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Uppå anmodan af de nuvarande egarne till Wallåkra, Bosarps och Wrams sten
kolsfält i Skåne har j ag under sistlidne December månad företagit en besigtning 

af nämnde kolfält, dervid jag bemödat mig att, dels genom egen åskådning på stället, 

dels genom att taga del af de flera uti trakten anställda borrningsförsöken eller utaf 

föregående undersökningar, förskaffa mig all den kännedom om kolflötsernas utsträck

ning, antal, uthållighet och godhet j emte dem åtföljande lager af eldfast lera, flis, 

brännbar skiffer o. s. v., som vore behöflig att derpå kunna grunda det Betänkande 

j ag nu härmed går att afgifva. 

Under denna besigtning hade jag förmonen att beledsagas af trenne bland 

verkets delegare, nemligen Öfversten Herr Grefve Adolf von Rosen, Herr General

pirektören A. E. Ros samt Bolagets verkställande Direktör Herr Grosshandlaren Fr. 

Friseli från Göteborg, af hvilka de förstnämnde gjorde mig sällskap från Stockholm 

och Herr Friseli var till mötes vid ankomsten till Helsingborg. Och får jag för 

dessa herrar härmed betyga min förbindliga tacksamhet för all den underlättnad vid 

besigtningen och för alla de upplysningar i ett eller annat afseende om verket, som 

genom deras åtgöranden bereddes mig. 

All egentlig kolbrytning var vid mitt besök nu inställd och hade redan hvilat 

sedan våren eller sommaren 186 6,  emedan det nuvarande bolaget ansett sig, innan 

någon egentlig kolhuggning i större skala fortsattes, i första rummet böra rigta alla 

sina bemödanden derhän, att genom anställda borrningsförsök här och der erhålla en 

väl behöflig ökad upplysning om kolflötsernas förekommande inom de ifrågavarande 

trakterna, deras mägtighet och beskaffenhet samt det djup under dagen, på hvilket 

de på olika ställen finnas aflagrade. Flera af de förut arbetade dagorterna voro emel

lertid tillgängliga, och för att bereda tillträde under besigtningen till de mera på 

djupet drifna arbetsrummen å de olika kolfälten, hade anstalter blifvit fogade, att 

provisoriskt tömma några af skakten, så att genom dessa omständigheter och genom 

de resultater rörande borrningsförsöken o. s. v., som från grufvekontoret meddelades 

mig, all den upplysning bereddes, som för tillfållet stod att erhålla. 
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De Skånska stenkolen tillhöra, som bekant är, icke den egentliga s. k. stora 

Stenkolsformationen, utan en af Juraformationens underafdelningar (den s. k. mellersta 

eller bruna Juran) och de äro således af ett yngre datum, än de stenkol, som utgöra 

en så mägtig häfstång för Englands, Belgiens, Frankrikes och en stor del af Tysk

lands industriella utveckling och framåtskridande. 

Med undantag af några spridda spår i trakten af Ramsåsa och Kåseberga 
rande forma- .. Y d d l d d d l f M l h l tionens ut-

nara sta , är et egent igen en ast inom nor vestra e en a a mö us än, som 
bredning. man hittills med någon säkerhet känner denna afdelning af J uraformationen, h vilken 

der utbreder sig från trakten af Höganäs och Helsingborg utmed stranden af Öresund 

till Sireköpinge, Ottarps och Kågeröds kyrkor i sydost eller öfver en ytvidd af ungefär 

4 mils längd och 11/2 mils s törsta bredd *). 

Lagcr
vexlingen. 

Kolflötsernas 
läge pi\ än 

större, än 

mindre djup. 

Denna del af den kolförande formationen i Skåne, hvars ungefårliga utbred

ning blifvit genom en streekad linie antydd -å den härjemte bifogade kartan, 

utgöres till sin inre byggnad utaf flera. gånger med hvara.ndra vexla.nde lager af 

sandsten, sMfferler, bituminös skiffer (s. k. brandskiffer), mörkare och �jusare lerarter, 
deribland eldfast lera, emellan h vilka stenkolen, de s. k. stenkolsjlötserna, ligga lager

formigt utbredda, omgifne dels af sandsten både ofvan- och nedantill, dels af sandsten 

eller någongång brandskiffer på ena oeh af lera, skifferler eller eldfast lera på andra. 

sidan, o. s. v. Men sandstenslagren äro ständigt de mägtigaste af alla i hela forma

tionsfal j den. 

Alla lagren äro för det mesta nästan horisontela eller hafva åtminstone 

blott en ringare lutning från horisontalplanet, hvilken vanligen utgör 5°--1 0°, men 

någongång uppgår till 20°, än åt det ena, än åt det andra väderstrecket. Sålunda, 

för att blott anföra ett par exempel, må nämnas, att å Höganäsfältet flötserna luta 

åt S. eller SSO. , under det att de å Bosarps- och W ramsfälten deremot, af hittills 

skedda brytningar att dömma1 hafva sväfvande åt WNW. eller NW. 

Det öfversta i dagen liggande lagret af formationen utgöres vanligen af sand

sten och först på ett större eller mindre djup derunder är det, som stenkolsflötserna 
kunna påträffas. Men då nu hela formationsfölj den, efter hvad nyss är nämndt, nästan 
allestädes här intager e tt mycket vågrätt eller sväfvande läge, och markens beskaf
fenhet i allmänhet är särdeles jemnländig och i stor t  betraktad nästan platåformig, 
samt i öfrigt endast· få bäeknedskärningar af någon mera betydenhet förefinnas, som 

") Hururida häremellan och l!·akten af Y stad formationen än vidare tinne� i ett >am manhang utbredd eller blott 
i spridda fläckar aflagrad, dcrom saknar man för nftrvarande all kilnnedom.  Ett yttrande om den större eller 
mindre sannolikheten eller osannol ikh�ten af det ena eller andra fallet är här icke på sin plats. 
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kunnat till något större djup blotta den naturliga lagerföljden e1ler yppa kolflötsernas 

utgående i backsluttningarna, så har en gifven följd häraf blifvit, isynnerhet som både 

på höjderna och uti dalsänkningarna fasta klyften oftast undandöljes af en mer och 

mindre djup jordtäckning, att man endast långsamt och småningom lärt sig få en 

aning om de skatter af underj ordiskt bränsle, som här ligga förvarade. Sedan man 

dock den ena gången efter den andra under tidernas lopp lyckats bevisa tillvaron af 

brytvärda stenkolsflötser på åtskilliga ställen , har man sedermera bemödat sig att 

genom borrningsförsök ytterligare undersöka förhållandet och dymedelst närmare lära 

känna flötserna till deras antal, mägtighet och utsträckning. Resultaterna af dessa borr

försök från 1864 till närvarande tid komma att i ett sammanhang längre fram anföras. 

Inom alla kolfält, till hvilken tidsbildning de än må höra, är det som bekant 

en ganska vanlig företeelse, att de kolförande lagren der, efter att hafva med arbete 

varit efterföljda på en större eller mindre sammanhängande ytvidd, ofta finnas helt 

hastigt tvärt afskurna och försvunna, så att ofyndiga bergarter i stället möta vid den 

nivå, på hvilken kolflötsen förut arbetats. Man kallar sådana afbrott eller afskär

ningar för förkastningar, emedan erfarenheten har lärt att om man, för att åter upp

söka den borttappade flötsen, fortsätter brytningen uppom eller nedom det ställe, vid 

hvilket flötsen borttappades, man alltid skall, åtminstone i de alldraflesta fall, åter

finna densamma på andra sidan om afskärningen, ehuru kastad uppåt eller nedåt ett 

större eller mindre stycke väg, men i öfrigt till lika mägtighet och beskaffenhet samt 

i samma läge eller ställning som förut. Sådana förkastningar härröra af de sätt

ningar, rubbningar eller rystningar, som jordskorpan undergått under förflutna geolo

giska tidskiften och de återfinnas icke blott inom de stenkolsförande, utan också inom 

alla andra geologiska formationer, äfven de ttlldra äldsta, fastän de af snart insedda 

skäl lättast kunna och skola iakttagas der, hvarest ett så bestämdt utprägladt lager 

som en stenkolsflöts vägleder uppmärksamheten. 

Äfven inom den Skånska stenkolsformationen saknas ingalunda sådane förkast

ningar, utan äro tvärtom ganska allmänna. De vid Höganäs förekommande flötserna 

erbjuda nemligen, enligt hvad den deröfver upprättade kartan utvisar, talrika exempel 

härpå, ehuru den höjdskillnad, till hvilken förkastningarna derstädes egt rum, icke 

är så anmärkningsvärdt stor, utan håller sig mellan 1 2  och 30 fot. Men äfven på 

en mängd andra ställen inom sagde formation hafva dylika förkastningar, stundom 

till icke obetydliga nivåskillnader, tydligen ådagalagts, dels genom de företagna skakt

och ortdrifningarna, dels och isynnerhet genom de verkställda jordborrningarna. De 

vigtigaste af dessa förkastningar komma att i det följande anföras vid redogörelsen 

för de särskildta kolfälten. 

Rubbningar 

och förkast

ningar inom 

kolfålten. 
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kolförande 

tra kter. 

6 

De ställen, der man dels genom borrningsfårsök, dels också genom skakt- eller 

ortdrif'ningar erhållit närmare upplysning om den inre bergsbyggnaden hos Skånes 

stenkolsf'ormation, äro, utom Höganäsfältet, huf'vudsakligen Wallåkra-, Bosarps- och 
Wramsfälten samt för öfrigt några andra mellanliggande punkter,. hvilka likaledes 

längre fram skola i ett sammanhang här anföras. 

De för sta kol- De aldra första brytningarna efter stenkol här i Skåne sägas hafva blifvit 
br�tsni

k
n!a rna 

företagna i medlet af 1600-talet vid och i närheten af Helsingborg, men endast genom 1 .. ne . 
ofullkomliga dagarbeten och utan någon stadgad plan. Först längre fram synes en 

mera ordentlig stenkolsbrytning hafva kommit till stånd och åtskilliga skakt blifvit 

nedslagna, ehuru arbetet denna gång endast några få år fortsattes, för att sedan åter 

vexelvis upptagas och nedläggas. Efter de år 1724 och 172 6  af Bergs-Collegium 

anbefallde undersökningar af alla dessa stenkolsbrott bildade sig år 1737 ett bolag, 

som ånyo upptog. arbetet i åtskilliga af de gamla brotten,  isynnerhet vid Tinkarp, 

Walläkra- och genom borrningsfårsök bemödade sig att på andra ställen uppfinna nya kolflötser. 
0��lt 

Bosarps- En följd af dessa fårsöksborrningar var upptäckten af stenkolsflötserna vid W allåkra 
1a en upp-

täckas. och vid Bosarp. 

Vid Wallåkra började grufvearbetet år 1738 ,  men inställdes påföljande året 

och h vilade sedan ända till 17 87, då det åter upptogs och fortgick till 1797. 

Vid Bosarp blef under åtskilliga efter hvarandra följande intressenter stenkols

brytningen utan afbrott fortsatt från 17 46 till 1797, dels å Drottning Lovisas, dels å 

Konung Adolf Fredriks fält. Kolen härifrån blefvo med fördel använda till tegel- och 

kalkbränning (hufvudsakligen i och får Landskrona fästningsbyggnad), vid glasbruk och 

stenkärlstillverkning samt till åtskill iga fyrbåksinrättningar i riket o. s. v. Samman

lagda kolbrytningen under hela denna tid skall enligt officiella handlingar hafva 

varit nära 488,000 tunnor. 

År 1797 flyttades arbetet från Bosarpsfälten till Höganäs, hvarest året förut Höganås kol
fålt upptäc-

kes. händelsevis tvenne förut obekanta kolflötser genom borrning blifvit upptäckta, en öfre, 

sedan kallad Grefvinnan Ruuths, en undre, kallad Fru Bagges flöts. Som bekant 

har arbetet härstädes sedan den tiden oafbrutet varit fortdrifvet, hufvudsakligen på 

den undre flötsen, som egentligen består af flere med hvarandra vexlande lager af 

brandskiffer, kol och flis till en sammanlagd tjocklek af 4 fot 10 verktum, men der 

alla kollagren tillsammans icke äro mägtigare än 20 verktum. 

All egentlig Å de båda andra kolfälten, de vid Wallåkra och Bosarp, har deremot allt 
k olbrytning . 

(utom vid Hö- ordentligt gri:tfarbete h vilat ända till närvarande tid och endast en och annan jord-
ganäs) hvilar egare, å hvars egor kolflötser tillfälligtvis sågos utgå i dagen uti sluttningen af någon 
frän 171!6 till 

närv. tid. backe eller jordhöjd, frestades, emedan det underjordiska bränslet med ringa kostnad 
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der kunde åtkommas, att då och då för eget behof tillgodogöra sig någon liten del 
af detsamma. 

Det var först för några få år sedan, som dessa nog länge åt glömskan öfver- Nya inmut

lemnade kolforande trakter ånyo hörjade blifva föremål för uppmärksamheten, i det n�:�:� �::�:
Herrar af Ekström & Billow här nu företogo inmutningar i en skala, utan tvifvel ake i början 

. af 1860-talet. 
den mest storartade, som hittills ifrågakommit uti Sverige. Ty ICke blott Bosarps-
och W allåkrafålten blefvo nu åter inmutade, utan äfven å egorna till alla hemman 
och lägenheter inom Luggude och Rönnebergs härader, således inom hela den trakt, 
der den stenkolsförande formationen utbreder sig, tillforsäkrade man sig genom veder-
börliga mutsedlar (till ett antal, enligt Commerce-Collegii Underdåniga Berättelser 
1863-1865, af 6,6 17 * )  om ensam och uteslutande rättighet att bearbeta och af-
verka all derstädes förekommande kolfyndighet. Den vidsträckta utbredning, .som 
sagde herrar sålunda afsågo för sin blifvande verksamhet, forlamade eller splittrade 
emellertid allt för mycket deras krafter, så att företaget, huru lofvande det än i början 
visade sig, hittills ic:ke burit de frukter, som man väntade sig och ett ändamålsenli-
gare ordnande af arbetsdriften utan tvifvel eljest skulle hafva medfort. 

