton av erhållen
malm av olika slag. 1 vissa fall förekommer, att brytningspriset
av malmni upptagits till högre belopp än motsvarande saluvärden.

Onisättningsförhållandena under redogörelseåret framgå av tab. 50.
xkv den direkt användbara malmen har den ojämförligt största delen
eller 43 289 ton sålts inom landet resp. utdelats till intressenter,
under det att endast en mindre kvantitet eller 389 ton exporterats.
Av anrikningsgods har liela den under året omsatta kvantiteten, ut
görande 196 682 ton, avgått till vidare förädling vid anriknings-

Tab. 50. Lager- och omsättningsförhållanden vid den övriga gruvrörelsen
år 1913.

i

Lager ̂

V il r u s ia g

I  Ton
1

1
!  Sålt

7i 1913 1 inom
1  landet

Exj)or-
terat

Vidare

förädlat

vid

verket

Lager 1913

Bokfört! i
värde I Toii Ton i Ton

I  Kr. 1 i !
Ton

Bokförtj
värde

Kr.

■  1
Direkt användbar malm ... i 7 229
Anrikningsgods 26 033
Slig 1 16 810

135 469

65 012

659 712

43 289

32 190

389

26 442

196 682

1
12 684

18 755

20 217

181 581

118 439

586 987

Summa 1 .50 072 | 8601»3| 75 479 | 26 8311196 6821 .51 606 { 887 007
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Tab. 51. Gruvföretagens årsutgifter 1913.

227

U t O' i f t e r Kr. Proc.

Förbrukningen av inköpt rågods
Kostnader för kraft, värme och belysning
Förbrukade sprängämnen
Material för reparationer och underhåll
Övrigt förbrukat material jämte diverse utensilier
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen
Löner till arbetarna
Hyror
Räntor

Försvarsavgifter •.
Krono- och kommunal utskylder
Avskrivningar på fastigheter

> gruvor

I Övriga utgifter
maskiner, inventarier och redskap ...

3 041

231 272

93 939

155 493

122 569

254 973

1 377 722

2 743

326 622

510

210 610

193 284

6 559

58 978

95 856

Summaj 3184171

O* 10

7* o 8

2-9 0

4-90

3-01

8-13

43-9 6

0-09

10-12

O-O 2

6-72

6-17

0-21

1-S8

3-06

lOO-oo

verken. Den under året erliållna sligkvantiteten uppgår till 62 039
ton. Omsatts har under året 58 632 ton slig, av vilken kvantitet
32 190 ton försålts på den inhemska samt 26 442 ton, motsvarande
era 45 proc., på den utländska marknaden. Av den nämnda på
den inhemska marknaden avsatta sligkvantiteten utgöras emellertid
något mera än 25 000 ton a,v vid aktiebolaget Vieille Montagnes
anrikningsverk framställd produkt, vilken efter anrikning exporterats
till aktiebolagets hyttverk i Belgien och Frankrike. Lagren av
stuffmalmer ha under året avsevärt ökats, och detsamma är, ehuru
i mindre omfattning, fallet med lagren av slig. Däremot förete,
summariskt sett, lagren av anrikningsgods minskning.

Grruvföretagens årsutgifter samt desainmas fördelning pä, olika,
huvudposter framgå av tab. 51.

För samtliga 12 gruvföretag utgör årets utgiftssumma 3 134 171
kr. Företagens fördelning eljest med hänsyn till utgiftssummans
storlek framgår a,v nedanstående tablå.

Utgifternas storlek Antal

T. o. m. 100 000 kr 4
100 001—500 000 » 4
Över 500 000 kr 4

Summa 12

Sunnna utgifter
Kr.

59 533

1 044 609

2 030 029

8134171

Den viktigaste utgiftsposten, nämligen arbetslöner, uppgår till
1 377 722 kr., motsvarande c:a 44 proc. av samtliga utgifter. Bland
andra utgifter, vilka förekomma vid samtliga företag, uppgå löner
och arvoden till förvaltningspersonalen till 8* 13 proc. samt utgifter



228 IlEKOÖHAXTERINGEX AR 1913.

Tab. 52. Årsutgifterna 1913 vid gruvföretagen, fördelade med hänsyn till förekomsten
av anrikningsverk samt vinst- och förlustförhållanden.

Företag med Företag utan Företag med Företag med

Utgift r
anrikningsverk, anrikn ings verk, vinst eller utan förlust, I

9 ^t. 3 st. förlust, 5 st. 7 st. 1
1

Kr. Proc. Kr. 1 Proc. Kr. 1 Proc. Kr. 1 Proc.

Förbrukningen av inköpt rågods 3 041 0-11 3 041 0-19
Kostnader för kraft, värme och

belysning 215 835 7*66 15 437 4-91 81 505 5-13 149 767 9-69
Förbrukade sprängämnen 75 893 2*61t 18 046 5-74 48 766 3-0 7; 45 173 2-9 2
Material för reparationer och 1

underhåll 144 197 5-11 11296 3-59 77 226 4-8()j 78 267 5-0 6
Övrigt förbrukat material jämte

diverse utensilier 86 222 3*06 36 347 11-55 36 687 2-31 85 882 5-5 6
Löner och arvoden till förvalt

ningspersonalen 244 201 8-G6 10 772 3-42 161 320 10-1(^ 93 653 6-06
Löner till arbetarna 1 217 248 43-17 160 474 51-01 843 674 53-12 534 048 34-5 5
Hyror 2 743 O-io — — 2 240 0*14 503 0-03
Räntor 320 072 11-3 5 6 550 2*08 6 550 0-411 320 072 20-71
Försvarsavgifter 410 O-oi 100 0-03 510 O-03
Krono- och kommunalutskylder 194 208 6-89 16 402 5-21 199 149 12-5 4 11461 0-7 4
Avskrivningar på fastigheter ... 193 284 6-8t> — — 92 877 5-85 100 407 6-4 9
Avskrivningar på gruvor . — — 6 559 2*08 6 559 0-41

»  » maskiner, in t

ventarier och redskap 41 710 1-48 17 268 5-49 17 675! l-ii: 41 303| 2-6 7
Övriga utgifter 80 485 2-85 15 371 4-89 10 5991 0-6 71 85 2571 5-52

Summa2 819 549 100 00 314 622 100 oo||l 588 378 100 oo 1545 793| lOO oo

för kraft, värme etc. till 7*3 8 proc. Beträffande sådana utgifter,
vilka förekomma vid endast vissa av företagen, må framliållas hyror,
som redovisas i två fall, räntor, som förekomma vid G företag, samt
avskrivningar av ett eller annat slag. vilka redovisas av 7 företag.
Därvid upptagas i ett fall avskrivningar av gruvor, i tre fall av
fastigheter samt i 7 fall av maskiner och inventarier.

Bör att lämna en klarare bild av utgiftsförhållandenas gestaltning
under skilda tekniska och ekonomiska förhållanden har i tab. 52 sär
skilts utgiftsförhallandena dels vid företag med och utan anriknings
verk, dels vid företag utan och med förlust under året. Såsom, av en
jämförelse mellan procenttalen under ohka rubriker framgår, ställa
sig vid de med anrikningsverk utrustade företagen bl. a. kostna
derna för kraft, värme och belysning högre än vid företag, vilka
icke bedriva malmanrikning. Detsamma är förhållandet ävenledes
beträffande löner till förvaltningspersonalen samt räntor. Däremot
uppvisa de pa gruvbrytning uteslutande inriktade företagen relativt
högre kostnader för sprängämnen samt för arbetslöner. De företag,
vilka under året redovisat vinst eller varken vinst eller förlust, ut
göras av fem stycken, under det att företagen med förlust äro 7.
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Företagen med vinst resp. utan förlust uppvisa, såsom en jämförelse
a.v procentsiffrorna giver vid handen, högre utgifter för löner till
förvaltnings- och arbetarpersonalen. Däremot ställa sig vid företag
med förlustbringande affärsrörelse nnder året räntekostnaderna
synnerligen höga. Desamma nppgå nämligen till ej mindre än 20
proc. av samtliga utgifter, häntydande på förekomsten av stora
låneskulder, ett förhållande, som också bestyrkes av en jämförelse
med resp. firmors balansställningar. Däremot inträffar det anmärk
ningsvärda förhållandet, att vid företagen med förlust de nnder
året verkställda avskrivningarna äro jämförelsevis större än vid före
tagen med vinst eller utan vinst och förlust.
O

Värdet av under året från de redovisade företagen försålt gods
belöper sig till 3 630 816 kr. I sistnämnda summa ingå emeller
tid ej blott värdet av försåld årsprodukt, utan även värdet av för
sålda från föregående år såsom lager ingående produkter. För att
erhålla ett mot årsproduktionen svarande uttryck för årsförsäljningen
bör från värdet av den försålda årsprodukten samt värdet av det
utgående lagret tagas det ingående lagrets värde. Efter den nämnda
reduktionen erhålles såsom uttryck för den mot årsproduktionen
svarande årsförsäljningen ett belopp av 3 502 180 kr. Jämföres
sistnämnda belopp med de motsvarande årsutgifterna, uppgående enhgt
tab. 51 till 3 134 171 kr., återstår ett överskjutande belopp av
368 009 kr., utgörande vinsten av årsverksamheten. Sistnämnda
belopp utgör 10*1 proc. av samtliga inkomster av ärsrörelsen.

Förädlingsvepken.

De i undersökningen ingående förädlings verken, tillhörande den
övriga bergshanteringen, utgöra tillsamman 5 företag, nämligen:

Malmöhus län.

Hälsingborgs Kopparverks AB.: Hälsingborgs kopparverk, Eans s:n.
Älvsborgs län.

Trollhättans Elektrothermiska AB.: Zinkverk i Trollhättan.

Västmanlands län.

AB. Svenska Metallverken: Sala Grrnv AB.:s smältverk i Sala.

Kopparbergs län.
Stora Kopparbergs Bergslags AB.: Falii kopparverk i Falun.
Saxbergets Arrende AB.: Saxbergets sligrostverk, Grangärde s:n.

Råmaterialförbrukningen vid de ovannämnda förädlings verk en år
1913 framgår till art och omfattning av tab. 53. Förbrukats
har bly-, koppar- och zinkmalm samt svavelkis till ett värde av
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Tab. 53. Under år 1913 förbrukade råvaror för metallframställningen.

v il 3* U S 1 il

Egna tillgångar

i Bokfört
Kvan- I inköps-
titet I värde

I  Kr.

Köpt inom landet Importerat

Kvan-

titet

inköps
pris

Kr.

Kvan

titet

Inköps
pris

Kr.

Snmma

Kvan

titet
Kr.

