STATISTIKK
- Oversikt over historisk statistikk ved SSB http://www.ssb.no/histstat/aarbok/
- Statistisk sentralbyrå gjorde "Beretning om Bergverksdriften" til en del av Norges
Offisielle Statistikk i 1866. For hvert år siden 1866 er det derfor trykte beretninger om
driften ved de ulike bergverkene i landet. I tillegg til bergmestrenes beretninger finner man
i bergverksstatistikken en rekke makrotall vedr. utvinning, arbeidsstyrke, smelting mm.
Den eldste lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri ble utarbeidet i
forbindelse med Amtmennenes femårsberetninger og går delvis tilbake til 1850.
Fra 1914 har Norsk Arbeidsgiverforening utarbeidet statistikk over gjennomsnittlig
timefortjeneste for arbeidere ved medlemsbedriftene.
For en oversikt over femårsberetningene og hvilke som er digitalisert, se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Sm4FKTJAHkJ:http://www.ssb
.no/emner/historisk_statistikk/artikler/art-2008-04-1801.html+amtmannens%20fem%C3%A5rsberetninger
For en fortegnelse over statistiske publikasjoner vedr. bergverksdriften, se
http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/publikasjoner/histemne-07.html
- Antall fabrikkarbeidere, etter næringsgruppe. 1850-1909
http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/aarbok/ht-1007-410.html
- En oversikt over eldre utgaver av publikasjonsserien Historisk statistikk finnes på
http://www.ssb.no/vis/emner/historisk_statistikk/artikler/art-2006-01-27-01.html
For de enkelte utgaver, se nedenfor.
For en generell oversikt over historisk statistikk, se http://www.ssb.no/histstat/
Raskest inngang i Historisk statistikk-publikasjonene får man ved å se på
innholdsfortegnelsen og deretter klikke på ”Sider”/sidesymbolet i venstre felt. Man får da
sidenummererte miniatyrbilder av alle sider i statistikken. Deretter er det bare å klikke på
den ønskede side.
- Historisk statistikk 1948 og 1958 gir opplysninger om antall arbeidere i gruvedrift
og metallproduksjon og samlet produksjonsverdi i bergverkssektoren, i tillegg til
produksjonsstatistikken som gjentas i Historisk statistikk 1978.
http://www.ssb.no/histstat/hs1948.pdf
http://www.ssb.no/histstat/hs1958.pdf
- Historisk statistikk 1968 gir opplysninger om antall bedrifter og timeverk i
perioden 1900 -1948 i tillegg til produksjonsstatistikken som gjentas i Historisk
statistikk 1978. Se tabell 130,s 196.
http://www.ssb.no/histstat/hs1968.pdf
- Historisk statistikk 1978 for årene 1851-1974.
S. 236-239. Tab. 143. Utvinning av kull og malm.
S. 240-242. Tab. 144. Metallproduksjon.
S. 79. Tab. 42. Antall arbeidere med 5-års intervaller 1865-1900.
http://www.ssb.no/histstat/hs1978/hs1978.pdf
- Historisk statistikk 1994 gir opplysninger om bergverksdriften 1972-1992 (en
tabell viser perioden 1961-1992). Nettstedet gir en søkbar meny.
http://www.ssb.no/histstat/
- Bergverksdriften i Statistiske oversikter 1914 s 20,21. Snittall for femårene fom
1830-1835. Enkeltår 1911-1912.
http://www.ssb.no/histstat/hs1914.pdf

- Bergverksdriften i Statistiske oversikter 1926 s 20,21.. Snittall for femårene fom
1851-1855. Enkeltår 1915-1924.
http://www.ssb.no/histstat/hs1926.pdf
- Utvinning av malmer og kull 1851-1998. (Gir også makrotall for antall arbeidere)
http://www.ssb.no/emner/historisk_statistikk/aarbok/tab-2000-12-06-02.html

For beregning av nå-verdier av priser, lønninger osv, se siden
http://bergverk.preform.no/Uploads/Attachments/KONSUMPRISINDEKS-1516-2010.pdf