De arbeten, som på grund af alla dessa nyss sagde inmutningar hittills blifvit 
företagna, hafva enligt de upplysningar, som jag på stället genom egen åskådning, 
äfvensom genom meddelanden från grufvekontoret inhemtat, hufvndsakligen varit 
foljande: 

A) Å Wallåkrafältet. Wallåkra
fältet. 

Adolf Rosens Skakt, beläget på N. Wallåkra hemmans egor i Qvistofta socken Adolf Ro sens 

omkring 11/4 mil från Helsingborg och 3000 fot nordvest om Wallåkra jernvägs- Skakt. 

station på Helsingborg-Eslöfsbanan, är afsänkt öfverst på en höjdplatå, som i söder 
begränsas af den stora Råusdalen, på hvars botten jernvägen framgår, och i öster af 
den s. k. Norra Wallåkradalen, en mindre dalgång, som utmynnar åt söder i den 
forstnämnde (se den bifogade kartan). Mot norr och nordvest fortsätter samma 
jemnländiga belägenhet en lång sträcka. 

Skaktet, hvars dagöppning ligger omkring 120- 130 fot högre än Rånsdalens 
botten, har nedgått till ungefär 1 1  O fot. Såsom af å andra sidan stående profil 
synes, bestå de öfversta 102 foten af grus (32 fot ) och sandsten (70 fot). Derefter 
vidtager den 1,4 fot** ) mägtiga kolflötsen och under denne mörk .eldfast lera 4 fot, af 

*) Under 1866 lära ytterligare några hundra inmutningar tillkommit. 
H) Öfverallt i d�tta betänkande är decimalmåttet användt, der ej annorlunda uttryckligen nämnes. 
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särdeles god beskaffenhet enligt Professor Blomstrand, samt derunder en ljusare sådan, 
hvars mägtighet skall uppgå ända till 22 fot, innan den underliggande sandstenen möter. 

Grus . . . . . . . .  32,0 fot. 

Sandsten . . . . . '70,0 , 

Kol och Flis . . . 1,4 , 
Eldfast lera, mörk 4,0 , 

Eldfast lera, ljus . 22,0 , 

Kolflötsen har en lutning af ungefär 10° från hori
sontalplanet åt NNO. Endast de undre 4 tummen af den
samma skola bestå af rent kol N:o l, under det att den 
återstående öfre delen, l fot, utgöres af s. k. flis, ett slags 
kol af skifvig struktur, jordartadt sammanhang och matt 
brott, men som innehåller blott 40-60 procent kol och 
bitumen och återstoden askbeståndsdelar. 

De genom Adol f RosenR skakt, uti fyra hufvudorter 
. jemte en mängd andra., öppnade tillgångarna på eldfast 

lera samt på flis och kol torde för framtiden ändamåls
enligast och billigast kunna tillgodogöras, om en dagort 
eller stoll indrefves till skaktet från Rå.us- eller W allåkra
dalens botten, dit utfordringen då lätteligen skulle kunna. 
verkställas och dit äfven vattnet sjelfmant skulle taga sitt 
aflopp utan något hinder under brytningen. 

Detta skakt var nu vid mitt besök derstädes öde och fullt med vatten. 

Sådant . var oekså förhållandet med Carl XV:s Skakt, beläget på Södra W all
åkra hemmans egor, SSO. om Adolf Rosens skakt, på södra sidan om Råusda.len och 
1500 fot SW. om Wallåkra jernvägsstation. 

Såsom vidstående profil upplyser har man, sedan 
G•us . . . . . . .  · · · · · a,;,o rot. daggrus och sandsten först genomgåtts, på ungefår 84 

Sands-tP-n . . . . . . . . . . 49,0 , 

Kol och .Flis . . . . . . . . 1,5 , 
Eldfast lera . . . . . . . . 1,5 , 
Sandsten . . . . . . . . . . 10,0 , 

Svart lera eller Skift'erler 5i,9' , 

fots djup under dagen trätfat den 1,5 fot mägtiga 
kolflötsen, under hvilken ligger ett lager af mörk eld
fast lera utaf 1,5 fots mägtighet och derunder sand-
sten. Det kolforande lagret innehåller här 0,5 fot flis 
och l,o fot rena kol N:o l. 

Det är detta skakts eldfasta. lera, som nu utgör 
råmaterialet för den får ett par år sedan i skaktets 
omedelbara närhet anlagda Qvistojta eller Wallåkra 
Lerkärlsfabrik. 
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Helt nära Carl XV :s Skakt ligga D alskakten N:o 1 och N:o 2 i den lilla 
dalgång, Södra w allåkradalen, SO!ll framgår förbi Södra Wallåkra norrut till Råns

dalen . Hvarken det ena eller andra af dessa båda skakt arbetas nu, utan de äro 

nästan igenfallna och alldeles oåtkomliga. De äro belägna på omkring 400-500 fots 

afstånd från hvarandra, Dalskaktet N:o 1 i söder och Dalskaktet N:o 2 i norr, såsom 

den bifogade kartan närmare upplyser. 

I det förstnämnda skaktet har man, enligt uppgift ,  på 20 fots djup under 

dagen träffat trenne särskilda, af sandsten mellanlagrade, stenkolsflötser om tillsam

mans 3,4 fots mägtighet, derunder ett 1,2 fot mägtigt lager af eldfast lera och sedan 

återigen sandsten. Dessa tre kolflötser funnos likväl icke i Dalskaktet N:o 2 ,  ty der 

hade endast en flöts påträffats, som llig på vid pass 3 1  fots djup under ytan, var 

O,s fot mågtig och underbäddad af l fots tjock eldfast lera, innan sandstenshallen mötte. 

Antingen skulle således de tre kolflötserna i Dalskaktet N :o l hafva här i 

Skaktet N:o 2 sammanflutit till en enda eller också skulle en förkastning mellan de 

båda skakten förefinnas, hvarigenom sannolikhet kunde vara till nya kolflötsers upp

dagande i det ena eller andra skaldet under de redan kända. Men saknaden af alla 

uppgifter rörande dessa kolflötsers läge i förhållande till vågplanet o. s. v. omöjliggör 

för närvarande hvarj e  säkert besvarande af dessa frågor. 

De kolflötser, uppå hvilka Adolf Rosens och Carl XV:s Skakt varit arbetade, 

synas deremot tillhöra ett och samma lager, ty båda flötserna äro af ungefär samma 

beskaffenhet (mycket flishaltiga) , samt för öfrigt begge öfverlagrade af sandsten och 

underbäddade af eldfast lera. Dock synes, att dömrna af den olika nivå, på hvilken 

h vardera flötsen bli fvit träffad, i Adolf Rosen på l 02 och i Carl XV på 84 fots 

djup under dagen (och Adolf Rosens dagöppning dessutom ungefär 40 fot högre än dag

öppningen i Carl XV), som om äfven mellan dessa båda skakt en mindre förkastning 

skulle hafva egt rum och sannolikt då i samma ·led,· som· Rånsdalen har sin utsträckning. 
Äfven i norr och nordost från Adolf Rosens Skakt torde nyss sagde stenkolH

lager i fullt orubbadt läge ej sträcka sig så särdeles långt, förr än en ny förkast

ningslinie möter, ty på ungefär 3000 fots nordostligt afstånd från skaktet är ett 

borrhål,  N:o 3, nedslaget vester invid landsvägen, på gränsen mellan N. W allåkra 

och Fjerrestadstorp, och ännu på nära 270 fots djup har intet kol der påträffats. 

Detta utesluter naturligtvis för ingen del möjligheten eller sannolikheten att under 

ytterligare fortsatt borrning på ännu större djup träffa en eller flera kolflötser. De 

hittills genomgångna lagren bestå, såsom af den längre fram meddelade redogörelsen 

för profborrningarna synes, vexelvis af sandsten, skifferler och en slags röd- eller 

brunagtig lera eller skifferler. En icke obetydlig förkastning torde således finnas 

någonstädes mellan detta borrhål och Adolf Rosens Skakt 

Dc bada 
Dalsk!lkten. 
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Borrningsför- Omkring 3000 fot NNO. om borrhålet N:o 3 och rätt Ö. om Fjerrestads kyrka 
sök norr om har man uti borrhålet N:o 4, ehuru det blifvit neddrifvet ända till 198 fots djup, 

Walläkra-
fältet. funnit endast en 2 tums mägtig kolrand, och detta 64  fot under dagytan. 

Bosarpsfältet. 

Theodors 
Skakt. 

Ännu mera nordligt, på den s. k. Bårslöfs hed uti Bårslöfs socken vester om 

Hedegården i Hesslunda socken, se den bifogade kartan, är ett 179 fot djupt borrhål, 

N:o 5 ,  nedslaget, utan att något tecken till kolflöts ännu blifvit träffad t. 

Det fortjenar anmärkas, att borrhålen N:o 3 och N:o 5 visat en påfallande 

öfverensstämmelse med afseende på beskaffenheten af de genomgångna berglagren, ty 

i inga andra borrhål, åtminstone uti inga af de i sednare tider nedslagna, har röd 

eller rödbrun lera (skifferler?) funnits i vexling med kolformationens sandsten. Det 

vore således af en ganska stor vigt for ett rigtigt bedömande af den kolförande forma

tionens inre byggnad i denna trakt, att ännu flera och djupare borrningar der blefvo 

verkställda till utrönande, huruvida ej i sjelfva verket kol skulle kunna, såsom an

tagligt är, anträffas på ett ännu större djup än det ,  till hvilket borrningen hittills 

hunnit. 

B) A Bosarp s- eller Boseru psrål te t *). 

Theodors Skakt har i sednare åren blifvit anlagdt på ett afstånd af v. p. 

1200- 1300 fot NO. om Bosarps herrgård, helt nära vester om landsvägen till Rise

1----i JOfut. 

Grus . . . . . . . . 26,o fot. 

Sandsten . . . �. . . 41,0 , 

Kol . . . . . . . . . I,o , 
Eldfast lera, mörk 6,0 " 

Sandsten. 

kattslösa kyrka. Ehuru intet arbete i detta skakt, l ikaså 

litet som å något af de andra till bolaget hörande stenkols-

fälten, för närvarande bedrefs, hade skaktet dock för den 

ifrågavarande besigtningen blifvit för tillfället länsadt från 

vatten och gjordt tillgängligt att befaras. Dess djup från 

dagen till botten är omkring 71 fot och den genomgångna 

lagerfoljden sådan, som å här bredvid stående profilteckning 

åskådliggöres. 

Kolflötsen har här träffats på 67 fots djup från dagen. 

Från skaktets botten äro tvenne hufvudorter anlagda, en åt 

norr 18-25 fot och en åt söder 30-32 fot lång och från 

hvar och en af dessa orters östra väggar, ej långt från deras utmynnande i skaktet, 

äro tvenne sidoorter i spetsig vinkel indrifna. I alla dessa orter ser man den nästan 

alldeles rena kolflötsen (endast en helt smal flisrand märkes nederst vid leran) inne-

*) Detta kolfält har blifvit uppkallad t efter Bosarps eller .Boserups säteri i Risekattslösa socken, beläget l% mil 
från Helsingborg <>ch 11/4 mil frän Walläkra jernvägsstation. 
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hafva en mägtighet af i medeltal l,o fot. stundom öfverstiger också flötsen detta 

mått och uppnår, såsom t. ex. mången gång i de norra orterna, till och med l ,s fots 

tjocklek, men nedsjunker deremot på andra ställen, ehuru detta mera undantagsvis, 

något under l fots mägtighet. Att här antaga l,o fot såsom medium af dess mäg

tighet, torde således icke vara högt tilltaget. 

Kolen visa sig vara af särdeles godhet : de äro täta och starkt glänsande i 

brottet samt kunna äfven huggas i temmeligen stora stycken, hvilka likväl vid ett 

längre ligg-ande i luften till någon del sönderfalla. Särskildt förtj enar anmärkas den 

fullkomliga frånvaron af åtminstone för ögat synlig svafvelkis. Om denna sednare 

för kolens praktiska användning fördelaktiga egenskap skall j ag tillåta mig att här 

nedan meddela åtskilliga intyg. 

Kolflötsen, tillika med dess tak och sula, synes, så vidt man utan afvägning 

kan dömma, ligga nästan alldeles horisontelt, men torde dock hafva några graders 

sväfvande åt vester. 

Till följe af sandstenstakets fasthet och hårdhet är ingen förstämpling nöd

vändig, och kunna orterna, som göras knappa 4 fot höga, utan fara drifvas med en 

bredd af 12 fot, så att tvenne man, en på hvarje  sida, der på samma gång beqvämt 

kunna arbeta. 

Den underliggande mörka eldfasta leran, hvars närvaro här, såsom vid Wall

åkra, betydligt underlättar kalhuggningen, tyckes vara af god beskaffenhet, och uttages 

deraf samtidigt med kolen en tjocklek af mellan 2 och 3 fot. 

Att döma efter hittills iagttagna förhållanden torde i denna trakten ett ganska 

vidsträckt och sammanhängande kolfäl t vara att förvänta, utbredande sig utan några 

rubbningar eller förkastningar åt alla sidor, åtminstone åt S. ,  åt Ö. och åt W. Om 

deremot anledning till någon liten förkastning vore att förmoda, skulle denna ega rum 

NO. om Theodors Skakt, emedan på vid pass 500-600 fots afstånd i denna rigtning 

ett annat skald nyligen blifvit nedsänkt 60-80 fot, utan att på detta djup ännu 

träffa någon kolflöts *). Sistnämnde skald hade således sannolikt kommit att förläggas 

just i närheten af någon förkastningslinie eller inom en af kastningar och rubbningar 

i någon större mån åverkad trakt, hvilket man också har så mycket större anledning 

att tro, som sandstenslagren i skaktet visade en mera brant stupning åt NW., då de 

deremot i Theodors Skakt bibehållit sitt ursprungliga vågräta läge. 