Blymalm och -slig Kg
Svavelkis m. m. ...
Kopparmalm o. -slig »
Zinkmalm och -slig »
Bessemerkoppar o.
kopparskrot »

Zink och antimon »
Övrigt »
Stenkol »
Träkol Hl
Koks och .stybb ... Kg
Ved
Kvarts, kalksten.
kalk, flusspat ... Kg

Div. materialier
(järnskrot, slagg
m. m.)

Div. kemikalier(sten-
salt, jodkaliiim,
svavelnatrium,
svavelsyra) Kg

Summa

3I40 000i 52
2 071 300! 79

622 j
•64 I

931 549 242 003

1 932 906

71 397

1 663 470

2 108

25 548'
30 216:

528 680

6 292

739 183

i

434 604| —
—  186 637 654
12 565 —

140 167114 238 948

2-455 700

1 710 883

1 932 906

86 637 654

3 211 397

17 973 718

434 604!
2 455 700;

65187'
1930 814;

2 478 1 341 372 1 647 959
12 247: — I
7 675 1292 411 j
11912 10118 005:
4 386 — !
23 666 5 012 829

12 316| — I

287 184

195 542

74 885

1 343 480 1

25 548i
2 254 1761
10 646 685

6 292i

5 751 962;

650 4371

12 247,
536 862!

207 454'
4 386'

98 551 i

12 316

—  ; 2 593 264 17 850 440 216 12 06" 3 033 480' 29 917

127 799 — 207 698- 335 497,

-  I 3r4 389:

165 580 3 lijöill a;» 186| 141 738lll 501 766j 114 86.'!;

810 790 — ! 6 733 65fi! 7 918835

i &b6 305 ler. Av de naiiinda produkterna uppgivas, efter värdet
räknat, 2-7 1 proc. vara egen tillgång. 12-0 2 proc. hava köpts
från främmande företag inom landet samt sålunda 85-2 7 proc.
importerats. Förbrukats har därjämte bessemerkoppar och koppar
skrot till ett värde av 1 650 487 kr. samt utgörande så gott som
uteslutande importerad produkt ävensom zink och antimon till ett
sammanlagt värde av 12 247 kr. Av kvarts och kalksten samt
diverse annat beskicknings- och infodringsmaterial redovisas såsom
förbrukade 3 033 450 kg med ett värde av 29 917 kr. Därjämte
har förbrukats diverse material och kemikalier, såsom järnskrot för
kopparutfällningen, stensalt, jodkahum, svavelnatrium, svavelsyra etc.,
till ett värde av 480 360 kr. Större delen av sistnämnda kemisk
tekniska artiklar utgöres av importprodukter.

Bränsleförbrukningen slutligen representerar ett värde av 322 707
kr., utgörande till c:a 87 proc. importerad produkt, vartill kommer
i  ovanstående tabell icke upptagen förbrukning av elektroder till
ett värde av 170 382 kr.

Tillverknings- och omsättningsförhållandena under redogörelseåret
framgår av tab. 54. Vid en jämförelse med bergsberättelsen år 1913
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framgår, att mellan de bägge redovisningarna föreligger god överens
stämmelse. En anmärkningsvärd skiljaktighet föreligger emellertid
så till vida, som en i bergsberättelsen redovisad kvantitet av
8 381 830 kg rostad zinkblände. framställd vid Åmmebergs rost
hytta, i den föreliggande redogörelsen ingår under gruvverksamheten.

Det under året producerade gnidet har erhållits vid Falu koppar
verk samt till någon mindre del från Sala silververk. Vid sist
nämnda företag har erhållits större delen av det redovisade silvret.
Det i tabellen upptagna silverprecipitatet, utgörande en halvprodukt
med 14-20 proc. silver, har av utländskt ]-åmaterial tillverkats vid
Hälsingborgs kopparverk. Bly som slutprodukt har under året fram
ställts tni en kvantitet av 1 183 860 kg, erhållen huvudsakligen vid
Sala silververk. Vid Trollhättans elektriska zinkverk har därjämte
erhållits ur blyhaltig zinkmahn 190 944 kg tennbly, en halvprodukt,
innehållande 3 proc. tenn. Kopparn har framställts vid Hälsingborgs
samt Falu kopparverk. Vid det förstnämnda har såsom slutprodukt
erhållits 4 215 390 kg raffinadkoppar. framställt ur cementkoppar,
delvis med garkoppar såsom mellanstadium i produktionen. Den vid
Falu kopparverk framställda produkten av gar- eUer råkoppar
har använts uteslutande för framställning av kopparvitriol. Zink
produktionen slutligen omfattar 2 114 520 kg, vilken kvantitet er
hållits vid Trollhättans elektriskt drivna zinkverk.

Utom ovannämnda produkter har vid de här redovisade förädlings-
verken framställts en del övriga produkter och metaller till ett värde
av sammanlagt 1 017 430 kr. Häri ingå bl. a. kopparvitriol, bly
rör och blytråd samt med ett belopp, uppgående till e:a. hälften av
ovannämnda summa, vid Hälsingborgs kopparverk erhållen purple-ore.
Undpr året har det erhållna guldet och silvret, större delen erhållet
frisk- och raffinadbly, producerad raffinadkop]jar, rostad zinkblände
samt en del av den framställda hnzinken försålts inom landet.
Däremot har erhållet silverprecipitat, tennbly, (^ementkoppar. raffinad-
koppar delvis, större kvantiteten erhållen razink samt finzink expor
terats. Lagerbestånden av de olika, varuslagen förete under året
förskjutningar i skilda riktningar. En mera avsevärd ökning före
ligger i lagren av frisk- och raffinadbly, antimonbly, kopparskär-
sten, rostad zinkblände, råzink, under det att minskning inträtt bl. a.
i fråga om rå-, gar- och raffinadkoppar.

Utgiftsförhållandena år 1913 vid de fem förädlingsverken fram
gå av tab. 55. Den största posten utgör sålunda utgångsmaterialet,
omfattande 68*8 proc. av samtliga utgifter. Kärmast komma,
löner till arbetarna med 7-4 5 proc. samt utensilier, motsvarande
7-28 proc. Beträffande sådana utgifter, vilka, förekomma endast
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Tab. 54. Förädlingsverkens produktions-

V {i- r n s 1

Lager 1913

Bokfört

Kg värde
Kr.

Inköpt under året
för bearbetnln;

vid verket

Kg
Inköps

pris
Kl-.

Tillverkat under

året

Ks
! Saluvärde

i  Kr.

Guld Ö i
Silverprecipilat 2 39H I
Silver ! 222 |
Vei-kbly l 687
Frisk- och raftinadbly j 202 140 i
Antimonbly 27 422 1
Tennbly 17 366!
Kopparskärsten 646 610 j
Bessemerad koppar , 79 518 1
Cementkoppar 40 450 i
Slaggkoppar 96 123 !
Råkoppar 33 515 1
Garkoppar 15 074 |
Raffinadkoppar 94 447 I
Zinkblände, rostad [ 111 700 1
Båzink 84 000]
Handelszink ' 39 131
Finzink —
Övriga produkter ; — i

Suniina —

13 087 [
22 146 I
16 107 I

352!
73 494 I
9 970

5 557

109 613

102 660

28 208

73 651

33 515

15 237
131 967

7819

37 000

19 174

147 638 1 —

288

1307

4 596

794; 23104!
2241592 485|
750 3 953 205

25

5 637

1 040

1 535 970

1 183 860

51 460

190 944

669 930

18 886

200 015

86 105

-  12 589 425
-  '4 215 390
-  1 881 300

-  6 851 340
-  I 152 489
-  :1 962 031

788 — 1

63 746

59 307

77 602

322 554

411 731
16 850

55 007

27 219

13 213

150 581

64 574

2 616 897

5 397 798

94 065

2 540 271

63 551

926 315

1 017 430

 8471951 — '5569 5821 — 1X3 918 711

Tab. 55. FÖPädlingsverkens utgiftsförhållanden år 1913.

Utgifter Kr.

49*7 9

19'02

Förbrukningen av malm och slig
Förbrukningen av inköpta halvfabrikat för metallfrarastäli-'

I  ningen (ss. verkbly, kopparskärsten, cementkoppar, rå-
j  koppar, råzink m. m.)
; Förbrukningen av brännmaterial och kraft
! Material för reparationer och underhåll
I Förbrukningen av övrigt material jämte diverse utensilier...
Främmande hjälp- och kommissionsarbeten
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen

I Löner till arbetarna
i Hyror
Räntor
Krono- och kommimalutskylder

, Avskrivningar på fastigheter
maskiner, inventarier och redskap

»  » varufordringar
I Övriga utgifter

5173 489

1 976 645

573 658
54 535

756 931

2 999

243 205

774 330

1 750

194 279

73 703

175 914

131 056

4 042

254 245

S u m m a 10 390 781 100 00
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och omsättningsförhållanden år 1913.

Förbrukat eller

vidare förädlat
Sålt inom landet Exporterat

1
Lager 1913

Värde

Kr.

Kg
Saluvärde

Kr.

Saluvärde

I  Kr.
Kg

Bokfört

värde

Kr.

1

31 76 833

1262 93 709

1

4 304 46 991 3 729
1  _

i  34 462
~  i

415 787 142 215' 652 125

12 379

229 134

4 209

37 6

420 551

I 303 461

4 596 750

185 417

108 598

94;
57 709

1 603 397 i
3 953 205:

137 209

89 271

193 791

!  11911

34 916

2 595 934 2 623 476

2 996 337, 3 845 040
1 736 700 89 069

2 561974' 1 041 858 —

151 958

278 401

569 584i

67 229

132 735

300 051

1 285 550

3 977 325

1 683 6.30

56 936

11 325

26 594

1 649 677

1 396 799

793 580

1.56 477

318 088

66 50.3
14 137

1 184 783

83 281
47 425

75 805

11022

8 565 '

27 950

256 300

396 041

,39 667

113 876

22 611

3 534

102 227

91 748

30 096

60 429

8 818

8 658

35 048

12 815

1.38 614

15 496

139 744

10 540924 — 4838009 —  4138879 818176

vid vissa av de redovisade företagen, må nämnas främmande hjälparbeten
och hyror, vilka återfinnas vid vartdera ett företag. Räntor redovisas av
tre företag, och avskrivningar av samtliga företag utom ett. Beträffande
resultatet av årsrörelsen må nämnas, att två av företagen redovisa vinst,
under det att vid övriga tre rörelsen under året gått med förlust.