Ytterligare bekräftelse på denna åsigten, att här i trakten ett vidtsarnrnan- Drott ni ng 

hängande kolfält skulle vara utbredt ,  erhölls vid besök i de flera uti dalgången något 
Lovi;:;

er
�ag-

*) Vid jordrymmandet för detta ska k t  lär likväl en kolflöts af i medeltal 4 tums tjocklek hafva blifvit träffad på 
20 fots djup emellan daggruset och sandste nshallen. 
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öster om 'rheodors Skakt indrifna, af gammalt väl bekanta Drottning Lovisas 
dagorter. 

I den på vid pass 200 fots höjd öfver hafvet belägna landplatå, uppå hvilken 

Theodors Skakt ligger, finner man nemligen på 1100 till 1200 fots afstånd österut 

en liten i söder till norr gående dalgång nedskuren, i hvars vestra sidasluttning nära 

sjelfva dalbottnen icke mindre än fem särskilda dagorter äro indrifna. Den längst i 

norr och den längst i söder belägna af dessa dagorter (den sistnämnde är indrifven 

v. p. 100 fot) äro båda i sednare åren anlagda och ännu bearbetade af arrendatorn utaf 

Bosarps gård Inspektoren Berg, men de öfrige trenne ligga nu öde. Bland dessa 

sednare åter hafva de tvenne sydligaste, som äfven af Herr Berg varit påbörjade, 

under de alldra sista åren blifvit bearbetade af bolaget Ekstrcm & Billow och lära 

enligt uppgift circa 12000 tunnor stenkol blifvit i dessa båda orter uthuggna, hvar

emot den tredje eller den näst nordligaste af alla orterna, med en uppgifven längd 

af ungefår 120 fot, är af äldre datum och i sednare åren icke heller arbetad. Alla 

dessa tre orter stå genom tvärorter i förbindelse med hvarandra. 

Taket i alla orterna består äfven här af hård sandsten, och under kolflötsen, 

som är 9 -l O dec. -tum mägtig med en smal flisrand nederst, återfinnes samma svarta 

eldfasta lera, 3 fot mägtig, som i Theodors-skaktet, med den skillnad att de tvenne 

små interkalerade sandstensränderna i Theodors-skaktets eldfasta lera här deremot, 

såsom man hade tillfälle att se i den sydligaste dagorten, sammanflutit till en enda 

rand eller bank af 0,5- l ,o fots tj ocklek. Hela lågringsförhållandet ådagalägger emel

lertid tydligen, att det är samma sandstensbildning, som uppträder på båda stäl

lena, med den skillnad , att den uti Theodors Skakt har grenat sig i tvenne tunnare 

lager eller ränder och hvilka kanhända ändå längre vesterut alldeles utkila och för

svmna. Intet tvifvel således, att kolflötsen här och i Theodor är precis densamma. 

Således eger man redan derutaf grundad förhoppning på ett icke obetydligt här 

trakten befintligt kolfålt och denna förhoppning stärkes ytterligare, då man finner 

att uti sj elfva den nyss beskrifna dalgången ingen förkastning egt rum, hvilket be
visas deraf att kolflötsen uti en nyss påbörjad dagort i dalens motsatta eller östra 

sidasluttning blifvit återfunnen på ungefär samma nivå, samt för öfrigt lika beskaffad 
till mågtighet och lägring, som uti de förut nämnde vestra dagorterna. 

Kolflötsen med åtföljande sandsten och eldfast lera har såväl i den östra, som 

uti de vestr·a dagorterna ett flackt sväfvande (omkring 5°) åt W., på samma sätt som 

uti Theodors  skakt. 

Kolen, som äro goda och likna dem från Theodors-skaktet, synas i den östra 

dagorten vara något lösare än uti de vestra, men detta härrör här utan tvifvel af 
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deras närbelägenhet till dagen och kolen skola helt säkert äfven åt det hållet längre 
inåt från ortmynningarna tilltaga i fasthet, likasom fallet varit i de vestra. 

I samma dalgång, der nyss beskrifna Lovisas dagorter äro belägna, men om- Adolf Fre-
drik s grufva 

kring 4300 fot längre söderut (se kartan) i trakten mellan Lunnom och Hagaslätt, samt Sofias 
har man de gamla Adolf Fredriks Skakten med sina underjordiska ortarbeten samt Softas dagorter

. 

dagorter och utmål, de förra på vestra, de sednare på östra sidan om dalgången. 
H varken de ena eller andra af desRa gamla arbetsrum, af hvilka de förra eller 

Adolf Fredriks grufvor från medlet till slutet af 1700-talet bedrefvos med en jemn
förelsevis på den tiden icke obetydlig kolhuggning, äro för närvarande föremål för 
någon brytning. Något litet arbete har visserligen under de sista åren här varit före
tagen af bolaget Ekström & Billow, men utan något större allvar eller framgång. Så 
hafva t. ex. några dagorter blifvit öppnade i östra dalsidan inom Sofias utmål. Uti 
en af dem ser man i ortmynningen, nederst vid den med ras nu betäckta sulan, 
kolflötsen, hvars mägtighet dock nu ej kunde uppmätas för rasets skuld, men som, 
enligt uppgift på stället skall vexla mellan 6 tum och l fot. Äfven här finnes sand
sten i taket och eldfast lera i sulan under kolen och således är all anledning tro, 
att det är samma kolflöts, som uti Theodors skakt och Drottning Lovisas fält. 

Af en gammal karta öfver Adolf Fredriks kolgrufvor, upprättad år 17 55 af 
And. Brandberg, ser man, att de der qvarstående pelarna äro mycket tjockare, än 
de uthuggna orterna äro breda, och har man deraf velat sluta till att uti samma fält 
skulle, genom att nedtaga dessa pelare, en ännu större qvantitet kol kunna erhållas, 
än den som redan blifvit utbruten. Men då för några få år sedan en af de gamla 
dagorterna rensades i ändamål att tillgodogöra sig nyssnämnde förmodade tillgång, 
lära, enligt mig från grufvekontoret meddelad uppgift, dels alla pelare befunnits, så 
långt man kunde intränga, redan uthuggna, dels vattnet hafva varit så påträngande, 
att arbetet snart måste öfvergifvas. 

Ganska stort skäl synes likväl vara for handen att, något vester om Adolf 
Fredriks gamla skakt, närmare landsvägen nedgå med ett nytt skakt, för att från 
det hållet tillgodogöra sig kolflötsen. 

Likaså torde det vara mödan värdt, att i botten af Theodors skakt eller der 
i närheten neddrifva ett borrhål, for att öfvertyga sig, huruvida de i Bergmästare
Relationerna från slutet af 1700-talet i trakten af Adolf Fredriks grufva uppgifne 
undre kolflötserna verkligen forefinnas äfven här samt i så fall på hvilket djup och 
huru mägtiga. 
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C) A V'Vramsfältet. 

På omkring l 0000 fots ostligt afstånd från Adolf Fredriks och Sofias arbets
rum, hafva på Billesholms ego r i W rams socken tvenne skak t, Kristoffers och Mattis:s, 

i de alldra sista åren blifvit neddrifna, det förra på vestra, det sednare på sydöstra 
sluttningen af det s. k. Bökeberget, en mellan Bökebergshus och Snorrehus belägen 
alldeles jordtäckt liten berghöjd (se kartan). Afståndet härifrån till Helsingborg är 
21/8 mil och till närmaste jernvägsstation å Helsingborg-Eslöfsbanan, Wallåkra, 
13/4 mil. 

Kristoffers Skakt, hvars afsänkning bö1jade i December 1865, har, efter något 
uppehåll i arbetet, i bö1jan af sistlidne December på vid pass 92 fots djup under 

Grus . . . . . . . . 22,0 föt. 

Skifferler . . . . . . 3,0 " 
Sandsten . . . . . , 3,6 , 
Kol . . . . . . . . . 0,3 , 
Sandsten . . . . . . 4,o , 
Svart lera eller skif-

ferler. . . . . . . 6,0 , 

Sandsten . . . . . . 53,0 , 

Kol och Flis . . . 2,o " 
Sandsten. 

dagen såsom af vidstående profil synes, träffat en 2 fot 
mågtig kolflöts, men vattnet, som förut icke varit mycket 
besvärande, hade derefter fått ett så starkt tillopp, att oak
tadt alla ansträngningar, att med det för tillfället till buds 
stående ofullkomliga pumpverket få skaldet tömdt till den 
nu ifrågasatta besigtningen, skaktbotten likväl då stod be
täckt af 2 2  fots högt vatten, så att följaktligen ingen be
faring nu kunde komma i fråga. 

Kolflötsen, som, enligt på stället meddelad uppgift, till 
l,s fots medelmägtighet består af kol N:o l *) med en om
kring 2 tums tjock flisrand derunder, har hård och fast 
sandsten både i taket och sulan. Den skall ligga nästan 
alldeles horisontalt eller endast luta omkring 2 tum på 1 1  fot 
åt NW., således ej mera än ungefär l% grad. 

Någon ortdrifning från skaktets botten har naturligtvis ännu icke hunnit att 
verkställas. 

Enligt den öfver borrningarna förda journalen träffades under skaktsänkningen, 
såsom också profilen här ofvan visar, på nära 29 fots djup en annan liten kolflöts 

") En mindre hög af dessa vackra kol fanns ännu qvadiggande på grufvebacken. Häribland sågs ett större stycke, 
3 fot i längd, 1,5 fot i bredd och l fot i tjocklek. 

Vid samma tillfälle berättades, att ur det närbelägna Mattis-skaktet hade för ungefär ett år sedan blifvit 

uppfordrad t ett sammanhängande kolstycke af 4, 75 fots längd, 4,5 fots bredd och 2,0 fots tjocklek, h vilket 
sedan blifrit föräradt till Göteborgs museum. 



15 

af 3 tums mägtighet och äfven denne på båda sidor omgifven af sandsten, innan den 
underliggande hufvudflötsen nåddes. 

I Mattis Skakt, hvilket ligger SO. om Kristoffers och på ungefär samma nivå, Mattis Skakt. 

befanns vid dess befaring, såsom ock vidstående profil närmare upplyser, det ofvanför 
den nu bearbetade kolflötsen befintliga berget bestå alltigenom af sandsterr med trenne 

1------1 JOfot. 

deruti på olika afstånd från hvarandra liggande lager af 
en hård jernlera. 

Sandsten, med tre En special öfver den l ,Mi- l ,85 fot mägtig·a kolflötsen, 
l ager af jernlera 51,0 fot. -

Kol och Flis . 1,65-1,85 , 

Sandsten ...... 21,0 " 

Kol och Flis . . . . 1,2 , 

Sandsten. 

h vars lutning uppmättes till 5°--10° åt NW., bifogas här: 

Rent kol O,tj-0,2s. 

Flis . . . 0,25-0,35. 

Rent kol 1,25-1,25. 

Eldfast lera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20. 

Skaktet, som är vid pass 55  fot djupt, började drifvas början af Augusti 
1865 och redan i början af September samma år kunde kolbrytningen der begynna, 
hvarefter arbetet fortsattes till Februari 186 6, men har sedan hvilat. 

Ifrån skaktets botten utgrena sig fem orter, af hvilka den som framgår i rigt
ning mot Kristoffers skakt har den största längden af alla eller omkring 240 fot. 
Orterna togos under arbetet 16 fot breda med knappa 4 fots höjd, och af sulans 
sandsten, som naturligtvis till en del måste uthuggas, gjordes förstämplingar på sidan 
i dem. 

Kolflötsen, som enligt ofvanstående specialprofil innehar rena kol till en mäg
tighet af l ,4o-l,no fot, har ock i de vidsträckta ortdrifningarna befunnits vexla 
något i tjocklek, så att då den t. ex. i den orten, som från sydost inmynnar i skaktet
(orten från Mattis täppa) visat sig under någon mindre sträcka ända till 3 fot mägtig, 
har den på andra punkter kunnat nedsjunka till l 15 fots tjocklek. Den kan emel
lErtid med säkerhet antagas vara precis samma flöts, som uppdagats i Kristoffers
skaktet och som äfven träffats i den s. k. Mattis täppa, hvarom allt längre fram 
några ord vidare skola yttras. 

I den från Mattis skald i nordvestlig rigtning mot Kristoffers skakt drifna 
orten har man uppdagat en förkastning, på hvars nordvestra sida kolflötsen ännu ej 
blifvit anträffad, ehuru orten fortsatts uti sandstenen 6--8 fot på andra sidan om 
förkastningen. Man vet således ej ännu, om flötsen är att återfinna på högre eller 
lägre nivå än förut. 



Kolflötsens 
utgående i 
dagen uti 

1 6  

Oafsedt denna förkastning blir arbetets fortsättande i nordvestlig och vestlig rigt
nmg försvåradt och fördyradt genom flötsens stupning åt detta håll och till följe der
utaf vattnets rinnande åt samma led, hvarigenom man vid fortsatt kolhuggning skulle 
nödgas, att å orternas botten göra uthuggningar för dess afledande åt motsatt håll 
ut till skaktets botten, hvilken man derföre också blefve tvungen att sänka ännu 
djupare. Åt öster och sydost utgår kolflötsen sannolikt snart i dagen, at t dömma af 
den starkare stupning, 20° åt NW., som den visar i Mattis täppa. Om nu till alla 
dessa mindre gynnande omständigheter äfven lägges den, att i alla nuvarande orterna 
kolflötsen redan blifvit till stor del uttagen och att deraf endast så mycket är qvar
lemnadt till pelare, som varit oundgängligen nödvändigt för grufvans säkerhet under 
arbetet, så synes föga skäl vara, att från detta skakt (Mattis:s) längre fortsätta hugg
ningen på den nu uppslagna flötsen. 

Deremot kunde möjligen anledning förefinnas, att neddrifva skaktet ytterligare 
2 1  fot till den l fot mägtiga kolflöts, som genom borrning derunder är anträffad, 
och vid detta djup börja att densamma uttaga, såvida icke äfven denna flöts med 
ännu större fördel skulle kunna eftersättas genom o rtdrifningar, som utginge från 
Kristoffers skakt. 

Rätta arbetssättet för W ramsfältet torde sålunda vara från Kristoffers skak t 
nu till en början och sedan från något skakt, som kunde nedslås ändå mera vestligt. 

För några få år sedan blef, genom en tillämnad brunnsgräfning i den nu s. k. 
Mattis täppa, som är belägen vid pass 200-300 fot sydost från Mattis skakt, en 2 fot 

Mattis täppa. mägtig kolflöts uppdagad på blott 5-6 fots djup under dagen. Det var denna till-
fälliga upptäckt, som gaf första anledningen till kolflötsers vidare eftersökande och 
bearbetande här å W ramsfältet. Denna kolflöts befinnes här hafva en lutning från 
vågplanet af 20° åt NW., d. v. s. i rigtning mot Mattis skakt. Taket utgöres af en 
tunn sandstenshall med derofvanpå liggande grus, och sulan är likaledes sandsten, 
men mellan denna sednare sandsten och kolflötsen ser man äfven här en helt tunn, 
blott 2 tum tjock rand af grå lera. 

Lagringen är således här alldeles densamma, som i Mattis skakt, hvadan ju 
intet tvifvel kan uppstå derom, att båda dessa kolfyndigheter tillhöra en och samma 
flöts, hvars starkare lutning i Mattis täppa under vägen till Mattis skakt förändrat 
sig till mera liggande. Och detta är ju också dessutom fullkomligt bevisadt genom 
den ortdrifning, som blifvit verkställd mellan täppan och skaktet, hvarvid en och samma 
kolflöts följt ortdrifningen från början till slut. 

Bn lifre kol- I södra ändan af Bökeberget har man i den j ordtäckta bergsluttningen på

;�:�!;;l:t. träffat och med några kortare ortdrifningar efterföljt en annan öjre koljWts, som skolat 
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hafva en mägtighet af 1 ,o till 2 , 5  fot, men kolen sägas här hafva varit lösare och 
mera lerblandade, än i hufvudflötsen . - Samma öfre flöts är också anträffad i östra 
sluttningen af den s. k. ''Kungahusbacken" (se kartan), strax vester om Bökeberget 
och skall der hafva visat likartad beskaffenhet, som den nyssnämnde, med en mäg
tighet af 1 ,o till l , 5  fot. På båda dessa ställen öfver- och underlägras flötsen af 
skifferler, hvilket förhållande, om man derjemte erinrar sig, att den förekommer på 
högre nivå än hufvudflötsen , tydligen visar, att den icke kan hafva något samman 
hang med denn e, utan är en egen sjelfständig· flöts för sig. 

Den kan icke heller gerna ega något samband med den blott 3 tum mägtiga 
kolflöts, som då Kristoffers skakt neddrefs, der träffades på 2 8  fots djup under dagen, 
emedan, oberäknadt den mindre tjockleken hos denne sednare, taket och sulan der 
båda utgöras af sandsten, då deremot nyssnämnde i dagen utgående öfre kolflöts på 
både undre och öfre sidan inneslutes af skifferler. 

På den stora högl ändta ljungbeväxta fäladmarken "Snär:j et" (se kartan), som Borrnings
med j emn vta utbreder sig mellan Bökeberget i öster samt Risekattslösa kyrka och �

w
ö rsök mellahn 

• J ..._ ram s - oc 
Bosarps herregård i ves ter, äro flera borrhål, N:o 1 5 , N:o 1 '/ , N:o 3 1  och N:o 32 Bosarps 

nyligen neddrifna. I N:o 1 5 , som ligger ungefär halfvägs mellan Mattis skakt och 
Theodors skakt, har man på 6 6  fots djup under dagen träffat en kolflöts, som är 2 ,s 
fot mägtig, flisranden inberäknad. Äfven borrhålet N:o 32  har på ungefår 52  fots 
djup visat tillvaron af en 1,2  fot mägtig kolflöts. - Men borrhålen N:o 1 7  och N:o 
3 l  äro ännu icke drifna så djupt, att de uppnått flötsen, hvilket dock utan tvifvel 
äfven uti dem, om de hade fortsatts, skulle blifvit förhållandet. 

Af all t detta framgår emellertid och kan med trygghet sägas, att hela den 
vidsträckta högslätten mellan Mattis och Kristoffers skakt i öster samt Theodors och 
Adolf Fredriks i vester med en deremot svarande bredd, på <ljup�t innehar en, om 
ock ej · så alldeles fullt sammanhängande, dock i mindre hög grad än vanligt rubbad 
kolflöts af 1 till 2 fots mägtighet och af väl brytvärd beskaffenhet. 

fäl ten .  

Men utom denna kolflöts känner man ju å W ramsfältet, genom borrning i En u n d re ko l 
botten af Mattis skakt, en annan underliggande kolflöts af l fots mägtighet ; äfven ;,:�:.s;r:��;t . 
dennes sammanhängande utbredning öfver en vidsträcktare ytvidd har man för när-
varande ingen anledning att betvifla ,  och detta så mycket mindre, som gamla hand-
lingar, från den tiden då Adolf Fredriks grufva å Bosarps-fältet arbetades, upplysa 
derom att en underliggande flöts också der skall finnas, af 1 -2 1/2 fots mägtighet, 
fastän varande på detta ställe af brandskifferartad eller flisartad beskaffenhet. 

3 
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Man kan häraf sluta till, hvilka betydliga koltillgångar ännu ligga begrafna 

och outtagna å Wrams- och Bosarps-fålten och den intill dem närmast stötande 

trakten. 

D) Borrningsförsök. 

De borrningsförsök, som å den stenkolsförande trakten här och der blifvit an

ställda under de sednare åren eller ifrån den tid, då Herrar af Ekström och Billow 

gjorde sina inmutningar, uppgå för närvarande till ett antal af 24. I borrnings

journalen finnas visserligen 32  nummer upptagna, men borrhålen N:o 7 - 14 eller 

åtta stycken äro, ehuru utstakade, ännu ej påbörjade. Alla de andra , eller N:o 1 --6  

samt N:o 1 5 -32 ,  äro mer och mindre långt neddrifna : somliga a f  dem hafva redan 

nedhunnit till eller genomgått en eller flera kolflötser, under det andra åter ännu 

icke hafva uppnått någon sådan. På den bifogade kartan öfver trakten finnas alla 

de 3 2  borrhålen utmärkta med sina nummer. 

Resultatet af de hittills skedda horningarna är, enligt de utdrag, som jag gjort 

ur den mig vid Grufvekontoret i Helsingborg förevisade borrningsjournalen, foljande : 

Borrhålet 
N:o l .  Pålsjö gårds egor, 1/4 mil N. om Helsingbor,g. 

Daggrus samt vexlande lager af sandsten och skifferler 

N:o 2 .  Qvistojta bys egor, Qvistojta socken. 
Daggrus och sandsten . 
Kolflöts . . . . . . . . . . .  . 
Mörk lera . . . . . . . . .  . 
V exlande lager af sandsten och skifferler . 
Kolflöts . . . . . . . . . . . . .  . 
I,era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V exlande lager af sandsten och skifferler . 

N:o 3 .  På gränsen mellan N. Wallåkra och Fjerrestadstorp, 
Fjerrestacls socken. 

Daggrus samt vexlande lager af sandsten och skifferler . . . 
V exl. lager af sandsten och rödbrun lera eller skifferler . . 

N:o 4. På gränsen mellan Fjerrestaclstorp och Fjerrestadsby, 
Fjerrestads socken. 

Daggrus, sandsten, . skifferler 
Kolflöts . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Svart lera . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V exl. lager af sandsten och skifferler . 

Fot. Summa. 

56 ,o 
2 ,o 
2 ,o  

1 8 6 ,a. 

2 54,9 3 7 7 ,8. 
O, t 
4, 1 

58 , 4  

86 ,6 l 
1 82 ,7 2 69 , 3 .  

64,o f 
1 � ;: , 1 98 ,2. 

1 1 8,2 ' 



Borrhålet 
N:o 5 .  

N:o 6 .  

1 9  

Å Bårslö/s hed, i Bårslö/s socken. 
Daggrus, skifferler, sandsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V exl. lager af sandsten och dels grå, dels rödbrun skifferler eller 

lera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Norr om Bökeberget, 3500 fot från Kris toffers skakt, 
Wrams socken. 

Daggrus och sandsten . 
- Kolflöts . . . . . . .  . 

Sandsten. 

N:o 7-14. Ännu icke påbörjade. 

N:o 1 5 . 

N:o 1 6 . 

På fäladmarken "Snärjet", Risekattslösa socken. 

Daggrus och sandsten . 
Kolflöts . 
Sandsten . . .  

På Ekeby bys mark, Ekeby socken. 

Fot. Summa. 

64,o l 
l 1 7 9,o. 

1 1 5 ,o J 

8
1

,0 l 9 ,9 .  ,9 

65 ,6 ( 
2,s 69 ,2. 
0,8 

Daggrus Ram t vexl. lager af sandsten, grå och rödbrun skifferler . . . 227  ,o. 

N:o 1 7 .  På fäladmarken ''Snärjet", Risekattslösa socken. 
Daggrus och sandsten . . 9 1 ,o ;  

N:o 1 8 . På Rofvtgårdens fälad, Kågeröds socken. 

Daggrus samt vexl. lager af sandsten och skifferler . . . . . . . . . .  205 ,o .  

N:o 1 9 . 

N:o �0. 

Vid Snorrehusen, Ekeby socken. 
Daggrus och sandsten . . . 
Kolflöts . . . . . . . . .  
Svart lera (eller skifferler) 

Kris toffers skakt, Wrams socken. 

Daggrus, skifferler, sandsten . . . 
- Kolflöts . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sandsten med ett lager svart skifferler 
- Kolflöts . . . . . . . . . . 

N:o 2 1 .  
Sandsten. 

Sandsten 
Kolflöts . 
Sandsten 
Kolflöts . .  
Sandsten. 

Mattis Skakt, Wrams socken. 

• o • o • • • •  o o • •  o • t • ••• 

1 38,o ( 
1 , 2  1 94,2. 

55 ,o 

0,3 9 3 
28,6 (. 

6 3  ,9 .  ,o 
2 ,o 

5 l ,o 
l,s 

2 1 ,o 
l,:! 

7 5,o. 



Borrhålet 
N:o 2 2 .  

N:o 2 3 . 

20 

På Bökeberget mellan Kristoffers och Mattis skakt, 
Wrams socken. 

Daggrus och sandsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sandsten, svartaktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anrn. Detta borrhål ligger ungefår 100- 120 fot högre än kanten af 
Kristoffers och Mattis skakt och är således hittills allt for litet 
neddrifvet, för att ännu hafva kunnat träffa kolflötsen, 

På Qvistojta bys egor, i Råusdalen. 
Daggrus, sandsten . . . . . . . . . . 

- · Kolflöts (mest flis och brandskiffer) . . . . . . . . .  . 

N:o 24 .  

N:o 25 .  

N:o 2 6 . 

N:o 2 7 .  

N:o 2 8 .  

N:o 2 9 .  

Lera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Skaktet Adolf Rosen, FJerrestads socken. 
Daggrus och sandsten . 
Kolflöts . . . . .  . 
Mörk eldfast lera 
Ljus d:o 
Sandsten. 

Daggrus 
Sandsten 

På Gantajta egor, Qvistojla socken. 

På S. Wallåkra egor, Qvistojta socken. 
Daggrus, sandsten . . . . . . . . . 
Kolflöts . . . . . . . . . . . .  . 

Ccwl X V:s Skakt, Qvistojta socken. 
DaggTus och sandsten . 
Kolflöts . . . . . .  . 
Eldfast lera . . . . . . 
Sandsten . . . . . . .  . 
Svart lera eller skifferler och sandsten i vexlande lager 

På Lunnoms egor, Risekattslösa socken. 
Daggrus, sandsten, skifferler . . . . . . 
Kolflöts . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
V exl. lager af sandsten oeh skifferler . 

Å Tostarps ec;or, Herslö/s socken. 

Fot. Summa. 

1 1 5 ,o l 1 �'- 1 36 ,o " ,o. 

6 1 ,o ( 
3,7 
1 ,8 

1 02 ,o ; 
!;� , 1 2 9 , 4 . 

22 ,o ) 

37 ,o l 3 7 . O ,6.  ,6  

84,o 
1,5  
1 , 5  1 7 3 ,9 . 

1 0,o 
7 6 ,6 

1 5 ,o ( 
1 ,o 1 20,o. 

1 04,o 

Daggrus och sandsten . . . . . . . . . . . . . . .  1 04,o. 
N:o 30 .  Vid Tirup i Tirups socken. 

Sandsten . . . . .  . 

Anm. Detta borrhål, hvarom närmare uppgift saknas, skall vara an
lagdt öfverst på en höjdplatå ; dess djup uppgifves vara omkring 
260 fot. 

. . . .  2 6 0,o. 



Borrhålet 

N:o 3 1 .  

N:o 32 .  

2 1  

På fäladmarken )) Snärjet)), Risekattslösa socken. 
Daggrus och sandsten . . . . . . . . . . . . . . . . 

På fäladmarken )) Snärjet)), Risekattslösa socken 
Daggrus, sandsten, skifferler 
Kolflöts *) . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Fot. Summa. 

3 5,o. 

5 1 ,7 1 52  l ,9 .  , 2  

Bland andra i dessa trakter sedan äldre tider tillbaka bekanta eller ock i de 

sednare åren upptäckta koltillgångar torde i sammanhang härmed f6ljande förtjena att 

med några ord omnämnas : 

a) De norr om Helsingborg mellan staden och Sofiero belägna Tinkarps och 

Pålsjö skakten, der för ungefår ett år sedan kolbrytning började **). Redan för lång 

tid tillbaka var denna traktens koltillgång känd, ty det var här, som på 1 600:talet 

de aldra första försöksarbetena på stenkol företogos i Skåne. Gamla handlingar veta 

att omtala detta, äfvensom huru allt sedermera bönderna i trakten under förefallande behof 

vid lågt vatten i Sundet brutit stenkol dels af den i vattenbrynet utgående flötsen 

och dels genom grafvande höjderna, så länge jordrymningen ej blifvit dem för 

kostsam. 