För att erhålla en bild av de till årsrörelsen svarande årsin

komsterna har från värdet av under året försålt gods samt det där
till lagda värdet av det utgående lagret tagits det ingående lagrets
värde. Samtliga inkomster av årets produktiva verksamhet belöper
sig till 9 716 683 kr. Då, såsom framgår av tab. .55, årsutgifterna
sammanlagt utgöra 10 390 781 kr., har under året vid de här redo
visade förädlingsverken på rörelsen uppkommit en förlust uppgående
till 674 098 kr.

Sammanfattande översikt av produktionsförhållandena vid andra
bergverk än de till järnhanteringen hörande.

Över tillverkningsr
förädlingsverken under år
ställning i tab. 56.

och omsättningsförhållandena vid gruvorna och
1913 lämnas en sammanfattande fram-
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Bruttovärdet av samtliga vid gruvföretagen år 1913 erliållna pro
dukter u^^pgår till 4 507 573 kr. I sistnämnda belopp ingår emel
lertid såsom dubbelräknat det för framställningen av 62 039 ton
slig använda anrikningsgodset, uppgående till 196 682 ton med ett
beräknat värde av 879 656 kr. Efter frånräknande av sistnämnda

summa återstår såsom uttryck för värdet av den vid föreliggande
gruvföretag under året producerade stuffmalmen, anrikningsgodset
och sligen ett beloj^p av 3 627 917 kr.

Värdet av samtliga vid förädlingsverken producerade hel- och halv
fabrikat. vilket belopp erhålles därigenom, att från summan av in
köpta produkter, uppgående till 5 569 582 kr. samt värdet av den
egna tillverkningen, utgörande 13 918 711 kr., tages vär det av samt
liga vidare förädlade eller förbrukade produkter, representerande
10 540 924 kronors värde, utgör 8 947 369 kr. Mellan sistnämnda
belopp samt värdet av årsförsäljningen, uppgående till 8 976 388
kr., föreligger sålunda en differens av 29 019, motsvarande minsk
ningen i värde av lagerbeståndet under året.

Det vid förädlingsverken under året förbrukade råmaterialet av
bly-, koppar- och zinkmalmer samt slig, vilket kan antagas härröra
från produktionen vid inhemska i föreliggande sammanhang redo
visade gruvföretag, belöper sig enligt redovisningen i tab. 53 till
ett värde av 719 722 kr. För erhållande av ett från dubbelräk-

nade värdebeståndsdelar befriat gemensamt produktvärde för gruv
företagen och förädlingsverken bör sålunda sistnämnda belopp från-
räknas tillverkningarnas totalsumma. Efter en dylik reduktion er
hålles såsom uttryck för det från dubbelräknade värdebeståndsdelar
väsentligen befriade tillverkningsvärdet år 1913 vid de i föreliggande
sammanhang redovisade bergverksföretagen ett belopp av 11 855 564 kr.
De j)åvisade dubbelräkningarna äga sin naturhga motsvarighet i

de för de bägge företagsgrupperna redovisade utgiftsstaterna. För
klargörande av hithörande förhållanden meddelas i tab. 57 en sam
manfattning av årsinkomsterna för olika företagsgrupper, fördelade
på olika slag av utgifter samt vinst.

Värdet av förhrukat råmaterial och halvfabrikat.
Enligt utgifts- Enligt tab. sid. 230 över råiuateriaJ-

staten förbrukningen
Svensk produkt Importerad produkt Summa

Kr. Kr. Kr. Kr.
Förbrukad malm och slig... 5 173 489 719 722 4 166 583 4 886 305
Förbrukade halvfabrikat... 1 976 645 264 403 1 935 143 2 199 546

Summa 7150134 984125 6101726 7085 851

Vid viss del av rörelsen under året uppkommen förlust har bort
eliminerats genom motsvarande sänkning av vinstsumrnaii. Vid för-
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ädlings verken återstår efter en dylik reduktion en årsförlust, njip-
gäende till 674 098 kr. För de båda företagsgrupperna tagna var
för sig lämna, under hänsynstagande till den vid förädlings verken
föreliggande överskjutande förlusten, utgiftsbeloppen en någorlunda
riitig bild av årets ekonomiska förhållanden. Desamma representera
ävenledes inom varje grupp för sig från dubbelräknade värde
beståndsdelar relativt fria värden. Dubbelräknat är sålunda be
träffande gruvföretagen endast ett mindre belopp av B 041 kr.,
representerande inköpt anrikningsgods. Däremot äro de vid för
ädlingsverken föreliggande dubbelräkningarna beträffande råmaterialet
jämförelsevis betydande. En utgångspunkt för bedömandet av den
omfattning, i vilken dubbelräkningar kunna tänkas föreligga, erhålles
avförestående tablå, i vilken sammanställts för förädlingsverken värdet
enligt utgiftsstaten av förbrukad malm och slig samt lialvfabrikat
med motsvarande värden enligt tab. 53 över förbrukat ramaterial.

Mellan bägge redovisningarna föreligga vissa mindre skiljaktig
heter, ett förhållande, till vilket orsaken torde vara bl. a., att gränsen
mellan utgiftsstatens rubriker över förbrukningen av Jialvfabrikat
å ena, sidan samt å andra sidan övrigt material samt diverse utensilier
är jämförelsevis flytande. De poster, beträffande vilka inom för-
ädlings verks gruppen dubbelräkning kan tänkas föreligga, inskränka
sig till sådana halvfabrikat, vilka köpts från främmande företag inom
landet. Ifrågavarande poster, vilka representera förbrukningen av
diverse bly- och zinkprodukter till ett sammanlagt värde av 264 40B
kr., torde sålunda kunna anses hava gått i handel mellan de här
1'edovisade företagen. Dubbelräkning torde också böra anses föreligga
i fråga om det till 2 999 kr. uppgivna värdet av främmande hjälp-
.iibeten, vadan sålunda hela det belopp, med avseende å vilket före
ligger dubbelräkning vid förädlings verken, uppgår till 267 402 kr.

Betraktas däremot gruvrörelsen samt förädlingsverken i ett sam
manhang, föreligga i betydande omfattning dubbelräknade värden.
Så ä,r fallet beträffande den vid förädlingsverken förbrukade malmen
och sligen, vilken härrör från inhemska gruvföretag. De poster,
beträffande vilka inom den övriga bergverksrörelsen såsom helhet
betraktad ägt rum dubbelräkning, utgöras sålunda av följande.

Kr.

Vid gruvföretagen förbrukat rågods 3 041
»  förädlings verken förbrukad malm och slig av egna tillgångar 132 38H
>  » förbrukad malm och slig köpt inom landet 587 330
»  » förbrukade halvfabrikat av egna tillgångar 242 003
»  » förbrukade halvfabrikat köpta inom landet 22 400

Främmande hjälparbeten ^
S:a dubbelräknade värden 9901(>5
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Tab. 56. Produktions- oeh omsättningsförhållanden

1

v a r u s 1 a g

1

1

Lager Vi 1913
Inköpt under året
f")r bearbetning

vid verket

Tillverkat
under året

Ton

1 Bokfört
värde

,  Kr.
Ton

Inköps
pris
Kl-.

1  Ton

i

Saluvärde

Kr.

1
i  Gruvor:

i

1  Direkt användbar malm 7 229 135 469 i 1  49 083 999 226
i  Anrikningsgods 26 038 65 012' — —  11  189404 933 083
Slig 16 810 659 712

—

1

62 039 2 575 264

Förädlingsverk :
i  j

1

'■ Halvfabrikat i  435 758
1

5 568 794 5 943 688
1 Helfabrikat — 411437 — 788 7 975 023]
;  Summa hel- och halvfabrikat

— 847195 — o 569 582 — 13918 7111

Summa för gruvor och för
ädlingsverk 1 707 388! —

\

5560 582] 18 426 284

Tab. 57. Årsutgifter samt vinst vid gruvföretagen oeh
förädlingsverken 1913.

U t i f t
CTrii\^öretag Förädlin^sverk

Kr. Proc. Kr. Proc.

Rågods
Malm och slig
Halvfabrikat
Kraft, värme, belysning, brännmaterial
Sprängämnen

i Reparationer och underhåll
I Diverse material och utensilier
j Främmande hjälparbeten
Löner och arvoden till förvaltningsperso

nalen
Löner till arbetarna ;
Hyror

I Försvarsavgifter
I Räntor
I Utskylder
Avskrivningar på fastigheter

I  » » gruvor
I  » » maskiner. Inventarier och

redskap
I  » » varufordringar
! Övriga utgifter
Årsvinst

I  Summa

3 041! O'0 0
— 5 173 489 49- 7 0

— — 1 976 645 19-0 2 j
231 272 6'(JO 573 658 5*5 21

93 939 2* os — — 1
155 493! 4-41 54 535 0t>3
122 569 3-."i() 756 931 7-28

—
—

2 999 0*031

254 973 7-28 243 205 2-3 1
1 377 722 39-81 774 330 7-4

2 743 O'0S 1750 0*0 2
510 0*01 —

326 622 9*33 194 279 1-87
210 610 6-01 73 703 0-71
193 284 5- 5 2 175 914 l-Oll

6 559' 0-1 a
— —

58 978. 1*08 131 056 1-2 G
—  , — 4 042 0*04

95 856 2*74 254 245 2-4 5
368 0091 10-.71 —  1 —

3502180 lOO-oo 10 890 781 i lOO-oo
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inom den övriga bergshanteringen år 1913.
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Yidare förädlat

eller förbrukat

Ton
Värde

Kr.

I
Sålt inom landet Exporterat Lager ̂ i/io 1913

rn Saluvärde m
Ton I Ton

Saluvärde

Kr.
Ton

Bokfört

värde

Kr.

196 682j 879 656

43 289 943 984
I

3219o! 1 655 9111

389

26 442

I
9 829 125

711 799

10 5409241

89 069i
4 748 940i

4 838009]

9 130

992 078

1 538 645

—  i 2 599 734i
—  I 4138879]

12 634 181581

18 755 118 4391
20 217 586 9871

491 401 i
326 775!
818176

11420 580 7 437 904 5139587 1 705183

Tab. 58. Den övriga bergshanteringens verkliga omsättnings
värde år 1913.

U t g i f t e r Kr.
Proc. av 1
utgifterna

4 453 767 35" 5 o 1
1 712 242 13*66

804 930 6* i *2

93 939 0*7',

210 028 1-67

879 500 7*02

498 178 3*0 7

2 152 052 17*17 !
4 493 0*04

510 —  i

520 901 4*16 !

284 313 2-2 7 1

369 198 2-9.7 j
6 559 0*0.7 1

190 034 1*5 2 ' 1
4 042 0*03

350 101 2*79 I

12 534 787 lOOoo '

Förbrukningen av malm och slig
»  » inköpta halvfabrikat

Kraft, värme och belysning samt brännmaterial
Förbrukade sprängämnen
Material för reparationer och underhåll
Övrigt material och utensilier
Löner och arvoden till förvaltningspersonalen
Löner till arbetarna
Hyror
Försvarsavgifter
Räntor
Utskylder
Avskrivningar på fastigheter

»  » gruvor

»  maskiner, inventarier och redskap
»  » varufordringar

Övriga utgifter

Summa

Sedan de sålunda dubbelräknade värdebeståndsdelarna borträknats

från samtliga årsutgifter, erliålles för den övriga bergshanteringen
ovanstående omsättningsvärde.
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Anmärkas må därvid, att den vid gruvföretagen överskjutande
vinsten av 868 009 kr. utplånas av vid förädlings verken föreliggande
årsförlust av 674 098 kr. Efter nämnda reduktion återstår för hela
den i föreliggande sammanhang redovisade delen av bergshanteringen
en förlust på ärsrörelsen av 306 089 kr., med vilket belopp årsut-
gifterna överskjuta årsförsäljningssumman.

Det från dubbelräkningar befriade omsättningsbeloppet utgör en
ligt utgiftsredovisningen sålunda 12 584 787 kr., mot vilken summa
svarar ett inkomstbelopp av 12 228 698 kr. Mellan sistnämnda
belopp samt det på grundvalen av tillverknings- och omsättnings
tabellen samt redovisningen över råmaterial förbrukningen beräknade
tran dubbelförda värdebeståndsdelar befriade tillverkningsvärdet, upp
gående till 11 855 564 kr., föreligger sålunda ej alltför betydande
skiljaktighet.

Efter liknande grunder, som följts vid den föregående framställ
ningen över järnhanteringen, skall även för den övriga bergshan
teringen verkställas en beräkning av manufakturerings värdet, fattat
1  betydelse av den värdeförhöjning, som genom den produktiva pro
cessen framskapas utöver det använda materialets värde. Beräk
ningen skall även liär verkställas med tillhjälp av de för året med
delade utgifts- och inkomststaterna. En framställning av manufak-
tureringsvärdet för den övriga, bergshanteringen äger rum i tab. 59.
Sedan fran den totala omsättningssumman frånräknats värdet av
samtligt förbrukat material samt använda hjälparbeten ävensom den
vid förädlings verken uppkomna överskjutande årsförlusten, återstår
såsom uttryck för den genom det industriella arbetet och kapital
insatsen framskapade värdetillväxten ett belopp för gruvföretagen av
2 895 866 kr. samt för förädlingsverken a.v 1 852 524 kr. eller
tillsamman 4 748 890 kr. Jämföres sistnämnda siffra med mot-

Tab. 59. Den övriga bergshanteringens manufakturerings värde.

j  1 1 2 H  ' 4 1 5 () 7 S 1  10 1 11

1  1

Föret-ags- j
<;Tiip])er

1  Kr.

Friim-

mande

hjälp
arbe

ten

Kr. !

i  i

Summa

Arsför-i av kol, x... ^
' o Q u hon er Kantor

lust 2, 3 och
4  :

t

1  Kr. i Kr. | Kr. | Kr.

Avskriv

ningar
och

blandade

utgifter

Kr.

Års-
vinst

Kr.

1

Total.

summa

Kr.

1 Manu-
• fakture

rings
värde

(kol. 6
~9).

Kr.

Gruvor
1 Förädlings

verk

Samtliga

i
606 8141

8 585 258

—  — 606 8I4|l632 695
2 999 |674 09819 212 855|l 017 585

'326 622

194 279

568 540

640 710

368 009 3 502 180

— 111 064 879
2 895 866

1852 524

9141572 2IMK) 674 098l9 818 (M5»!2 «50 230520 9011 209 25o!868 009ll4.567 0594 748 390
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svarande totala omsättningsbelopp befinnes, att fÖr gruvrörelsen
manufaktureringsvärdet utgör av totalsumman c:a 83 proc. samt för
förädlingsverken c:a 17 proc., under det att för den bär redovisade
<")vriga bergshanteringen i dess helhet motsvarande siffra är 33 proc.

Enligt vad som vid behandling av järnhanteringen närmare ut
vecklats samt vad som framgår av tab. 59, omsluter manufakturerings
värdet löner, räntor, avskrivningar och blandade utgifter samt vinst.
Å andra sidan har för överskjutande årsförlust verkställts en mot
svarande reduktion. För att erhålla en klarare bild av manufak-

tureringsvärdets sammansättning har i nedanstående tablå för de
bägge företagsgrupperna framställts ifrågavarande värdens procentuella
sammansättning. Beträffande förädlingsverken har årets överskjutande
förlustsumma fördelats ]iå de olika posterna, vilka minskats pro-
]:)ortionellt i förhållande till årsförlusten.

Avskriv- Maiiufak-

,  Löner Räntor ningar ^ , tnrerings-Företagsgrupper värde

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Gruvor:

Absolut 1632 695 826 622 568 540 868 009 2 895 866
Relativt 56*38 11-28 19-(>3 12-7 1 lOO-oo

FörädlingsverJc :

Absolut 647 258 128 566 407 607 — 1 178 426
Relativt 54*9 2 10*40 84*09 — 100* o o

Samtliga:

Absolut 2279 948 450188 976147 868 009 4 074 292
Relativt 55*0f) 11*00 28*90 9-03 100*o()

Gpuvvärden, fastigheter, maskiner och inventarier.

Uppgifter om fastighetstaxerings- samt brandförsäkringsvärden
hava avgivits av samtliga de i undersökningen ingående företagen.
Med ledning av malmtillgången, den årliga brytningsmängden, för
säljningspris m. fl. förhållanden ha 6 av de i undersökningen in
gående företagen uppgivit ett uppskattningsvärde av gruvfyndig-
heterna. Bokförings värde åter saknas endast i tre fall, av vilka det
för slutsiffrornas gestaltning mest betydande gäller zinkfyndigheterna
i Ammeberg, vilka ägas av det belgiska aktiebolaget Vieille Mon-
tagne. Det bokförda värdet av samtlig gruvegendom, för vilken
dylikt uppgivits, belöper sig, såsom framgår av tab. 61, till 5 409 467
kr. Kompletteras de fall, i vilka uppskattningsvärde a.v fyndig-
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lieterna saknas, med motsvarande bokföringsvärden, erliälles ett pä
så sätt fullständigat nppskattningsvärde för de svenska bly-, silver-,
koppar- och zinkfyndiglieterna m. fl. av 12 660 516 kr. I sist
nämnda summa torde därvid få anses ligga inneslutet även värdet
av sådana fyndigbeter, vilka icke varit under arbete år 1913. Den
omfattning, i vilken förekomsten av dylika gruvfyndiglieter dekla
rerats, ävensom orsaken till att bearbetning ej ägt rum under redo
görelseåret, framgår av tab. 60.

Taxeringsvärden av industrifastiglieter hava uppgivits av samtliga
i undersökningen ingående företag. Boningshus m. fl. lokaler för
förvaltnings- och arbetarpersonalen åter förekomma vid 12 av de
sjutton företagen. Särskilt taxeringsvärde av tomtjord uppgives till
ett värde av 369 500 kr. av fyra företag, samtliga belägna i städer
eller andra mera tättbebyggda samhällen. Likaledes i fyra fall upp
givas bokföringsvärden av annan sakegendom, utgörande huvudsak
ligen kraftledningar samt hamn- och transportanläggningar.

Tab. 60. Andra gruvor än järngruvor, ej i verksamhet.

G-runden till overksainjieten

Ringa malm
tillgång ;

malmens be-

Eeserveradej
för fram- i

tiden

Andra

orsaker
Summa

1

A n t;  a 1

Jönköpings län 9 i  9
Örebro » 7 4 11
Västmanlands » — 8 1 1  9

18Kopparbergs » 18
—

Summa '  25 21 1 47

I  samtliga fallen utom vid ett mindre gruvföretag iiro industri-
såväl som bostadsfastigheterna brandförsäkrade. Vad i övrigt angår
förhallandet mellan taxerings- och brandförsäkringsvärdena må fram
hållas, att i fråga om industrifastigheterna brandförsäkringsvärdet
understiger taxeringsvärdet med c:a 30 proc., medan vid bonings
husen jämte övriga lokaler brandförsäkringsvärdet är c:a dubbelt
högre än motsvarande taxeringsvärde. Vad orsaken till sistnämnda
förhållande beträffar, torde densamma vara att söka dels däri, att i
industrifastigheternas taxeringsvärde ofta inneslutes värdet av fasta
maskiner, vilka såsom föga utsatta för eldfara ej äro brand försäkrade,
dels däri, att i brandförsäkringsvärdet för bostadsbyggnader och
lokaler ingår även försäkringsvärde av inventarier. Den sistberörda
relationen mellan taxerings- och brandförsäkringsvärden föreligger ej
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l)(>träffaii(l(' slutsummorna utan framträder regeU)undet i de
.<ärskildn fallen. Brandförsäkringsvärdeh av maskiner oeli inventarier
hava, iippgivits a,v samtliga företagen med undantag av ett> tillliöiande
grnvgrupiien. Tliiremot äro vid samtliga förädlings verken lagren a\
materialier brandförsäkrade. Förhyrning av fastigheter i-edovisas i
ett fall, i vilket till ett belopp av 1 7öO kr. förhyrts bostäder för
|iersonalen. För att erhålla ett vä.rde av hela det fasta, kapital,
vilket i form av fabriksfastigheter, tröstad er för arbetar- och föi'-
valtningspersonalen eller för and ni- ändamål nyttjas inom föreliggande
rlelar av bergshanteringen, biir till öivriga fastighetsvärden^ läggas
iiven värdet av förhyrda fastigheter. tienorn kapitalisering av
ovannämnda hyresvärde efter 8 proc. erhalles ett motsvarande
fastighetsviirde av 21 875 kr. Lägges till övriga värden av fastig
hetsnatur, inneslutande även de bokförda, viirdena av övrig egendom
a\' väsentligen fastighetskaraktiir, det nämnda kapitaliserade beloppet
;i\' hyi'da fastigheter', erhålles säsrnn uttryck för samtliga, vid den
övi'iga, bergshanteringen använda fastighetsvärden en slutsumma av
b 467 206 kl'. Beträffande i övrigt, storleken av taxerings- och
brandförsäkringsvärden samt förhållandet dem emellan hänvisas till
eji diagrammatisk framställning pa nästa, sida,.

Bokförda tillgångar och skulder.