Trenne skakt funnos nu vid mitt besök der nedslagna och ett fjerde var under 

afsänkning, hvilket sednare dock ännu ej hade träffat brytvärd kolflöts. De äro alla 

belägna på en obetydlig höjd  ( 1 0- 1 5  fot) öfver och nära intill hafvet uppå det låga 

strandbälte, som fortlöper allt från Helsingborg norr ut till Kulla Gunnarstorp, begrän

sadt i vester af hafvet och i öster af den på ett kort afstånd derifrån framstrykande 

1 2 0- 1 50 fot höga landthöjd, hvars öfversta platå erbjuder en så vacker utsigt öfver 

Sundet till det Danska landet. 

Längst i norr ligger Tinkarps skakt, söder derom Pålsjöskaktet N:o 2 och syd

ligast Pålsjöskaktet N:o 1, emellan hvilket och Helsingborg det under afsänkning 

varande nya skaktet har sitt läge. I de båda förstnämnde skakten har alldeles samma 

* ) På 58,6 fots d. iup under denna kolflöts, d .  Y .  s . på ett djup af 1 1 1 ,5 fot från dagen, har man vid fortsatt borr
n ingsarbete här påträffat ännu en kolflöts af 2 fot> mägtighet, betäckt af  sandsten och h v i lan de på en l , l  fots 
tj ock bädd af grå eldfast lera med d erunder l iggancl.e sandsten. Tillägg enligt ett sednare m eddelande af deu 5 
Februari 1867. 

* *) Dessa arbeten drifvas at Konsul Smidt i Landskrona. 

Öfriga mera 
kända k ol
tillgångar. 

Tinkarp och 
Pålsj ö .  
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lagerföljd blifvit genomgången, så att  dessa båda skakt antagligen äro arbetade på en 

och samma kolflöts, men hvilket icke med säkerhet kan sägas om Pålsjöskaktet N:o 1 ,  
der, såsom af nedanstående profilteckningar synes, lagerföljden varit något olika. 

Tinkarps Skakt och Påtsjö  Skakt N:o 2. Påtsjö  Skakt N:o l. 
et� Gr us . . . . . . . . . . . 6,0 fot· 

Brands kiffer . . . . . . . 15,0 " 

Kol . . . . . . . . . . . .  l,o , 
Svart lera . . . . . . . . 1 , 2  , 

"' Sandsten 

Den från de båda förstnämnde skakten arbetade flötsen har sålunda blifvit 

träffad på nära 4 1  fots djup under dagen och har 0,7 5  fots mägtighet, då deremot 

flötsen i Pålsj öskaktet N:o l är funnen redan på 2 1  fots djup och är l ,o fot tjock. -

En i de begge första skakten på 3 5  fots djup genomgången kolflöts af 3 tums mäg

tighet arbetas icke. 

Anmärkningsvärd är . för öfrigt den mägtiga bädd af s. k. brandski.ffer, som genom 

dessa skaktarbeten blifvit uppdagad, och hvilket förhållande, i förening med den i 

öfrigt egendomliga lagerföljden tydligen visar, att man här har att göra med helt 

andra kolförande lager i formationen, än de å W allåkra- ,  Bosarps- och W ramsfälten 

förekommande, och att således mer och mindre betydliga rubbningar i den ursprung

liga bergbyggnaden egt rum mellan denna trakt och den förutnämnde längre in i 

landet befintliga. Huruvida nu dessa här upptäckta kolflötser skola genom djupare 

borrningar kunna återfinnas öster ut och i så fall på hvad djup under de redan der 

bekanta, kan lika så litet sägas, som om dessa sednare möjligen här (vid Tinkarp) 

skulle kunna på djupet anträffas, emedan förkastningarrres rigtning och höjdbelopp 

ännu äro alldeles okända. 

J3enarp. b) I närheten af Benarps by i Mörarps socken ser man tvenne kolflötser ut-

gående i vestra backsluttningen invid en der förbiflytande liten bäck, den öfre, 4-6 

verktum mägtig, träffad i backens fot och förande goda kol, den undre genom borr

ning funnen 6 fot derunder, af 9 - 1 2  verktums tjocklek, men något flisagtig. - En 

förkastning måste här i närheten förefinnas, ty ett närbeläget borrhål, neddrifvet un

gefär 40 fot, har icke träffat någon kolflöts, utan endast hård sandsten. 
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c)  Nära Mörarps gästgifvaregård öster om Helsingborg skall en äldre jord

borrning hafva funnit tvenne kolflötser, den öfre 3 - 4  verktum, den undre 1 2  verk

tum mägtig, och på egorna till det 1/8 mil härifrån belägna Rosenlund skola likaledes, 

på 6-7 famnars djup, tvenne kolflötser blifvit anträffade af samma beskaffenhet och 

tjocklek, som de vid Mörarp, hvadan anledning är att tro dem tillhöra samma lager. 

(Hermelin, Om Boserups Stenkolsgrufva, 1 7 7 3). 

Mörarp och 
Rosenlund.  

d) På F_jerrestads bys egor i socknen af samma namn har genom borrning Fj errestad . 

upptäckts, på 4 famnars djup, en kolflöts af l fots tj ocklek (Hermelin, Om Boserups 

Stenkolsgrufva, 1 7 7 3). 

e) Vid Gåsebäck, 1/4 mil söder om Helsingborg, finnes en kolflöts, 6 - 9  verk- GåseL>äck.  

tum mägtig, blottad vid foten af en 6 famnar hög backe (Hermelin). 

f) Vid · Hjelmshult, Laröd orh Döshult i Allerums socken, vid Långaröd i Hj elm shult, 

Wäsby socken, vid Gantofta i Qvistofta socken, vid Tostarp och Wiarp i Herslöfs Tostarp o . " ·  v. 

socken ,  jemte flera andra ställen inom den kolförande formationen hafva, enligt äldre 

och nyare meddelanden, likaledes mer och mindre lofvande kolanledningar blifvit 

upptäckta. 

Af hvad här ofvan nu blifvit anfördt i enlighet med den kännedom, som man Beriik ning af 
till dato kunnat förskaffa sig om den stenkolsförande formationen i trakterna öster d

k
en

l 
."
1
a
1 

n� ol ika 
o t1 gangen 

och sydost om Helsingborg synes, att det företrädesvis är å Wrams- och Bosarps- inom Wram s-

fälten med den dem emellan li,r;gande neJden, som fullt grundad förhoppning för när-
och 

f,i�t
o
es:.

rp
s 

varande förefinnes på en för längre tid uthållig och lönande brytning af stenkol och 

att det således är i dessa trakter, som den hufvudsakliga kolbrytningen nu till en 

början bör koncentreras. 

Lågt beräknadt omfattar nemligen den förut omnämnde vidsträckta högslätten, 

som utbreder sig omkring och mellan Mattis, Kristoffers, Theodors och Adolf Fredriks 

skakt en areal af 1 50,000,000 qvadratfot. 

Antages nu den mellersta kolflötsen (den som är bearbetad i Mattis skakt) 

att vara i medeltal öfver hela denna sträcka l , 5o fot mägtig, ett antagande som, 

enligt hvad förut här blifvit visadt, icke kan anses för högt, så skulle sagde flöts på 

hela denna ytvidd innehålla 225 ,000,000 kubikfot stenkol. 

Den understa flötsen eller den, som genom borrning blifvit till l fots mågtig

het yppad under Mattis skaktbotten, men hvilken, för att taga förhållandet så ogynn-
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samt som möj ligt, här beräknas endast till i medeltal 0 , 5  fots tjocklek, skulle under 

samma ytvidd innehålla 7 5 ,000,000 kubikfot. *) 

Således ensamt å Wrams- och Bosarpsfålten samt den emellan och närmast 

omkring dem liggande trakten en koltillgång af tillsammans 3 00,000,000 kubikfot, 

h vilken likväl, sedan afdrag blifvit gjord t med 1/4 för pelare, spillning o. s. v. , redu

ceras till 225 ,000,000 kubikfot. 

Erfarenheten har emellertid lärt, att det sålunda beräknade kubikinnehållet af 

en uti j ordens inre befintlig ti llgång utaf kol eller af malm måste tagas åtminstone 

två gånger större än beräkningen ger vid handen, för att det, sedan det bl�fvit b1-utet 

och uppfordradt, skall öfverensstämma med det ve1'kliga kubikinnehållet, som uppmätes 

till afyttring eller till annat användande. 

Om vi likväl här endast med 1 1/2 multiplicera det nyss beräknade kubikinne

hållet, så erhålla vi ändock den betydliga qvantiteten af 3 3 7 , 500,000 kubikfot upp

fordrade stenkol. 

Med en daglig uppfordring af 5 ,000 kubikfot under 27 5 uppfordrings- och 

arbetsdagar om året skulle sålunda brytningen här kunna oafbrutet fortgå i 245 år. 

Skulle man. deremot blott afse den mellersta eller den i Mattisskaktet arbetade 

hufvudflötsen, så erhåller man, enligt ofvanstående beräkningsgrund, en uppfordrad 

kolqvantitet af 2 5 3 , 1 2 5 ,000 kubikfot, hvilken tillgång med en antagen uppfordring 

af 5 ,000 kubikfot om dagen och 2 7 5 arbetsdagar om året, ändock skulle räcka en 

tid af 1 84 år. 

Vid ofvanstående beräkningar af den befintliga kolqvantiteten är den mellersta 

eller hufvudflötsen antagen vara 1 , &  fot tjock. Ville man likväl, för all säkerhets 

skull, icke antaga densamma till mer än l fots mägtighet, så skulle ändock med lika 

stor daglig uppfordring som ofvan är antagen eller 5 ,000 kubikfot, vid bearbetning af 

begge flötserna erhållas 2 5 3 , 1 2 5 ,000 kubikfot och af endast den öfre 1 68 ,7 50,000 

kubikfot, för hvilkas uppfordrande i förra fallet skulle åtgå den betydliga tiden af 

1 84 år och i det sednare vid pass 12 3 år. 

Samtidigt med stenkolen skulle derjemte erhållas ur den mellersta eller hufvud

:flötsen minst 3 3 ,  7 50,000 kubikfot flis, då flislagrets tjocklek antages i medeltal till 

2 dec.-tum. 

Af dessa beräkningar, hvilka väl ingen kan skäligen anse öfverdrifna, torde 

litet hvar kunna bedömma, hvilka stora skatter af underjordiskt bränsle, användbart 

både i den enskilda och allmänna hushållningen och industrien, ännu ligga här all-

*) Den öfverstn kolflötsen qeremot, eller den, som hlifvit  anträffad i Bökebergcts oc h Kungahushackens sluttningar, 
tages här alldeles icke med i beräkningen. 
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deles värdelöst hegmfna, och detta dock blott p å  e n  liten del a f  den ytvidd, som har 

befunnits vara kolförande. 

Om vi nu på samma 

kol på Wallåkmjältet, men 

sätt göra ett öfverslag öfver den sannolika tillgången af B e räkni ng at 
för tillfället icke utsträcka vår beräkning utöfver s törre k s1a.'11 1

n o
å
l ik a 

o t• g ngen 

areal än 5 0 0 0  x 5 0 0 0  fot = 2 [) ,000,000 qvadratfot, så erhålla vi, med antagande af å Wallåkra-
fältet.  

en 1 , ;; fot mäktig kolflöts, hvaraf häl ften rent kol och hälften flis , enligt förut anförd 

beräkningsgrund, en uppfordrad tillgång af 2 1 ,0 9 3 , 7 5 0  kubikfot rena kol och lika 
många kubikfot flis.  Med fåstadt afseende på Wallåkrafaltets mindre ytvidd förutsättes 

här endast 2 , 5 0 0  kubikfots daglig uppfordring, och skulle således denna tillgång vara 

tillräcklig för ungefår 6 1  år a 27 5 arbetsdagar. 

Trakten mellan WallåMafältet å ena samt Bosa1-ps- och W?·mnsfälten å andra Mel l an l ig
sidan är ännu allt för litet känd, för att någon beräkning· öf,'er der varande kol- �a n d e  tr�k t e r  

a n n u nu ndre 
tillgångar nu må kunna anställas. Men ingen anledning finnes dock för närvarande noga k ä n d a .  
att betvifla till va ron af arbetsvärda kolflötser äfven der, ehuru dessa hittills icke blif-

vit uppnådda vid det dj up, till h vilket de ofullkomliga borrningsförsöken ännu hunnit. 

Samma förhållande kan också sägas eg·a rum, hvad beträffar den vidsträckta 

trakten mellan Wrams-Bosmpsfälten å ena samt Helsingborg och Höganäs å den andra 

sidan , ehuru dock på denn a trakt, efter hvad i det föregående här blifvit anfördt, 

flera mer och m indre anmärkni ngsvärda kolfl ötser redan äro bekanta. Men några så 

fullt säkra data, att en berälming derpå må kunna byggas , finnas emellertid för när

varande hkaså l i te t  här för handen, som å den nyss förut omnämncla trak ten nordost 

om Wallåkra . 

Ä f ven W allåkrafä1tet inneha r sålunda , efter  h vad of v an är visad t, icke så Tillglinga ma 
h dl

. 
k l 

· 
h J d l-

· 
k 1 · I!· · d d fi pfl eldfast  lera 

o etv 1ga o qvanhteter, e uru t essa och: lC e mnn a J emntoras me em, som nnas 1 11. • J ' OC l IS i:l.. 

å Bosarps- och vVramsfälten. Utom de rena kolen finnas emellertid här äfvenledes Wa l l åkra-
utomordentligt rika förråder aJ eldfast lera och derj emte ganska stora tillgångar af 

fältet. 

flis. Lika mycket således som en afverkning af kol här kan afses , lika mycket, om 

ej mera, L01·de man å detta fält söka att tillgodogöra dessa sistnämnde råmaterialier, 

hvilka hvar för sig merl skäl kunna anses mer än väl för�j enta af all den uppmärk-

samhet , som åt dem och deras vidare förädling och användning möjligtvis kan egnas. 