Redovisning av kapitalförhållandena föreligger beträffande 11 av de
hilr behandlade företagen, omslutande, c:a, 79 proc. av hela, det rinlo-
visade tillverkningsvärdet. För de redovisade firmorna, vilka samt
liga utgöras av aktiebolag, utgör balansställningarnas slutsumma
24 22.5 504 kr. Av de åtta firmorna, tillhörande gruvgmppen redo
visa 4 årsförlust jämte, kapitalbrist, utgörande sedan föregående år
aidiopade förluster, under det att en firma, uppvisar endast årsför
lust. Av de .8 till förädlingsgruppen hiinförda firmorna, upiivisa, 2
.8aA"äl årsförlust som kapitalbrist.

Av tillgångssidans olika värdepostor återfinnes lios gruvfiriiiorna,
med undantag av en, bokföringsvärde av gruvor, under det att bland
föVrädlingsfirmorna endast en upptager bokförda gruvvärden. Fastig-
lietsvärden samt värden av maskiner ocli inventarier ävensom lager
vipptagas av samtliga firmorna. Varufordringar åter förekomma bok
förda vid samtliga firmor med undantag av tvenne, tillliörande gruv-
ginppen. tiruvaktier ocli gruvlotter ävensom andra aktier ateifinnas
i  balansställnlngarna för tvenne gruvfirmor samt tvmine föiUfidlings-
firmor.

>S'rc/■ ifjea benjsluinlcri)'//. U)
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Tab. 61. Fastighets- och

Värde av gruvfyn-
(Ii gliet erna T a X r i n g s v ii r d e n

I  iFastiglie-

:Fnretajrsgr„|,por Upp.kaWat: Bokfört

värde viirdo || fabrik,s-
:  ' i byggna

der etc.

:  Kr. Kr.

Bostäder

och loka-

ler ftVr

persona-

1 en

Kr. Kr.

Sunnna

Kr.

Gnivor 10 257 621, 5 409 4671 2 826 600] 644 600 68 700 6 589 6O0i
Förädlingsverk — — ! 1846 400] 128 400 800 800 2 270 6001

Smnnia! 10257 621I 5 409 467j! 4 673 000 767 700 | 360 500 i 5 810 200'

111 ;1 f]*aiiihållds. att vid

sva g. Föidiå] 1 a 11 d < ̂  t

Taxerings- oeh brandförsäk-

ringsvärden.

Beträffande balaiisställningaiiias skuldsida
fiireligga.nde firmor fondbildiungou är sävdeles
saminaailiänger oiiligt sakens natur med det sämre affärsresultatot^
vilket framgår ax'^ den betydande omfattning, i vilken i bakinsstiill-

n ingår na upptagas årsförluster resj).
kapitalbristei'. Föi; att tä.cka uppkom
mande årsförluste 1* skall nämligen (^n-
ligt lag användas tillgängliga reser\'-
samt vinstreglerings- oeh dispositions-
fonder. Dylika fonder kunna sålunda
föreiinnas endast i de fall, då årsför-
Inster res]). kapital brist saknas. F\n-a
lirmor, av vilka b ii ro gruvlirmoi', redo
visa dylika fonder.

Storleken av tdd ii är redovisad(> hr ni or

föreliggande kapitalbrist resp. årsförliist
ä ena sidan samt å andra sidan stor

leken av ]-<\serv- samt vinstreglerings-
ocli dispositionsfonder samt årsvinst be
lyses a-v vidstående tablå.
F ö)r nyel se- oc 11 a,vs k rivn ingsf ond < t

förekomma i ett fall, under det att
fonder för personalen till mindre b«^-
lopp åtm^finnas i trenne hrniors ba.lans-
stäJlningar. Varuskulder redovisas aA^
samtliga hrrnor utom B tillhörande gruv-
gruppen. Obligationslån förekomma i
t va,, fal], varjämte de såsom övriga,
skulder redovisade beloppen till över-

MilLkr.

Gruyor Tdrdälmgs -
verk.

Taocrjin^sväT^

^ajiÅfersähririgsv^djc.
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brandförsåkringsvärden.

--

B r a 11 .1 f «") r s ii. k T i n g s v ii r d 11

Bokfru-t j  ■

viird.? av !| Fastigheter Bostäder Fasta o.'li Lagei" a v
viss aimiiii

eg.m dom

1  för gruv-
l ; drift, fa-

briksbygg-
:  iiiider <bc.

ocb

lokaler

för per- .
sonalen |

l<"isa ma

skiner

samt

i-edskap

råvaror,

maferial

ocli vai'or

Siniima

Kr.
i|

i  Ivi'- Kr. Kr. Kr. Kr.

883 958

248 178

1
1 910 440

,  1 182 405

1

1 881 880

160 552

2 208 900

1 579 502 509 825

5 500 720
8 481 784

131 3 0!»2S45 1541332 3 7SS402 503 325 S 332 504

.Vrsförlust
brist

Kr. Kr.

Gruviirmor 1183219 414352
Förädlliigsfirmor 1 143J152 1 231 419

Samtliga 2 329 S71 1375 771

Ib^serv-

funder

Kr.

75 749

150 000

225 U\)

A^iiistregle-
ringsfoii-

dor

Kr.

74 343

240J80

Ars\*inst

Kr.

138 278

1 045^2

121JJ 680

Övorsbjii-
tando ka])i-
talbrist ocb

arsföriiist

Kr.

T 282 201

939 189

2 251600

Tub. 02. Den övriga bergshanteringens kapitalställning 1913.
Tillgångar.

Egna gruvor
Fastigheter
Maskiner och inventarier...
Lager
Varufordringar
Gruvaktier och gruvlotter
Andra aktier i främmande bolag
Övriga tillgångar
Kapi tal brist och års förbis t

G ruvfirmor,

8  .st.

F "irii dli 11gsfirmor, I
3 st.

Samtliga,
11 st.

Kr. Pror. Kr. Proc. Kr. Pro.'. ;

8 600 3,17 2S-Ö7 20 000 O-^ol i

2 476 846 l3-,)r,, 3 245.870! 82-8 9

889 8871 (i-.u; 21)23 264! 26-5 81

855 282! 6-71) 2 235 322; 22-3 51

1 088 9821 S-34i 476 9.341 4-83

1 000 000 7-9 1 122 794 1-L>r>

5 281 ()*.i4 5 710 o 0 5|

1 508 274] 11-93 170 949 1-73!

1 282 201 10-4 71. 969 1891 9-8 2|1

3 320 8171
5 722 716i
8 432 301

090 304'
1 515 916j
1 122 794

10 991!
1 374 223

2 251 890

Summa.

16-1 G
25-4 71
15-41.1
18-7:.'
3-7 4 I

O-o.-.

7*4.-.

10-0 21

12 601520l lOO-oo 9 870 0B2! lOO oo 22 471 552 100 oo

Skulder.

Aktiekapital
Förnyelsefonder
Fonder för personalen
Obligationslån
Varuskulder
Övriga skulder

3 ( >50 000,
137 000]
.  4 500|
350 880]
71 782|

5 657 9081

48-01

l-?{4

0-04.

5-1.0

0-5 7

44-:io!

5 »éO 01 JO I

23 980|

2 004 505

1 935 547

Summai 12 (W1 52oi lOO ooi 38700.12 lOOooi 22 471.552! lOO oo

59-7 S,

O-40:

20-31
19-01

11 950 000

11)7 000

84 480

350 880;
2 073 287;

7 593 455

00-1 'S

(>74;

(>i.->

2-!» o'
9-24

38-7 91
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Tub. G4. Arbetarepersonalen inom den övriga bergshanteringen.

F rMVtat!;sgrii |

Hela

nrbe-

tare-

perso-

1 la 1 en

Däi'av

föianän

Totala

löne-

.^miiniaii

Kr.

Lönebe

lopp peri
arl^etare i

Ivr.

Gnivarbelare. sysselsatta iinder jord 450
»  : i dagbrott 5

Arbetare » in ed till gruvbrytningen
börande arbeten 1 414

»  » i anriknings- ocb bri- 1
ketteringsverk | 058

Diverse gruvarbetare : 177
Gruvrörelsen i dess helhet 7 404
Förädlingsverk 694 i

Hela den övriga bergshanteringen 2«i»S 1

1 ()

17

n

43

23

I  4S7S0Ö

im 279

441 749

184 891

/ 377 722

774 334

1 072

877

955

1 045

981

1116

 ({« 15205»'! 1020

Het riiifujide för\'altni iijg\s])ei\soiuiboi ma framila lla.s. att densamma
\\v sysselsatt iwen i ocli för annan rörelse äii bergslianteringen. såsom
exempelvis jord- ocii skogsbruk, trä.förädlingsrörelse ete., i män som
dylik ingår i de olika, firmornas verksamhet.
I fråga om gestaltningen av lönebeloppen per arbetare må såsom

resnltat av en jämförelse med motsvarande siffror för jiirnlianteringen
framhållas, att inom den /ivriga bergshanteringen genomsnittstalen
ställa sig i varje fall liigrie något
7ned det sämre affärsrosnltatet vid de

som kan tiinkas sammanhänga
11 ä r beh a n dl a d e grn p]iern a.
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Bilaga.

Fonnuläret IfyUes och insändes Ull vederbörande her(jniästare senast I dec. 1914.

KUN6L. MAJ.TS OCH RIKETS ObliiTatoriska
KOIVIMERSKOLLEGIUIVI

(Mil. § o i K. Föi-orcliiiug'(Mi den 10 ninj JOIO.

K^onfidentiellt
o ni. d'ryckf ri h etsf örn vdn i nge ii
§ 2 mom. 4 punkt 11.

Frågeformidär I
lör järngTiiTor och järii-
mnlirifält med eller utan

anrikningsverk.

Stadfäst fl. 28U' 1914.

A detta fonnuiii- redovisas järiimaliusfyndiglieter, som stå under för
valtning av grnvföreståndareii

(inunn ocli adress)

Obs..' nia b(>ra, d<ir annorlunda ej uttryekligen angives. avse lörhällandena vid .slutet av år 191S.
År svaret på en 1'råga "»nej"» eller »rntet», utsättes alltid nej eller intet, alldenstund mis> lilrständ
lätt kan niipstå, om en fråga lämnas alldeles obesvarad.

I. a) Förteckning över iitmål. som under år 1913 försvarats medelst mcdmfångst.
Kolumnerna 1, 'J o. .'i ifyllas av vederbörande! bergmästare.