Eldfast lem förekommer visserligen äfven å Bosarpsfältet, såväl i Theodors 

skakt och Lovisas dagorter, som ock i Adolf Fredriks grufva och inom Sofias utmål, 
men det ä:r endast den eldfasta leran från Adolf Rosens och Carl XV:s skakt å Wall

åkrafältet, som hittills varit föremål för några mera i stort utförda försök att den-
4 
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samma tillgodogöra, i det år  1 8 6 5  en mindre anläggning under namn af Qvistojta 

lerkärlsfabrik blifvit deruppå grundad i närheten af Wallåkra j ernvägsstation, för till

verkning af alla till denna industrigren hörande artiklar. Det är om denna W allåkra 

eldfasta lera, som Professor C. W. Blomstrand i Lund yttrar i ett afgifvet betänkande 

af den 1 0  December 1 8 6 5, att den synes "vara fullt j emnförlig såväl med Höganäs

leran, som med de bättre utländska eldfasta lerorna". Särsk ildt om den i Adolf Rosens 

skakt närmast under kolflötsen liggande 4 fots mågtiga bädden af mörkare lera yttrar 

samme Prof. Blomstrand uti ett sednare afgifvet utlåtande af den 7 Februari 1 8 6 6  

och efter en derå af honom verkställd analys, att "den måste vara företrädesvi s eld

fast". - Äfven i de nu igenfallna s. k. Dalskakten å samma fält skall dylik eldfast 

lera hafva förekommit, hvilken mycket lofordades af M:r Davison, en engelsk ingeniör, 

som i slutet af 1 8 6 4 besökte fältet och deröfver afgaf ett utlåtande. 

Tillgången på eldfast lera uppå W allåkrafältet kan med skäl antagas vida 

öfverstiga den qvantitet, som äfven vid en ganska utvidgad användning någonsin kan 

ifrågakomma att förbrukas. 

Hvad den inom Skån8s Rtenkolsformation, och särskildt å Wallåkrafåltet före

kommande flisen beträffar, så säges i ett yttrande af den 7 Februari 1 8 6 6 , under

tecknadt N. Fr. Frykholm, C. W. Bloms trand och G. Gustafsson, att den, "oaktadt 

"sin ringa kolhalt, dock visat mycken användbarhet genom sin egenskap att i eldstäder 

"underhålla en långvarig värme, hvilket ock gjort den mycket begärlig bland ortens 

"befolkning." 

Anläggning Men ett ännu mera lönande och i stor skala utfördt tillg·odogörande af sagde 
af en l�solje- flis bör kunna med fördel inledas, nemligen genom dess användning till tillve1·knin_q fabnk. 

af pamffin och petroleum (lysolja) . Amanuensen vid Lunds Akademiska Laboratorium, 

Herr O. Nylander, som för ett år sedan verkställt åtskilliga försök i detta afseende, 

har deröfver afgifvit följande intyg, hvarvid j ag tillåter mig anmärka, att hvad som 

deri benämnes bituminös skiffer, är detsamma som flis : 

"Undertecknad, som undersökt bituminös skiffer samt småkol från vV allåkra 

"stenkolsverk i afseende på deras användande till paraffin- och petroleum-beredning, 

"får derom meddela följande : 

"Af 1/3 tunna skiffer erhölls 1 9 ,a  kubiktum rå olj a  af ovanligt fin och lätt

"flytande beskaffenhet. 

"Af 1/3 tunna hälften skiffer och hälften småkol erhölls 24 kubiktum rå olja  

"af samma beskaffenhet som den förra. 

"Dessa resultater bekräftades genom flera försök. 

"Af 1 1/3 tunna hälften skiffer och hälften småkol skulle sålunda det när

"maste erhållas l kanna rå olja. 
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"Dock bör vid fabrikationen i större skala ett ännu bättre resultat med skäl 

"kunna påräknas. 

"Blandning- af skiffer och småkol visade sig- sålunda ändamålsenlig-ast vid pe
"troleum-beredning-en. 

"Småkol ensamt använda g-åfvo mindre tillfredss tällande resultater, antagligen 

"derföre, att de packade sig för tätt tillsammans uti retorten. 

"För retortens upphettning användes hufvudsakligen samma sorts kol, som vid 

"olj eberedningen. Den koks, som vid ett föregående försök erhölls, lemnade till betyd

"lig del bränsle till ett följande. 

"Den bildade askan tyckes med fördel böra kunna användas vid pudrette

"beredning. Den råa oljan utg-jordes till större delen af till belysning-svätska använd

"bara indifferenta olj or. Af den fasta vaxartade paraffinen erhölls en relativt ej obe

"tydlig qvantitet, om också denna värdefulla produkt först vid arbete i stort kan full
"ständigt tillgodogöras." 

"Lunds Laboratorium den 7 Nov. 1 8 6 5 ." 
)'Oscar Nylander.)' 

Hvad ang-år den å kolfälten befintlig-a s. k. }ernleran, så beror det naturligtvis Tillgången af 
på den tillgång, i hvilken den förekommer, huruvida en ifrågasatt tillverkning- af g-jut-

s .  k. jernlm. 

tackjern med fördel må derpå kunna g-rundas eller ej . Då tillfälle icke erbjöd sig, 

att vid mitt besök nu deråt skänka någon närmare uppmärksamhet, kan j ag- således 

ej i detta afseende här afgifva något eget omdöme. J ag måste derföre inskränka mig 

att erinra derom, att så väl Berg-mästare-relationerna från äldre tider, då kolbrytning 

här eg-de rum, som ock de betänkanden römnde stenkolsfälten, som i sednare åren 

blifvit af åtskilliga personer aflemnade, sammanstämmande intyga, att j ernlera här och 

der förekommit i större och mindre mängd vid brytningarna, dels i större och 

mindre oregelbundna körtlar eller bollar, dels såsom smärre sammanhängande lager, 

bland annat å Bosarpsfåltet i dervarande dagorter och uti Adolf Fredriks grufva, 

vidare å W allåkrafåltet i Carl XV:s och Adolf Rosens skakt, äfvensom i de båda 

Dalskakten samt å Wramsfältet uti Mattis skakt, under hvars neddrifn ing trenne lager 

af en särdeles hård jerulera skola hafva träffats uti Randstenen på olika afstånd från 

hvarandra. Enlig-t ett af Professor Blomstrand i Juli 1 8 6 5  lemnadt intyg vexlar 

halten af metalliskt j ern hos W allåkrafältets j ernlera mellan 2 6 och 3 6 procei1 t. 
Om i en framtid någ-on jerntillverkning, grundad på denna j ernlera, skulle 

här kunna komma till stånd, torde den tillg-ång af sjömalm, som efter uppg-ift skall 

förekomma i Ringsjön och till hvilken inmutarerätten besittes af de nuvarande eg-arne 



2 8  

till W allåkra-, Bosarps- och W ramsfälten m .  m. ,  kunna blifva en  välkommen och 

behöfiig fyllnad. --------- -

Brytnings- Brytningspriset per tunna kol a 6 kubikfot vid ifrågavarande stenkolsfålt priset. 

Uppfordrin

gen af kol, 
eldfast lera 

och fl is .  

har under de båda åren 1865- 1 866, som kolhuggning här försiggått, enligt de upp-

gifter, som från grufvekontoret blifvit mig meddelade, varit följande : 

a) å Bosarpsfältet, i Drottning Lovisas dagorter o. s. v. 07 öre och i de från Theodors 

skak t arbetade orterna 50 öre. 

b) å Wrarnsfältet, i de från och till Mattis skakt drifna orterna 25 öre. 

c) å Wallåkrafältet, 30 öre för kol oeh 18 öre för flis och eldfast lera. 

Härvirl torde likväl böra anmärkas, att om ock i ofvanstående priser uppford

rings- samt förvaltningskostnad oeh dylikt icke äro inberäknade, så har bolaget icke 

heller haft någon skyldighet, att åt arbetarna bestå bostäder, säd till underpris eller 

andra. sådana förmåner, som vid mera konsoliderade grufvefält äro brukliga. 

Enligt de uppgifter, som från stenkolsverket blifvit till vederbörande Berg

mästare-Embete inlernnade och från grufvekontoret i Helsingborg mig delgifne, har 

uppfordringen af stenkol, flis och eldfast lent ur de särskildta kolfälten under åren 

1865 och 1866 *) varit följ ande : 

Rena Stenkol år 18 6 5 

" 

Flis 
, , 

år 1866 

Summa för båda åren , 

år 1865 
år 1 8 66 

Summa för båda åren 

Eldfast lem . år 1865 

" år 1 866 

Summa för båda åren 

I l Summa ur alla 
, i l  kolfälten Wallåkra. j Bosarp . Wram. 1 ' ------,.-----
li / för hvardera l för båda 

- -�=-�=+====�=====' i året. ___ åren. _ 1  
KubiH_ot_. ��� _K_u_b i_· k_fo_t.---'----K-•bik:o<:_ l Kobikfo<. =l 

4 1, 155 : 2 1,687 < 47, 3701 1 10,2 12 ! l r I l 19o,2 1 1 1 1 1,545! 40,350, 28, 170 j 80,065 ' 

52,700 / 62,037 / 7 5,54o / l l 
l il l 

32,09 1 j 2,425 [ 1,62511 36, 14 1 1 l 
29,225 : 8,305 1 54o l l 38,070 1 74'2 1 1  

6 1,3 16 ' 10,730 1 2, 165 / l 
48, 150 
68,0151 

1 16, 165 1 
I l I i  

48, 16 5 1 
68,0 15 j 

*) Grufvearbe tet bötj ade visserlige a reda n på hösten 1 864, men bestod då e n d ast i förberedande arbeten, så att 
kol brytningen egentligen Pj vidtog fö rr än med 1 865 års ingång. 
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Hvad beskaffenheten af  de Skånska vid Wallåkra , Bosarp och Wrarn brutne 

stenkolen beträffar, så likna de Engelska Cannelkol, men äro något magrare och på 

långt när ej så svafvelhaltiga. De duga icke gerna till kokes annat än vid bland

ning med fetare kol, brinna med klar, rökfri låga, gifva s. k. clinker eller en svampig 

aska, som genomsläpper luften och bevarar rostj ernen uti lokornotiver·na samt äro, om 

ock något svagare än de Engelska, dugliga till samrna ändarnål som dessa, både till 

förbrukning i den enskilda hushållningen och vid användning i större industriella 

företag af hva1jehanda slag. Till hestyrkande häraf, tillåter· jag mig att hctr· meddela 
nedanstående yttranden , dels i afskrift, dels i transurn t :  

a) 

"De Skånska stenkolen gifva visserligen mindre värme, än goda engelska 

''s tenkol och hafva vida mer än sådana dels lenmat aska i lokomotivernas eld

"städer, h vilken olägenhet för de korta turerna å dessa j ern vägar ansetts vara af 

"ringa betydelse1 dels ock visat sig under gång utkasta gnistor, men deremot hafva 

"de visat flera fördelar, såsom att ej slagga, ej angripa rostjernen och ej afsätta 

"något närnnvärdt sot, -- fördelar, hvilka äfven måste göra sig gällande vid dessa 

"kols användande uti enskild hushållning". 

"Ifrågavarande stenkol måste vid j ernhandteringen genom sm nnga svafvel

"halt till och med hafva ett afgj ordt företräde framför engelska kol". 

Helsingborg den 7 Februari 1 8 6 6 . 

N. FR. FRYimOLl\1. 
Inten d e n t  dd Statens j emrägar, Kapten i K.  Väg-

o c h  Vattenbyggnadsk årcn,  Ridrl .  af K .  W. O.  oc h  K. D .  D.  O.  

C. W. Blomstrancl. Georg Gustafsson. 
Professor i K e m i  och M i n .  vid Lunds U n i r .  F ö rste Lan d t mätarc i Malm ö h us län .  

b) "Vid användandet af stenkol från W allåkra, Bo sar ps och W rams grufvor å 

"lokomotiverna vid Landskrona och Helsingborgs jernvägar har det visat sig att : 

"Maskinen sättes under ånga på omkring 2 :ne timmar samt att 3 :ne kubikfot 

"ved äro fullt tillräckliga för antändningen i fyrboxen". 

"Ångbildningen är lifiig under körning, särdeles då hela maRkinens kraft 

"tages i anspråk" .  

"Vid sådana tillfållen blifver starkt drag·, hvilket förorsakar gnistring genom 

"skorstenen, svår att förekomma med galler". 

Sten k olen ' 
b e skaffenhet 
och använd 

barhet. 
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"Fyrboxen hehöfver emellanåt göras ren från aska och dylikt, hvilket tager 

"någon tid och besvärar föraren". 

"Slagg bildas högst sällan och är då af en lös och ej farlig beskaffenhet". 

"Rostj ernen blifva oskadade och kunna dessa användas troligen hela år, om 

"icke längre". 

"Å eldstäder, tuber etc. har ingen skada hittills förmärkts". 

"Rök vid påeldning uppkommer sällan då roster och eldbryggor äro lämpliga". 

''Helsingborg den 7 Februari 1 8 6 6". 

"J. P. W. Westerström". 

c) "Efter att i går hafva haft tillfäll e att iagttaga förbränningen af stenkol, tagna 

"från Wrams distrikt i Skåne, i lokomotivet "Landskrona" på Landskrona och 

"Helsingborgs jernväg, från Billeberga station till Eslöf och derifrån till Ramlösa 

"station, under en distance af omkring sju svenska mil, afgifva vi med nöj e  vår 

"opinion om dem såsom ångkol för lokomotiv- och annat maskinbruk, så mycket 

"mera, som de fullt ut motsvara vårt förut fattade omdöme om deras egenskaper 

"för dylikt användande". 

"Då man tog stora kol, syntes ringa uppmärksamhet nödig för rensning af 

"risten ; deremot, då endast fint stoff användes, fordrades mera tillsyn, från ett 

"hopande af aska ; slagg- eller stenbildning kunde icke förmärkas, äfvensom intet 

"aflopp af glödgade delar af brännstoffet kunde observeras, vanligen egande rum 

"vid starkt drag genom rökfånget, ej heller kunde någon förlust genom oförbrändt 

"kolstoffs afgående iagttagas" .  

"Stenkolen brände lätt och renligt, med en klar, stark hetta och synbarligen 

"fritt från hvarje  spår af svafvel . På det hela anse vi dem godt kunna jemn

''föras med vanliga engelska stenkol och då priset, till hvilket dessa kunna lemnas, 

"tages i betraktande, tro vi den tid icke vara mycket aflägsen, när dessa stenkol 

"måste uttränga engelska stenkol från svenska lokomotiver" . 

"Helsingborg och Ramlösa den 30  September 1 8 6 5". 

" W:m Sinnock". " William Davison." 

d) "Å l okomotiver·na vid Landskrona och Helsingborgs j ernvägar äro under slutet 

"af år 1 8 6 5  och första hälften af sistlidne år använda 2 1 9 5 6  eentner *) stenkol från 

"Wallåkra, Wrams och Bosarps stenkolsgrufvor i Skåne". 

"Kolen hafva med fördel blifvit begagnade samt visat sig framstående der

"igenom, att de högst sällan bildat slagg, lemnat mindre rök samt att rostjern, 

"tuber och eldstäder blifvit oskadade". 

") l Centner = 2,22 kub . - fot ungefär. 
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"Under de tider, då föeenämnde kol blifvi t enbart använde, hafva följande 

"'resultater vunnits : 

"Under vintermånaderna Oktober-Mars hafva, utom åtgången till reserv

"och stationstj enst, med 1 1 1 2 0  centner blifvit tillryggalagda 4343 , 4  lokomotivmil 

"och 3 6 3 2 3  vagnmiL Under sammarmånaderna hafva med 7 6 8 0  centnee blifvit 

"tillryggalagda 3 9 5 5  lokomotivmil och 3 6 6 1 O, li vagnmil samt utgjorda 4 9 2  tim

"mars stations- och 8 6 0  timmars reservtj enst". 

"Största lutning å nämnde jernvägar är l på 1 5 0 .  Lokomotivens vigt 45 6 
"centner. Största belastning å godsvagnar :2 0 0  och den vanliga 1 6 0 centner" . 

"Förestående intygas." 

"Helsingborg den 7 Januari 1 8 6 7 " .  

"E. Th. Stumegk. 
· · 'l' rafik-Chef vid Landskrona och 

Helsingborgs j e r n v ägar u . 

e) Ett bref till Brukspatron af Ekström från Professor Alex. 1\ftiller, Stockholm, 

K. Landtbr. -Akad. Exp.-fålt, Januari 1 8 6 7 : 

"Med anledning af Eder förfrågning rörande mitt sista vid Hellefors bruk 

"anställda försök med W allåkra s. k. stenkols förgasning uti trägasapparater, har 

"jag äran meddela ,  att 45 skålp. lufttorra stenkol *) gifvit närmare 2 0 0  kubikfot 

"kolsyrefri gas af omkring samma lysförmåga, som den i Stockholm af Engelska 

"stenkol beredda gasen i medeltal eger. 

"'Om Ni, Herr Brukspatron, anser detta preliminära försök vara förtjent af 

"allmännare uppmärksamhet, så bemyndigar jag Eder till dess offentliggörande. 

"Jag tror mig likväl böra tillägga, att närmare upplysning i frågan med det sna

"raste är att förvänta af Brukspatronen och Kommendören m. m. Herr L.  G. 

"von Celsing, som med stort intresse omfattat både träg·asberedning· och de härtill 

''afsedda apparaters användning för de t  likaledes inhemska förgasningsmaterial, som 

"erbjudes uti Wallåkra stenkoL" 

"A. Muller". 

Enligt meddelad uppgift från härvarande gasverk lemnar l kubikfot Engelska 

stenkol (vägande 5 0 - 5 2  skålp.) 2 00 a 2 1 5 kubikfot lysgas, således icke stort mera, än de 

Skånska stenkolen enligt nyssanförda försök. Den större halt af kolsyra, som den 

af Skånska stenkol beredda gasen innehåller, gör emellertid , att dess rening icke kan 

verkställas i en lika konstruerad apparat eller på samrna sätt, som vid Stockholms 

gasverk. Nyss meddelade yttrande af Professor Muller visar doek , att man redan 

" !  S v aran de e m ot en kubikfot u n gefär.  
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lyckats att ur de Skånska stenkolen framställa ganska användbar lysgas och att for

hoppning är, att fortsatta försök i detta afseende skola anställas till frågans slutliga 

utredning. 

Erfarenheten har visat, att de Skånska stenkolen, sedan de blifvit upptagne 

ur grufvan och fått ligga en tid i luften , hafva mer och mindre benägenhet att till 

en del falla sönder eller söndergrusa sig. Det är denna omständighet, som af mången 

också blifvit anförd såsom en olägenhet, den der icke skulle kunna kringgås, och 

såsom ett väsendtligt hinder för kolens forsling till och a.fsättning på andra platser. 

Denna. egenskap rlela emellertid de Skånska. stenkolen med alla andra. i utlandet före

kommande stenkol ur sådana kolförande formationer, som äro yngre än den egentliga 

s. k. stora. Stenkolsformationen. Men likasom man i utlandet förstått att öfvervinna 

denna. olägenhet och att gifva de sönderfallna kolen eller det s. k. kolgruset (små

kolen) en sådan form, att det tillåter en huru lång väga transport som helst, genom 

att sammanpressa det, sedan det bl ifvit utblandadt med 4- 1 ;)  procent asfalt såsom 

bindemedel, i passande stycken, s.  k. h1"iquetter *), så skulle det äfven här- i Sverige 

på samma sätt kunna förfaras. Utan detta hehandling::;sätt torde det alltid vara fara 

värdt att et t  stort inventarium af dylikt kolgrus och kol stybb skall år från år hopa 

sig, utan att kunna påräkna annat än tillfälligtvis en li'mgsam eller mindre lönande 

afsättning. 

Om den i det föregående här nyss omnämnde ifrågasatta anläggningen af en 

på flis (och bituminös skiffer) såsom hufvudmaterial grundad petroleumfabrik kommer 

till stånd, skal l man för godt pris på stället hafya hvad som behöfves for en sådan 

briquettetillverkning. .Ta., det kan till och med ifrågasättas, huruvida icke en dylik 

anläggning vore uta.f egarne8 eget intresse högeligen påkallad, just i ändamål att 

kunna realisera äfyen al la  de småkol och all t  dPt kolstybb, som under arbetenas fort

gång oundvikligen torde uppkomma. 

Om, såsom det är att hoppas och såsom ock alla anledningar med så hög röst 

bjuda, en ordentlig grufverörelse under en stadgad och kraftfull styrelse här skulle 

uppblomstra och år från år ut.Yidga sig til l enskild oeh al lmän båtnad, så torde dock 

*) D e  fö rnii m st:t t i l lverk n i n gs s tii l l � n  fö r br i q uet te 1· i i  ro : C h a rl e s i'D i  ((nn. f.d Jr iker)  och Lie ge (t,·:i fabrike1·) i Dcl g i � n ,  

S:t  }�t icnne.  Paris och  l-I nne i F m n h i k e  'a m t i Tysk land :Miih lhe im  a n  d e r  Ruhr o c h  Z w i c k a u .  Om c!P t  kol
stybb, s o m  använ d e •  v i d  b r i que tt.et i l l v E> r k n i n g c n ,  h å l l e r  a l l t  för myck�t  berga r t. i n b l an d ad, så måste denna genom 

vaskning först afl ägsnas , ty i Belgien t .  ex.  mottagas vid j c r n digarn a icke n t1 gra Lr iquet. ter  m e d  h ögre askhalt  
än 6 - 8  procent, men betalas  dft ockRit med omkring· 20 procent högre pr i s  1\ n  sten k o l en . - .Meddel a d t  af 

Herr Alarik Liedbeck.  
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en  bland de  forsta uppgifterna att lösa för det nya bolaget blifva den, att föran
stalta en bilh_qm·e transportled för kolen från de särskildta kolfälten, antingen direkte 

ned till hamn eller lastageplats eller till någon punkt på den redan befintliga Hel

singborg-Eslöfsbanan. 

W allåkrafältet, beläget så alldeles i närheten af stationen med samma namn, 

kan visserligen ännu utan allt för öfverdrifven kostnad besörja  forslingen af sina kol 

till stationen och vidare till Helsingborgs hamn eller till andra orter. Men annor

lunda blir förhållandet med Bosarps- och Wramsfälten, derifrån kolen måste föras 

1 1/4 till 2 mil på landsvägar, hvilka vissa årstider äro ganska underhaltiga såsom 

fortskaffningsmedel, och för en transportkostnad, som hittills skall hafva uppgått till 

i medeltal 40 öre för h varje  tunna kol ned till W allåkra station. Visserligen säges 

försäljningsprisPt för en tunna kol för närvarande vara. 1 , no R:dr, men om i beräk

ning tagas alla ck kostnader, för hvilka det kan ifrågakomma att göra afdrag, d. v. s. 

utom brytnings- och forslingskostnad, äfven förvaltningskostnad , räntebetalningar och 

oförutsedda utgifter m. m. ,  så torde den slutliga vinsten blifva mycket reducerad. 

En lokomotivbana eller måhända en hästbana, som utginge från nyssnämnde 

kolfält antingen direkte till Helsingborg eller också först stötte in på någon punkt 

af Helsingborg -Eslöfsbanan, t. ex. Ramlösa, W allåkra eller Tågarp, - se der en 

angelägenhet, som utan tvifvel utgör en lifsfråga för den Skånska kolbrytningens 

vidare uppblomstring och utveckling, och hvilken derföre icke nog varmt kan läggas 

det nuvarande bolaget - och hvar och en annan, hvars intresse lefver och kan 

något vPrka för det fosterländRb företaget - på hjertat ! 

En annan åtgärd, som i händelse en utvidgad kolbrytning kommer till stånd, Inköp af borr-

f l d f• . 
" d  ll d , l'  l . ,.f'. k maskin er af 

ä ven e es är a stor v1gt att genast VI taga, är anstä , an et a.1 nya Jorrmn_qs.J örsö förblittrad 

i större skala, både i enlighet med en sednare tids förbättrade methoder och med k on gtrukti o n  - ':t m t anstli l -
ledning af den erfarenhet om de geologiska läg-ringsförhållandena, som möjligen redan Jande af ny" 
nu kan stå till buds, en erfarenhet, hvilken också i sin mon skulle, genom elylika hnrmin gs

f;l l ·snk . 
borrningsförsök, vinna en hög·st önskvärd och efterlängtad utvidgning. 

Huru tidR- och penningeödande den nu brukliga borrningRmethoclen är, det 

har man under de sistförflutna åren tillri:i.ckligPn fått lära. Ett  borrhål, som ned

drifves till ett något mera betydligt djup än vanligt, t. ex. :2 0 0 - -400 fot, upptager 

en tid af flera månader och slukar en kostnad af 1 ,000 a 2 ,000 R:dr om ej mera, 

och detta all t utan att man dock på förhand kan beräkna, om resultatet skall vinnas 

eller ej , emedan det mången gång händt, att borren fas tnat i hålet orh sedan oaktadt 

alla bemödanden ej kunnat åter upptagas, hvarföre nytt borrhål på annat ställe måst 
5 



nedslås. Inköp a:f en borrrnaskin af den konstruktion, som i utland et befunnits ändamåls

enligast, då man der i likartadt fall afsett uppnåendet af ett hastigt, säkert och 

j emnforelsevis billigt resultat, kan derföre ic:ke annat än på det högsta tillstyrkas. 

Sådana nya hormi ngsforsök blifva också så mycket nödvändigare att anställa, 

som dem förutan ingen säker vägledning för nya kolfälts öppnande kan erhållas eller 

upplysning vinnas om der befintliga kolflötsers mägtighet och beskaffenhet eller om 

det dj up under dagen, på hvilket de befinna sig. Och äfven om man endast afser 

de hittills bearbetade kolfälten, så synas dylika försök vara af det egna intresset högt 

påkallade, emedan det ingalunda får a nses omöj ligt, att äfven å dessa fäl t  nya okända 

flötser af brytvärd beskaffenhet kunna finnas under de redan bekanta, fastän på ett 

dj up, dit man med den nu brukliga borrningsmethoden svårligen skall lyckas hinna. 

Här har också förut varit taladt om "förkastningar'' oeh humledes dessa yttra 

sig, nemligen på så siUt att en och samma, ursprungligen i ett sammanhang aflagrade, 

kolflöts blifvit genom ett visst antal lodräta eller nära lodräta spricko r  i j ordskorpan 

styckad i flera särskildta mindre fält eller flötser, af hvilka somlig·a blifvit upplyftade, 

somliga nedsänkta i förhållande till de  öfriga, så att efteråt nästan ingen befinner sig 

i samma horizontalplan som de andra . Att sådana "förkastn i ngar'' vid kolflötsers be

arbetande åstadkomma mycken olägenhet är också anfördt., em eda n deu koltillgång, 

på hvilken man länge arbetat helt tvärt upphör vid en såd an förkastningsspricka 

och någon tid således alltid åtgår, innan man hinner åter uppleta den afsku rna och 

forflyttade delen af flötsen. Vore deremot genom ett t.i l lräckligt antal borrningar 

såväl berglägringen, �om förkastningarna på förhand bek anta ,  så gåfve detta �n vis::; 

önskvärd säkerhet åt hela arbetet, h vilket följ aktligen från första hörj an k unde ställas 

och ordnas oj emnförligt myeket. mera ändamålsenligt och förmonligt. 