Namn eller nuiniiKM- a utmal. ordnade Namn a utmalcts malmlang-sten vid

eller fält. ägare utmålet feiiskild
person, firma eller :

bolag)

Bedriver gruv-
Antalet , idkaren även

Fullständiga namnet aktieägare, annan rörelse än
å den, som bedriver bolagsmän, gi-uvdrift (inkl.

delägare
eller med

lemmar i

lirman (el
bolaget I

anrikning) vid
här redovisade

gruva (dier
malmfält., torde :

denna riirelse

angivas

h) Förteckning över ittmål, som under 1918 försvarats på annat sätt än genom
malmfångst (inkl. titmål under vilostånd).

Kolumnerna 1 o. ifylles av vederbörande bergmästare.

Namn ellei- nummer a utinäl,

oi'diiade efter fält

i Orsakeji till att malmlångst under år 10tö ej
rtmålets ägare bedrevs vid utmubd? (llesvaras med ex(Miipcl-

(nanm ä eii-kild person. d'r
lirma eller holaff, P kommutukationin- t,11 gruvan», »svara

brytningslorliallanden», »ringa röi-elsekapital».
»gruvan res(M'veras för framtiden» ete.f

ö r u t o m o va ns tå e n d e utinal Unnas inom fältet... styeken av utmålsägarna gjorda (icke ut niålslagda) i

Isär hecjynic malmlangsteii för fiirsta g:l iig(!n vid gruvan (dbn- fältet? i
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II. De i förteckningarna 1 a och 1 b redovisade utmålens och därtill
hörande fastigheters värde.

Ohs.: Skull.' vedorl.örande ^rnivförGstfindare icke själv kurnia meddela liär nedan beskärda uppgifter, torde
iitMliga upplysningar av honom inhämtas fran .le särskilda utni ålsägarn a.

a) T7rrf?c^ ä Jyndiglieterna i/'
Anm. Kollegiet inser till fullo svårigheterna att meddela ett exakt varde i <lenna punkt,

T)å det emellertid i den gemensamma xdancn för de industristatistiska specialutredningaina
även in o-år att beräkna totala värdet av alla do fastigheter, som nyttjas av industrien, har
kollegiet ansett sig även b.ära söka erhålla ett uppskattningsvarde a gruvhanteringens malm-
fvndmheter. Detta värde torde beräknas efter tillgängliga uppgifter, exempelvis med leidmng
av af malmtillgång, årlig brvtningsmängd .jämte brytnings- och f ;u^säl^nmgsprls eller b) im-

!  varande knrsvärde å alctier (lotter) i grnvegendomeii eller <•) gruvegendomens pris vid inkop.
om sådant ägt rum nnder senare år.

'  b) Den under mom. a) värdesatta grnvegendomeii är hokförd till <dt varde nv
i  C) Taxeringsvärdet a'fastigheter för gruvdriften (ss. maskin- och spelliiis, smedjor, skrädhus

och därmed jämförliga byggnadei-j jämte taxeriiigsyärdet a anriknings- och hrikettverk samt
till gruvhanteringen hörande ekonomibyggnader, säsom magasins-, lagei*- och kontorslokaler

Anm I händelse ovannämnda gruvfastigheters värde i taxeringslängden är sammanraknat
med värde av jordbrnksfastigliet (Jfr K. Förordningen ang. bevillnnig av fast. egcnclom mmn.
d  '^8 okt. 1910 G) eller med värde av annan fastighet, som ej tages i ansprak for gru\rörelsen,
torde den del av det sammanlagda taxeringsvärdet, som_ kaaianse.-^ hänföra .sig till gimvtastig- ,

-i Inherna med därtill hörande .ikonomil.yggnader, approxima.tivt angivas hdrovan samt harnedan \
uppoivas <let. totala taxeringsbelopp, i vilket gruvfastigheterna inga ... . ............... kr.

För i stad, kiiping eller därmed jämförlig ort helägna fastigheter skall tomtvardct ej
ini-äknas i det iindei' mom. (h angivna taxeringsvärdet. .. . I

d) Sammanlagda taxeringsvärdet av till gruvorna hörande lör förvaltnings- och arbetaipei sona en i
avsedda honingslins, niöte.slokaler ocli andra byggnader, fasta inventarier inräknade . . .

Anm I händelse de under mom. cl) ås.\-ftade lokalerna disponeras icke blott av personal,|1
som svsselsättes med gruvdrift och vad därmed sammanhänger, utan aven av sudan persona ,;j
^om fiVman svsselsätter vid ox. jordbruk, skogs- och sögverksdritt cd torde onuro^^^^
nedan meddelas över huru stor del av ovanstående varde som nngelarligen kan .msos han-.
föra sig enbart till grnvbanterlngen ocli vad därmed samma.nlianger . . ... . . . .......... jo..

För i stad, köping eller därmed jämförlig ort belägna fastigheter skall tomtvardet ej,,
iiiiäiknas i det nnder mom. d) angivna taxeringsvärdet.

kr

kr

kr

.

.

.

c) Om fastigheterna äro belägna i stad, köping eller därmed jämförlig ort, torde taxcnngs-,
'  värdet av den tomtjord, a vilken de nnder mom. c) och d) upptagna hyggnaderna aro^,

Itclägiia, angivas 'i "i " ,' " 'i ' " ir- Ii
f) IWandfUrsäkringsvärde ä iindei- mom. <■ ) upptagna anläggningar ocli lokaler, braniilor-|j

di k rings värde, å maskiner och inventarier ej inräknat • • •;
g) Branäforsäkningsväräe ä under mom. d) upptagna liyggnader ocli lokaler. brandforsakriiigs-|j

värdet a däri belintliga lirman tillhöriga fasta ocb lösa inventarier inräknat . . . . . . . .j;
h) Brandförsäkringsbelopp å fasta och lösa maskiner och inventarier samt redskap lor gruv-i

driften och anrikningsverket "j l
i) Om den firma, som bedriver gruvbrytningen, förutom deii här ovan redovisade egeiulonmnp

iiven äger andra för stadigvarande bruk avsedda tirigångar, som direkt eller indirekt tjaua
gruvhanteriugen (exempelvis icke fastiglietstaxerade byggnader, liainnar, kommunikations-j
och transportegendom, säsom rullande järnvägsniateriel, malmängare o. d.). torde uppgiit|
om denna egendoms boklbrda värde meddelas här nedan j

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

1 liändclse i det iiiKler mom. c) liär ovan redovisade taxeringsvärdet ingär värde a anriknings- ocli
brikettverk, torde närmare uppgifter om dessa verk meddelas liärnedan.

Svar:
Anri kningsverket. i 1 Irikettverket,.

Ar ArKär a,nlades verket V
\"em äger verket?
A'em bedriver tillverkningeii vid verket? • • • • -i
Kär började, lirman driva anriknings- resp. brikot-1

teringsverk? 1

niir mulan ineddohis uiiylysningar angående eventuella löriindringar, som i iifigot eller nfigra av ovan
beriirda avseenden inträffat efter 191M ars slut.

Ar Ar
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IV. Gruvrörelsens och anrikningsverkets inkomster och utgifter.
Finnes styrelse.' eller stämmobcrättelse tillgänglig^ torde sådan godhetsfullt bifogas.

Obs.! I eftcriöljaiule tablä skola blott medtagas sådana kostnader, som stå i samband med gruvliante-
ringen (oeli anrikningen), och liär skola alltså ej indragas utgiiter för annan eventuellt driven yrkesrörelse.

I J t g i f t (i r å r 19 1 Ö Kronor 11) k o m s ter år 191 H Kronor

Ingående lager av rägods, styckomalin, slig
och briketter (enl. omscättningstabellen,
kap. Ill)

Inköpt ]-ågods hir aiiriknijig oc.h briketie-
ringen

Kostaiader för kraft, värme och l>elysning
h^Örbrnkadr sprängämnen
Material för reparationei* och underhåll

»  » nybyggnader och nyanskaff-
tiijig under året (föres inom linjen) ...kr.

därav påförts brytningen under året
Övrigt förbrukat material jämte diverse

I  utensilier
' Främmande lijäJparbeten: utbetald för-
i  ädlingslöu för vid främmande anlägg-
'  ning tillverkad slig och briketter . . .
Löner ocli arvoden till förvaltningsperso-

I  ]valen iiiklusive styrelse och revisorer,
'  tantiem medräknat ̂)
;  Löner till arbetarna \) vid gruvor och verk

(jfr kap. VII)
' Hyror (jfr specifikationen under kap. 11)'^
Käntor

Förs varsavgif tor
Utskylder enligt krono- och kommunal

debetsedlar, metl undajitag av försäk
ringsavgifter

■ Totala avskrivningar ])å fastigheter . .
»  » » gruvor

»  » » maskiner, inven
tarier och redskap

» varufordringar

Försålt gods, beräknat netto gruvbäcken
För årsdriften använda förlagsmedel från

intressenter

Hjälparbeten åt främmande: intjäiit an
rikningslön å inlämnad främmande
malm

Andra årsinkomster i samband med gruv
driften (vilka torde specifikt nanui
.ifivas;)

Övriga ut gifter:

Vinst .

i

Utgående lager av rågods, styckemalm,
slig och briketter enl. (nnsättnings-
tabellen under kap. III)

Förlust

SummaSumma

9 Vid angivandet av h'3ner och arvoden till förvaltnings- och arbetarepersonal inräkna.s även värdet av
eventuellt åtnjutna naturaförmåner, såsom fri bostad, fri kost, fritt bränsle, fria skatter o. s. a*.

'-i) I händeise hyra utbetalas för bostäder a,t förvaltnings- eller arbetarepersonalen, hör sådan liyra påföras
respektiA*e lönesummor.

:') Utgifts- och inkomstsummorna skola med varandra, överensstämma.

V. Bokförda tillgångar och skulder den 31 dec. 1913.

T i 11 g å, n Kronor Skulder Kronor

Egn<a gruvor
Fastigheter, byggnader ocli inlösta områden
Ma.skiner, fasta och lösa
Andra inventarier och redskap .
Lager av material och varor . .
Varufordringar
Gruvaktier och gruvlotter. . . .
Aktier i andra, främmande bolag
Övriga tillgångar:

Kapitalhi'ist, årsiörlust oräknad

Årsförlusl

Summa

Summan av tillgjlngarna. skall överensstämma

Eget kapital (enskild gruvägares, bolags 1
eller ekon. förenings i rörelsen insattaj
kapital el. aktiebolags inhetalta aktie-'
kapital)

Iteservfond

Förnyelse- och avskrivningsfond . . .
Andra reserverade medel, vara ränta e

debiteras

Fonder för tjänstemäns och arbetares bästa
Obligationslån
Varuskulder

Övriga skulder:

Årsvinst

m ed summan jvc skulderna.