Med anledning h äraf behöfver j ag· blott erima om den nwd afseende på ::;in 

kolfyndighet hi ttills nästan a lldeles obek anta ytvidden mellan Wallåk mfältet å ena 

samt Bm;arps- oeh Wramsfälten å dPn andra si d a n ,  äfven som om de ieke mindre vid

strädda trak ter, som hefinua sig dels R. orh SO. , d els  \V. om de  s i:,;ta begge fälten, 

och hvilka alla blott. oful l ständigt äro kända till sin kolföra nde beskaft'Pnhet. Och 

ä.fven hela lkt landbälte, som från Helsingborg oeh Landskrona strä.ek er sig i syd

ostlig rigtning förbi Wombsjön och �öfdesj ön necl till Ysta d och Kåseherga , skulle 

m�r än väl förtj enfl att blifvn för�mål för tnl på dj upet gående närmaxe undersökning, 

genom hvilken ändtligen k un de hli fva utrönt, huruvida, såsom ock någon anledning 

är att ana, den kolförande formationen äfven derstädes skulle kunna utbreda s1g 1 

något större eller mindre sammanhang. 
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Mången, som hört omtalas den betydliga mägtigheten hos de flera i England, Jemnfö relse 
. mellan de 

Belgien, Frankrike, Sachsen, Preussen j emte åtskilliga andra länder bearbetade sten- Skån�ka  kol-
kolsflötserna, skall måhända anse osannolikt eller åtminstone oafgjordt , huru vida kol- tillgångarna 

och utlandets 
flötser af den j emnförelsevis ringa tj ocklek, ::;om de Skånska, skola kunna bearbetas yngre kol-
med någon vinst. Till lugnande af en sådan farhåga ville j ag dock erinra om de flötser. 

många på åtskilliga andra ställen i Europas fle::;ta länder förekommande yngre kol-

flötser, som sedan kortare eller längre tid tillbaka hafva varit föremål för arbete, 
oaktadt deras mäg·tig·het icke varit större, utan tvertom mången gång mindre, än de 
S kånska vid Bosarp , vV allåkra och W ram befintliga flötsemas. Ett uppräknande här 

af alla dessa exempel skulle leda till för stor vidlyftighet, utan tillåter j ag mig att 

i detta afseende nu blott hänvisa tlil ett nyligen utkomme t arbete : 77Die Bm·unkohle und 

ihre Venvendunp, Erste1· Theil, Die Physiogmphie cle1· Braunkohle uon C. F. Zincken , 

Hannover, 186 '7, uti hvilket man till öfverflöd kan uppleta exempel på brytvärda och 

under brytning varande kolflötser inom de formationer , som ligga mellan stenkols-
och Brunkolsperioderna och hvilka flötser således på något närmare sätt kunna anses 

j emnförliga med de Skånska. 

Bland flötser , som i detta af::;eende likväl ::;ärskildt skulle k unna anföras såsom 

er�j udande någon närmare motsvarighet till vårt inhemska kolförekommande, har 

Herr Alarik Liedbeck, en af våra kunnigaste och redbaraste tekniskt bildade unge 

män, fästat min uppmärksamhet på dc i trakten af Minden uti W estphalen förekom

mande, h vilka också, i likhet med dem i Skåne , tillhöra J urabildningen . Herr Lied
beck har sj elf der befarit en i närheten af Porta Westphaliea befintlig kolflöts af blott 

l , o6- l , �3 Svenska fots *) mägtighet, h vilken ligger på 2 8 2  Sv. fots **) dj up under 

dagen och sedan längre tid tillbaka med fördel brytes. Den bearbetas genom s. k. 
"Streb·- und Pfeilerbau", ett sätt mycket vanligt för tunnare flötser oeh hvilket bryt
ningssätt äfven torde vara det som bäst lämpar sig för våra inhemska kolfält . 

Jag bör · måhända här äfven i minnet återkalla ett oss ännu närmare l iggande Jemnförclse 
mel lan 

faktum, nemligen det väl bekanta förhållandet vid Höganäs Stenkolsverk ,  hvarest det Bosarps- ,  
nu bearbetad e kollagret, Fru Bagges flöts, egentligen består a f  fem särskilda flötser Wram s- och 

. IYal låkra-
af tillsammans knappt 1 7  dec. -tums mägtighet , skilda genom mellanliggande flis och fiil tens  flötser 

brandskiffer. Den mägtigaste flötsen der, innehåll ande de bästa kolen ell er N:o J , och <lem "id H ö !,!unäs .  
är blott () dec . -tum , och af de andra fyra, sammanlagd�' knappt 1 , 1 fot mägtiga flöt- · 

*) Enligt Hel'!' Lied lieeks anteckning l :l- 1 4  Preuss. Lachterzol l .  

H )  40 Lachter a 8 0  Pr. Lachterzoll. 
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serna, som innehålla sekunda kol eller N:o 2 ,  är  hvar och en  endast 2 -- 3 , 5  tum 

tjock. Hela det kolförande lagrets mägtighet från sandstenen i taket till den eldfa�:>ta 

leran i sulan är här 4,sä fot. 

Ur detta kolfält hat· dock från år 1 7 9 7  till och med år 1 8 6 5  en kolqvantitet, 

flisen deruti inberäknad, af omkring 9 , 4 0 2 , 4 3 0  tunnor blifvit uppfordrad , hvilken, efter 
6 kubikfot per tunna, uppgår till 5 6 ,4 1 4 , 5 8 0  kubikfot. *) 

Om man jemnför Höganäsfältets areal med W ramti-, Botiarps- och W allåkra

fältens ytvidd och tillika erinrar tiig den j emnföreh;evi::l större mägtigheten hos dessa 

trenne fälteils kolflötser, ::lå skall man finna, att denna j emnföreh;e , ::lOm utfaller till mycken 

fördel för de::lsa sednare kolfält, äfven i sin mon mägtigt skall uppfordra till ett snart 

tillgodogörande af de här redan alltför länge utan användning liggande koltillgångarna. 

För öfrigt böra vi ihogkomrna , att på Höganäsfältet kolen uppfordras från ett 

dj up af omkring 2 00 - 3 00 fot, då deremot de å Wram::;- , Bosarps- och Wallåkra

fälten befintliga koltillgångarna kunna tillgodogöras dels med dagorter, dels också 

genom en uppfordring, som i de olika hittills nedslagna skakten vexlar mellan endast 

50 och 1 1  O fot, h vilke t sednare förhållande i sin mon måste utöfva ett fördelaktig-t 

inflytande på brytningi:lpriset. 

Att vattentilloppet också uppå W rams- och Bosarpsfälten är och skall vara 

mindre än å Höganäsfältet är naturligt, emedan Höganässkaktens dagöppningar endast 

ligga på högst 2 0 fots höj d  öfver och dertill på ett obetydligt afstånd ifrån hafvet, 

hvars vatten således icke gerna kan undgå att besvära kolbrytningar, som försiggå 
på 180-280 fots d:Jup cleruncler. Vid de förstnämnde båda kolfälten deremot, som 

ligga på ett afstånd från hafvet af P/4 till 1 1/2 mil, har j ordytan i medeltal omkring 

2 0 0  fots höjd öfver hafvet, så att botten hos det hittills djupaste skaktet derstädes 

ligger på omkring 1 00 fots höjd  öfver hafvet. Och bör dessutom icke lemnas oan

märkt den stora fördelen, som markens relief der erbjuder, att genom lämpliga dag

orter kunna vinna aflopp för en stor del af det tillflödande vattnet och följaktligen 

i någon mon befrias från den dryga kostnaden att anskafi"a och underhålla dyrbara 

vatten uppfordringsverk. 

"J Se härom ltob.  Balds B e tänkande röran d e  S tcnkolsverkct Y id Höganäs af ar 1 827, Bergmästare - E m b ctets Rela
tioner fö r åren 1 827 - 1 832 samt Bcrgs-Colleg·i i  och C o m m c rcc-Collcgi i  Underdåniga Berättcbcr om Bergs

h andteringen 1 883 - 1865. 
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Vi s e  sålunda af det förestående, att den kolförande formationen i Skäne icke 

endast å Höganäsfältet, utan äfven å flera andra trakter och öfver ganska vidsträckta 

områden innehåller icke obetydliga koltillgångar. Att många af dessa kolflötser äro 

lika mågtiga och många ännu mågtigare än dem vid Hög·anäs, hvilka dock i öfver 

ett halft århundrade blifvit bearbetade, att de å Wrams-, Bosarps- och Wallåkra

fälten förekommande kolen till sin godhet och användbarhet för ingen del äro 

Höganäs-kolen underlägsna, att ;;ålede::; de ifrågavarande fältens kolflötser med allt 

skäl kunna anses väl värda att bryta::; och lämpliga att i många fall användas i 

stället för utländska kol och att, utom de::;sa fäl t, ntan tvifvel flera andra trakter, 

som ännu endast äro mera ofullständigt kända till sin kolförande beskafl"enhet, skola 

vid en närmare undersökning, medelst fortsatta och vidare utsträckta borrningsförsök , 

befinnas hysa brytvärda flötser, -- allt detta har j ag, enligt den öfvertygelse, som 

egen åskådning bibringat mig eller som j <tg genom att taga kännedom om äldre 

och nyare fakta kunnat forvärfva, i det föregående bemödat mig att framställa. 

Ingen med känsla för fosterlandets ekonomiska och industriella utveckling skall 

kunna neka, att dessa rika tillgångar redan allt för länge varit förbisedde och att, 

om detta forhållande än vidare skulle fortfara, den nationalekonomiska förlusten små

ningom skall stiga till ett kapital större än efterkommandes bemödanden att godtgöra 

det försummade skola kunna återgälda. 

Af officiella handlingar veta vi, att inför::;eln till vårt land af utländska sten

kol har tilltagit år från år, så att, då den år 1 8 5 0  var 3 ,7 7 7 , 306 kubikfot och år 

1 8 5 8  redan hade ökats till 8 , 7 6 6 , 1 8 2  kubikfot, så uppgick den under år 1 8 6 5  till 

den betydliga q vanti.teten af l 7 ,05 0 ,5 8 6  kubikfot. Att dessa utländska kol här an

vändas till en mängd olikartade ändamål, såsom till drifvande af fabriker, hyttor, 

ångbåtar, lokomotiver, till gastillverkning o. s.  v. ,  det känna vi äfven, likasom att 

dessa kol i de sista åren till och med börjat spela en rol vid den enskilda förbruk

ningen såsom ett surrogat för ved och träkol, h vilket till och med gått så långt, att 

den Skånska allmogen lär årligen från närliggande hamnar hemta flera tiotusentals 

tunnor kol till uppvärmning af sina bostäder eller elj est till begagnande inom hus. 

Och detta allt under det att landets egna koltillgångar, som dock i någon mån skulle 

kunna motväga den utländska kolinforseln, fått ligga det ena året efter det andra 

missaktade och orörda. 

Ett sådant liknöjdt förbiseende af våra egna fördelar, månne det icke snart 

skall upphöra ? Skall den då icke någon gång försvinna, denna hos oss inneboende 

förunderliga motvilja  för det vi sjelfve ega och frambringa inom egna landamären, 

eller denna i motsats deremot så starkt utpräglade förkärlek for det utifrån kommande, 

Slutord . 
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- dessa båda ytterligheter, s o m  allt hittills verkat och ännu verka så tungt och for
lamande på vår utveckling ? Skola icke också vi någongång, innan tiden är forliden, 

lära of:ls m se och erkänna, att försynen välsignat äfven vårt land med fördelar och 
skänker, som väl förtj ena att med tackf:lamhet tillvaratagal:l oeh att med klokhet 

användas ? 

Måtte den tid icke vara långt aflägsen, då dessa frågor må kunna med ett 

höglj uclt ja besvaras, ett ja ,  som i sig innesluter icke blott det varma erkännandet och 

den innerliga öfvertygelsen, utan äfven det fasta beslutet och elen kraftiga handlingen ! 

Ett sådant första steg sk ulle leda oss in på en bana,  som skulle skapa vårt lands 

lycka, ett mål, alltför högt och kärt, att icke af alla krafter eftersträfvas. 

Uti ett afHeende är nu !:l tunden komme11, att söka g·odtgöra det, som så länge 

bl ifvit förbised t och fönmmmad t .  Uppmärksamheten har nu ånyo blifvit fästad uppå 

de koltillgånga r, tiOlll den kolförande formationen i Skåue hyser i sitt sköte och för

sök hafva ock så under de sista åren blifvit af Att enskildt bolag gj orde att dem till

varatag·a. Men den utsträckning, som från bö1j an åsyftats åt företaget och den för 
tillfället mer än elj est någonsin tryckta penningeställningen hafva tyvärr verkat mycket 

splittrande och förlamande på detsamma, så att del:ls utveckling hittills icke blifvit 

sådan, som man haft skäl att  vänta och som de första lifsyitringarne g·åfvo så stor 

anledning att hoppas. 

Ett nytt bolag är nu innehaJvare af alla de gj orda inmutningarna, hvilket 

visserligen har beslutat, att åter upptaga oeh äfven utvidga den för en tid nedlagda 

verksamheten. Men om arbetet å dessa kolfält skall kunna från första stund ordnas 

på möjligast �tndamålsenliga sätt, så att det medför stadgad förhoppning om en ordent

lig och för långa tider fortsatt grufvedrift och dymedeh;t också bereder den största 

både enskilda och allmänna fördel, så Llifver det oundgängligen nödväi1digt, att utföra 

åtskilliga förueredande arbeten af ett sådant omfång, att de måhända äro enskilda 

kraftansträngningar öfvermägtiga. Jag har i det föregående tillåtit mig att antyda 

några af dessa åtgärder, såsom nya borrningsförsök med en borrmaskin af ny och 

förbättrad kon:;truktion, anläggningen af en briq uettefabrik med inköp af destillations

apparater, :-;amt byggandet af en j ernbana från kolfälten ned till hamn eller till redan 

befintlig trafikerad j ernväg. 

Måtte de nuvarande egarue icke finna dessa arbeten alltför afskräckande eller 

öfverstigande de krafter, som stå dem enskildt till buds, och, - om detta skulle 

blifva  fallet, - måtte då statsmakterna, som hittills aldrig tvekat att uppträda med

lande, då det gällt en verkligen fosterländsk angelägenhet, icke heller nu rygga till

baka för elen omhuldan, som kan bereda:-; ett allmännyttigt företag, som ännu är i 
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sm linda, men hvilket, o m  det, under d e  förHta sh�gen det har att trampa, nu med 

ömhet ledes vid handen, i en framtid helt Räkert skall hundradefaUt återgälda all den 
omvårdnad , som blef detsamma föru unad, då det ännu endast var en svag grodd, som 
började spira upp ur den långa Yintersörnnen, och som, för att ej ännu en g·ång vissna 

bort och dö - kanhända för dece nnier och ännu längre, - ber till dem, som mag

ten hafva ,  att nu icke helt och hållet förbises och glömmas. 

Stockholm den 1 9  J anuari 1 8 6 7 .  

A .  ERDMANN. 
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