Summa
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Inbetalt aktiekapital ocli kontant ntdolninisr till aktieäg-arna åren

Aktiekapital

Vi: .l')0!)|Vi: ISMOjVi: tOllA/i- 15>i-|Vi-
Jvr. I Kr. Kr. | Kr. I Kr. !

lTt(leliiin<i' av vinst, ii])pko]ninen
under år

r.)0!) I JlilO 1 1)11 1.1)12 IDl.H

Siaiiiaktier. . .

rreterensaktier

lJt(lelning-en av inalin till aktie- ocli lottäg-ama åren 1900-1918.

Antal aktier eller lotter, på vilka
malinutdeliiing* skett

11)01) 1910 11)11 1912 1913

Utdelning* per aktie eller lott av
malm, erliållen under år

1909 T9 10 j 19iT i 1912^ 1 1913
Ton Ton I Ton | Ton j Ton

Lotter

Slamaktiei*. . .

Prelercnsaktiei*

VI. Förvaltningspersonal.

Hui*ii stor var f<M*valtningspersonalen i meileltal iiiKler den tid av året. verksamheten
pågått V

l)äi*av vei*kstä]Jande direktör eller gruviöreståndare
övrig* holagsstyrelse

icknisk Jöi-valtuiiis.siM.,-..onal: I ;'" mc.l liiig-ro teknisk utbildning . . . . i
I  b) annan teknisk lorvaltningspersonal

kontors- och annan lörvalliiingspersoiial
Sammanlagda beloppet av iinder senaste räkenskapsår till lörvattningspersoiialen inkl.

bolagsstyrelse och revisorei* iithetalta löner? OTfr iitgiitsstaten under kap. TVi kr.

VII. Arbetarepersonal.
Antn. Antalet Jirhetare angives i mcdtdtal frn* don tid, iind<n*

ilken driften [lågått vindrr året.

Arbétari!, uteslutande eller huvudsakligen sysselsatta med arbete
a ) under jordbi
h) i dagen:

1. Vid dagbrott, motsvarande arbete under jordbi
2. Med till gruvbrytningen hörande arbeten - )
3. I anriknings- oeli hrikettverk
4. Diverse arlietare . . .

Summa

Sammanlagda
Därav || beloppet av under

Antal löi-niän 'i uthetalta löner
Kr.

1....

Itorrare, skjiitarc. iläggaro, l.crgfraktavti till uppfordringsvagarna in. fl.
") Hit liöra- skriifiaro (ävmi de som iiro sysselsatta vid Wmiströins jnalniskil.iare <1."

tinnnerniii
skil.i are o. <!.)

n, ni. fl.
, emottagaro, stnodor,

d  1911.

(Ägare, an-endator. föreståndare.)
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Forumläret ifjfUes och iiis-cludes Ull vcclcrhörande berffuidsfare .senast 1 dec. 1014.

KUNGL IVIAJ:TS OCH RIKETS Oblisiatoriskji iii)i>iiitter
KOMMERSKOLLEGIUM.

enl. ^ ii i K. Förordningen den lö maj IDlö.

I{onfidentieIlt
eni. Tiyekfrilietsförordningen

^ 'i mom. 4 punkt 11.

Frdijeforn ml är IV

för järn- oeli stålverk,
.som äro kombinerade med

bytt verk.

Sladfäst de)} fl8/7 1014.

Uppgift från

beläget i

järnverk,

socken (stad) av b"»n.

Ohs.! rppgifterna böra, där annorlunda ej uttryekligen angives, avse lörliallandena rid slntef ar år t013.
År svaret ])ä en fräga "nej'" eller '4ntei". utsåttes alltid n<'j ellei' intet, alldeiistund missliti'ständ
lätt kan iippslä, om en 1'räga lämnas alldeles obesvarad.

F r å g o r: Svar:

Ar..

I. Anläggningsår, ägare och tillverkare.

.järnverkets ursprungliga anläggningsär

A'em ä(jey järnverket? j j
Fullständiga jirinfOKorinct a den. som bedrivor järntillverk- ;

ningen vid verket

Dm tillverkniugslirmaii är ett handelsbolafi, upj)give.s jämlikt j
vederbörlig anmälan till handelsregistret antal lH)lagsinän ^

Dm tillverkningstLrman är en ekonomUk förcrrlnrf. u])pgives 1
enligt lagstadgad förteckning antalet medlemmar ;

Din tillverkiiingsiirman är ett aktiehoUKj, uppgives enligt ||
aktieboken antalet aktieägare

När började den nuvai-ande lirman driva järntillverkning? . . j| Ar

lledriver lirman förutom järntillverkning även annan industri- s
rörelse, torde densamma här angiva.s

Har nedan meddela.s upplysningar angående eventuella forändringar, som i något eller några
av ovan berörda avseenden inträffat efter 1013 års slut.
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II. Fastigheter och lokaler.

a) Särskilda taxerimjsvärdct å (1(^ fastigliaUT, som iiyltjas för jänitiJlverki)iiii;-<!ii. >am1 ilärli
liöi-ando okonomibygo-nadm-, såsom mapisiris-, lagar- och kontorslokaler . .... . kr. I

Anm. 1 Uiliidelse .järnverkets och därmed sammanhörande bvggnader.s vänle i ta,xerin<>s-
hingden ar sammanräknat med värde av .iordhruksfastighet (Jfr K. Förordningen an»'. hevfllJ

.2^ okt. 1910 ö) eller med värde av aiinaii fastighet, som el,ta^es 1 anspicik for ]arntillverkningen, torde den del av det sammanlagda taxeringsvärde tji
soiii kan anses han fora sig till s.jälva verket med därtill hörande ekonomibvggnader, approxi-l

kärnedan nppgivas det totala taxeringsbelopp, i vilket verket ingår.';t öl j stad, köping eller därmed .pimfurlig ort beläget .järnverk skall tomtAdlrdet ej inräknas i t
(let nnder mom. a) angnma taxeringsvärdet " i^j. :

b) Sam/nianlagda taxcrtntfsnärdel av llrman tillhöriga för fili^valtnings- och arlMdarepcrsoiialcn
avsedda boningshus, möteslokaler oidi andra byggnader, fasta inventarier inräknade- .

Aaa? I liandels-e de här åsyftade loka.lerna disponeras icke blott av den iicrsonal, som ih
sysselsatt vid .larntillverkmngen utan även av personal, som tillverkningsfirmaii svsselsätter
vHl saclan yrrkesrorelse, som ej star i samband med .iärntillverkn in gen (ex. lord bruk eller såf I

kr.

värdet

cö Om verket är bcdäget i stad, kiijiing
den tomtjord. ä vilken fabriks- och
Jiader äro belägna, angivas ..... .

(dier därmed jämlörlig ort, torde, taxeringsvärdet av\
ekonomibyggnader samt lör jiersonalen avsedda, hygg-

d) lirandförsäkringsvärde å under mom. a) uiiptagna anläggningar 0(di bdvaler, brandförsäk-i
ringsvärde å maskiner och inventarier ej inräknat

kr.

kr.
Anm. Är v(?rkot jämte tillhörande ekonomibyggnader l>randf()rsäkrat tillsamman med '

ny ggnad, .som ey tages i ansprak för järntillverkningen, torde den del av det totala försäkrings-
iieioppet. som kan anses hänföra sig till s.jälva verket med tillh(h-ande ekoiiomibvo«niade3v!|
maskiimr ocdi_ inventarier oräjamde, approximativt angivas härovan samt häniedan uppgivas det'
t(3tala lor.sakringsbeiopp, i vilket verket ingår

■ I ;e) ddnindjjyr.säkringsv a under moni. bi up|)tagna byggnader mdi lokaler, brandlörsäkidngs-j
yäide a däri lielintliga firman tillJiöriga. fa.>ta och lösa inventarier inräknat kr.

I ) Jyrandförsäkj'iug.Hhelapp a fasta
tillverkningen

bisa maskiner (adi inventarier samt redskap fJir järii-i

g) Brandförsäkringsbelo/rp å lager av råvaror, material o(di varor .

h) Om tirman förutom den ovan redovisade egendomen även äger andra för s|:adiii"varaiid<'i
bruk avsedda tillgångar, som direkt eller indirekt tjäna järnbruksrörelsen (exempelvis kom-!
munikation.s- och transportegendom, såsom rullande järnväg.smateriel etc.), tnrd.( uppgift omi
denna egendoms lioklbrda värde meddela.s här nedan 1

i) 1 händelse hyror eller arrenden av t ill verkuingsiirman erläggas / och för järnvcrk.^drlfteh
ocJi vad därmed sammanhiinger, torde desamma härnedan specificeras
/öl själva verket och därtill hörande ('konomihA'ggnader (ss kontors-, magasins-, lagcrbygg-

kr.

kr.

k r.

kr.'
kr.'

nåder o.

för bostäder och lokaler, som disponeras av förvaltnings, och arhctarepcrsoiialcn j! kr.t
/V/r-elektrisk drivkraft ^
för annan drivkraft u
för belysning ; ... .!!!!!!!!!!! .[!!"!!!!!!!!" kr
för ma.skincr ! . . . ! * I ki-
för andra ändamål (namngivas);

kr.

kr.,

kr.



III. Tillverkningen och omsättningen.

Liigcr '/i 1!'!^

V a r II s l ag

Ton
Bokfört
värde
Kl-.

InJcöpt under
året fur beur-
botning \ Ld
verket O

i In köps-
Ton i pris 3)

I  Kr.

Tillverlmt
nndor aret

Saln-
Ton 1 värde»)

Kr.

Förhrnlat eller j
vidare förädlat
vid liär redo- '
visade .iärnvork j

Sala
värde 4)
Kr.

T on

Salt inorn
landet- F.rportcrat \ Lager 101 O

Ton
Salu
värde b
Kr.

T on
Sala- j|

värde ')!;
Kr. i

Bokfört

Ton ' värde
Kr.

A) Tackjärnstillverhningen
Tackjärn ,
Gjutgods ,
Skrot.

-Masugnsgas
Andra biprodukter vid liyttverkctj.

TI) Tillverkningen av ovällda mellan-
produkter:
Smält.stycken ocli råskenor . . . .
G(3t och smidbart gjutgods . . . .
Blåsstål eller oräckt brännstål . .

Biprodukter vid framställningen av
ovällda mellanproduktor:
Skrot

Annat (namngivasj
Smitt eller valsat järn och stål:'
Smitt järn och stål;

ärnYälljär
(löt metall

Valsat järn och stål:
Av välljärn . . . .
Av götmetall

Biprodukter vid smides- och vals
verket :

Skrot

Annat (namngivas):
T)! Järnmanufaktiir och mekaniska

verksfadsarhetcn, snni framställas
under samma ledning och hokföring
sorn ovan redovisade tillverkningar
(inkl. gjutgods från kupolugn)^ ■

Såsom inköpt vara redovisas även sådana prodnkter, som erhållits från egen anläggning, som cj är kombinerad med liär redovisade Järnverk.
-) ,, försaid „ ,, ,, ,, ,, lev ererat.-? till ,, ,, ,, „ ., ,, ,, ., ,, „
!) I inköpspriset inräknas försäkringsav^gifter, frakter, omlastnings-, lossnings- och andra transportkostnader.
') Med salnrt'träef förstås varans nettoförsäljningspris vid verket, |

IC

o»

CO
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IV. Under år 1 91 3 förbrukade råvaror för järnframställningen.

Av egna tillgångar 1 j Köpt inom landet från [
främmande företag '

j  Direkt importerat
\ a r u s 1 a g

Kvantitet

Bokfört
inköps-
vilrde ')

Kr.

Kvantitet lnkr.p.^prls')!
Kr. i

1

Kvantitet ! Inkftpsprisi)'
i  Kr.

Stvckemalm
;

Slig '

Lrikctter »

.liirnsvami)
Skrot »

!  '

i  For ro mangan » »  i

F(n'ro,sili(!ium ■-> i . ; 1  . . i
Andra l'crrolcg-cring*ar »

j

Kalkslcn i 1  i '  » 1
Dolomit :•>

Annat eldlast bc.skicknings- 0(;h i  ̂ '
infodringsmaterial; '  :■> ! »  ■ 1

1  Övrigt, hoskicknings- och in
fodringsmaterial : ;; i i

:

Träko 1 hl. L 111. 1 . hl ' i
Stenk(d lon '
Koks » i
V(mI, still)ilar o. d ,  : !
Torv
Krnft för siiijiltiiiiig- kw. i

'") 1 inköpsprl.^et. mräkiias försLlkriiig.savgift.er, frakter, eiuiastiiliios-, lossiiinos- ock luidra, transpörtkostnacler

V. Järnverkets inkomster och utgifter.
Fiiiiios >tyrol.so- eller revisionsl>orättel>;e tillgäiiolig, torde sadaii godlietsfullt bifogas,

liedriver firman järntillverknin^ vid flera olika, arliets,stallen, ocli stå dessa niider samnia ekonomiska
led riiiig ticli bokkiring, skola kap. V" o. VI ondast ifyllas å ef,t av de formnlär, som an vä ndas ITr redovisnlm-en
av ifrågavarande verk. "

Tahlån över inkomsfci' ork utgifter iiäitför sig Ull Järiitiflrerkoingen rid följande i?erk:

Obs.! 1 ofterföljimde tablå skola icki? indragas sådaaia kostnadm-, som beröra aminii verksamhet ån
järiitill verkningen.

TT t g i I" t e, r a v 1 !) 1 Ö Ivr. I 1 !i k o m s t o r ä r 1 9 1 13 Kr.

Ingående lager av salnfärdigt gods
Pörbrnkningeii av malm, slig ock briketter
Fdrbrnkningen av inköpt ta<dcjärn, skrot, järnsva.mp oeli feri'o-

logeringar '
Fiirbrnkningen av inkrnda sinältstvcdven, råskenor, göt, Idåsstål

ocdv oräckt brännstål \
Förbrukningen av inköpt uträckt välljärn ock göt.mct<ill . . . .
Förbrukningen av kalksten, dolomit lii. m
Förlirnkningeji a v träkol, stenkol,koks ock övrigt brännmaterial
Material för reparationer ocli niiderliåll
Diverse material ock utensilier
Främmande lijälparbeten: utbetald förädlingslön för vid främ

mande verk utförda, koinmissionsarbeten
Löner ock arvoden till förvaltningsxmrsonalon inklusive styrelse

ocli revisorer, tantiem medräknat'-J) . . . .
Löner till arbetarna s) ( jfr kap. VDI)
Hyror (jfr specifikationen under kap. II)3)
Häntor
IJtskylder enligt krono- ock kommunaldelielsedlar, dock ej för

säkringsavgifter . . .
Totala avskrivningar på fastiglieter

"  '■ " maskiner, inventarier ock redskap . .
.. " " " varxifordringar
() vr I ga 11 tgl fter:

Försålt gods, Ixeräknat netto
verket

Hjälparbeten ock repai-ationer
åt främinande

Andra årsinkomster i samband
med järntillverkningen:

Vinst å järnkanteringen

Utgå. nide lager av salnfärdigt
gods.

Förlust å. järnkanteringen . .
Summa O■Summa ^)

-) ^id tuigivandet av löner ock arvoden till förvaltnings- ock arbetarepersonal inräknas även värdet av
eventuellt åtnjutna natur af örin åner, såsom fri bostad, fri kost, fritt bränsle, fria skatter o. .s. v.

•' ') I kändelee kyra utbetalas för bostäder åt förvaltnings- eller arbetarepersonalen, bör sådan kyra påföras
respektive lönesummor.

4) Utgifts- och inkonistsummorna skola med varandra (iverensstämma.
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VI. Tillverkningsfirmans bokförda tillgångar och skulder den 31 dec. 1913.

'r i 1 1 g å TI g a r Kronor S k u 1 (1 B r 'Kronor

Egna gruvor
Eastiglietcr
5[askincr, lasta ocli lösa
Andra inventarier oeli red

Lager av inaterial oeli vai'
Varufordringar
(Iruvaktier ocJi gruvlotter
Aktier i andra fräininande

lIvriga tillgångar

skåp .
oi- . .

bolag .

Kapitalbrist, årsförliist oräknad .

Arsförlust

Summa ̂)\ i

1) Summan nv tillgångarna skall (■■>verensstiimma med summan av skulderna

Eget kapital (enskild ägares, liandelsbolags elleri
ekon. förenings i rörelsen insatta, kapital el. aklie-|
bolags inbetalta aktiekapitall

Keservfond
Förnyelse- oeb avskrivniiigsfond
Andra reserverade medel, vara ränta ej debiteras.
Fonder för tjänstemäns och arlTctares bästa ■
Obligationslän •
Varusknld(;r e
Övriga skiildei- •

Årsvinst

lubetalt aktiekilpital ock ntdeliiliig;* till aktieät^arna åren 11)01)—11)13.

Aktiekapital

Vi: i909|Vi: r.noiVi: 1911 Vi- 191-iiVi: iJul
!  Kl*. 1 Kr. 1 Kr. Kr. ! Kr, |

Utdelning av vinst, uppkommen
under år

1909 1910 ! 1911 1 191-i i 1913 '&/ 1 0/ i o-' 0/ I r;/ 1
'  i i i i  : : ! ,

colrf.i lU- i  ' ;

F r å g o r: il Svar: i
i i

VII. Förvaltningspersonal. i
Ifuru stor A'ar förvHltningspersonaleii i medeltal under den tid av aret, verksamlietenji

Päg-ätt?
Härav ägare, V(H*kställande direktör eller disponent

övriga styrelseledamöter
,  , . , ( a) ingenjörer med högre teknisk utbildning . .tekiHsk l«,-valt3inigspemaal: , teknisk iiirraltningspersonal
kontors- och annan förvaltningspersonal

.Sammanlagda beloppet av under senaste räkenskapsår till förvaltningspersonalen inkl.!
bolagsstyrelse och revisorer utbetalta löner? (Jfr utgiftsstaten under kap. Y) . . .;

I

st. '
»  .

»  :

»  I

»  ,

»  i

kr. I

VIII. Arbetarepersonal.
I  liiiru stor var arbelarepersonalen vid järnverket i medeltal under den tid av året,
I  verksamheten pågått ?

Av nämnda antal voro st. förmän.
I  Sammanlagda beloppet av under till arbetarepersonalen utbetalta avlöningar:
'  LTfr ntgiftsstaten under kap. \)

st.

kr.

d  1914.

(Ägare, ai-reiidator, föreståndare).
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Frivilliga iiijpgifter.

Efterföljande uppgifter åro avsedda att Intagas i en
kalendarlsk förteckning över alla till bergshanteringen

hörande företag.

r a, S: o r: Sva

I  FullstiimJigt firinaimmv den, som driver riirelseii .

I  Firmans poi^tadrest^

I  i^^irmans telegrafadress
i  . i i
.  Firmans telefonnvia.ia.rr ||.

:  Om lirmaii är ett liaiidelsbolag, u])pg'ives jämlikt veder-|!
biirlig anmälan till handelsregistret OAitalet I)olags-\\
män i I

Om lirmaii är eii ekonomisk förening, uppgives enligtj
lagstadgad förteckning antalet medlemmar . . . .!

Om firman är ett aktiebolag, uppgives enligt aktie.i
l)okcn antalet altieägare '

st.

Om firman driver tlera gruvor, anrikningsverk eller verk för framställning av järn, stal eller andra metaller
angives liärncdan desaminas namn och karaktär, Idgf^, post- och telegrafadress samt telefonnummer.

Driver firman jämte l»ergslianteriug även annan näring, torde arten av sådan näring angivas:

-\r firman holag, ekonomisk förening eller aktiebolag, meddelas fallständig förteckning över styrelsens med
lemmar, varjämte styrelsens säte angives.

Av ovanstående styrelsemedlemmar är ordförande:

verkst. direktör: disponent.

-\r firman bolag, ekonomisk förening eller aktiebolag angives lott- eller aktlrkapitalcts storlek: kr..

Lotternas eller aktiernas nominella rärde: kr



Utdelning i ])roe. å
1  Utdelning av vinst, u])pkommen under år

OC
o OC1

OC

o

1911 1912 1 1913 1914

Stamaktier

1  1 i  1
!  1

Preferensaktier i ^  i i

Firmans viktigare för avsala avsedda produkter och tillverkningar namngivas:

Specialiteter: .

Firmans viktigaste av sättning sort er namngivas:

Firmans generalagenter: Namn, post- ocli telegrafadress:

Årliga värdet av firmans berg- och metallverksprodukter kr

Firmans för år 1914 deklarerade inkomst av bergs- eller metallvcrksdrift kr

Om firmans viktigare järnstämplar samt övriga särskilda vara- eller fabriksmärken torde meddelas upp
lysning på så sätt, att urklipp av desamma fastklistras härnedan.

^ninna i händelse av heliov respektiva klichéer för en kortare tid erhållas till låns?

Önskar firman meddela upplysningar angående sin industrirörelse utöver de ovanstående, antecknas sådant
meddelande härnedan (exmpelvis angående firman tilldelade medaljer och diplom vid utställningar,
patent m. m."):

den 1015.

(Namnunderskrift.)

Sveriges bergshaaitering.




