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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Byrån för kontrollen å tillverkningsafgifter får här
med till Eders Kongl. Maj:t afgifva underdånig be
rättelse angående såväl tillverkningen som försälj-

Byrårts för hontr. à tillverkn.-afgifter underd. Berättelse. 

ningen af bränvin under tillverknings- och försäljnings
åren 1877—1878 och 1878—1879, dervid likasom i 
föregående berättelser först redogörande för: 

i 
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A. Tillverkningen af bränvin. 
De genom kontrolltjenstemannen lemnade upp

gifterna angående bran vinstillverkningens storlek och 
bränneriernas antal m. m. äro, efter i landskontoren 
undergången granskning, länsvis sammanförda i Tab. 
N:o 1 a för tillverkningsåret 1877—1878 och i Tab. 
N:o 1 b för tillverkningsåret 1878—1879, upptagande 
hvar för sig: 

a) antalet i verksamhet varande brännerier; 

b) antalet tillverkningsdygn, hvarunder samtliga 
brännerier enligt anmälan varit i gång; 

c) utbytet af bränvin reduceradt till normal
styrka; 

d) den omedelbart uppmätta spritens kannetal 
och medelstyrka; samt 

e) tillverkningens storlek i medeltal på hvarje 
bränneri såväl under hela tillverkningsåren som på 
hvarje tillverkningsdygn. 

Af dessa uppgifter och vid deras jemförande 
med förhållandena under de närmast föregående åtta 
tillverkningsåren inhemtas att 

a) Bränneriernas antal, inom hela riket under 
tillverkningsåret 1877—1878 uppgått till 385, af 
hvilka voro i verksamhet under höstmånaderna 
(Oktober—December) 371, under vårmånaderna (Ja
nuari—April) 312 och under sommarmånaderna, i 
förening med pressjästberedning, 7; samt under till
verkningsåret 1878—1879 till 379, hvaraf voro i verk
samhet under höstmånaderna 372, under vårmåna
derna 324 och under sommaren, i förening med press
jästberedning, 7. Jemförelsen med föregående år visar 
att bränneriernas antal utgjorde: 

Det antal tillverkningsdygn, hvarunder hvarje 
bränneri i medeltal varit i verksamhet har för året 
1877—1878 varit allenast 91, men för året 1878— 
1879 åter uppgått till 99. Nämnda antal tillverk
ningsdygn har under de senaste tio tillverkningsåren 
utgjort: 

Dessa medeltal visa sig emellertid vara betyd
ligt olika för de särskilclta länen och äro naturligtvis 
störst der tillverkning under sommaren i förening 
med pressjästberedning egt rum. Så i Stockholms 
stad, der vid 2:ne brännerier tillverkningen båda åren 
oafbrutet fortgått under alla helgfria dagar. Likaså i 
Göteborgs stad, der förhållandet varit detsamma med 
ett bränneri. 

c) Tillverkningens storlek. Denna, som under näst
föregående tillverkningsår 1876—1877 uppgick till 
det betydliga beloppet af 19,594,912,8 kannor, nedsjönk 

6) Antalet tillverkningsdygn, hvarunder samtliga 
brännerier i riket varit i verksamhet, visa samma 
tabeller hafva under tillverkningsåret 1877—1878 upp
gått till 35,065; samt under tillverkningsåret 1878— 
1879 till 37,627. Motsvarande antal har under de 
senaste tillverkningsåren utgjort: 
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allt af normalstyrka eller 50% alkoholhalt vid+ 15° 
Celsius. 

Den från och med år 1871 under sommarmåna
derna medgifna bränvinstillverkningen har år för år 
ökats, neml. från 16,044,6 kannor, som den utgjorde 
under förstnämnda år till 578,281,7 kannor, hvartill 
den uppgick under sommaren 1879. 

Den tillverkning, som i medeltal under hela året 
uppkommit vid hvarje bränneri, och om hvilken er-
hålles kännedom genom hela tillverkningsbeloppets 
division med bränneriernas antal, sjönk under till
verkningsåret 1877—1878 till 39,080 kannor från 
47,792 kannor, som det utgjorde närmast föregående 
år; men höjde sig åter under tillverkningsåret 1878— 
1879 till 46,488 kannor. Under de 10 senaste till
verkningsåren hafva dessa belopp varit följande: 

För bedömande af bränneriernas storlek och af-
verkningsförmåga tjenar naturligtvis såsom ledning 
icke blott ofvanstående medeltillverkning utan äfven 
det dagligen erhållna utbytet. Detta, bestämdt genom 
division af hela tillverkningsbeloppet med tillverk
dygnens antal, utgjorde i medeltal för hela riket under 
tillverkningsåret 1877—1878 allenast 429 kannor, men 
steg åter under tillverkningsåret 1878—1879 till 469 
kannor. En jemförelse mellan dessa medeltillverk
ningar under de tio senaste tillverkningsåren erhåller 
följande utseende: 

Af föregående sammanställningar visar sig, att 
under de senaste tio tillverkningsåren, från och med 
hösten 1869 till hösten 1879, med ökad tillverkning 
bränneriernas antal minskats. Delas hela denna tid 
i 2:ne femårsperioder, den första omfattande tillverk
åren 1869—1874, den sednare 1874—1879, befinnes att 
tillverkningen under den förra uppgått till 16,325,440 
och under den senare till 18,288,210 kannor årligen 
i medeltal, och den har följaktligen under dessa år 
stigit med omkring 12 procent, hvaremot brän
neriernas medelantal samtidigt sjunkit från 433,2 
till 402,6 eller med omkring 7 procent. Den årliga 
medeltillverkningen vid hvarje bränneri har under 
samma femårsperiod stigit från 37,729 till 45,456 
kannor eller med nära 21 procent. Äfven medeltill
verkningen per dygn har under den senaste femårs
perioden något ökats eller från 448 till 452 kannor 

under tillverkningsåret 1877—1878 till 15,044,541,3 
kannor, eller med mera än 4 l/3 millioner kannor, 
hvaremot den under tillverkningsåret 1878—1879 
åter höjde sig till 17,619,181,7 kannor. Den utgjorde 
neml. under 

kannor af normalstyrka. 
Tillverkningarne under de tio tillverkningsåren 

från och med hösten 1869 till hösten 1879 hafva 
uppgått till följande kannetal: 
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I afseende å tillverkningens fördelning inom lan
dets särskilda delar, så har den fortfarande varit 
störst inom de skånska länen, eller nära två femte
delar af hela tillverkningen, dernäst inom Vester-
götland, Blekinge, Östergötland och Mälardalen, till hvil-
ket senare område blifvit räknadt Stockholms stad och 
län, Upsala, Södermanlands, Örebro och Vestmanlands 
län. Inom Vermlands, Gefleborgs, Vesternorrlands, 
Vesterbottens och Norrbottens län har under dessa, 
likasom under flera af de närmast föregående åren, 
någon bränvinstillverkning ej egt rum. Inom de 
ofvannämnde större bränneridistrikten har tillverk
ningen under tillverkningsåren varit sålunda fördelad: 

Endast i jemförelsevis ringa grad utöfvas brän
vinstillverkning i städerna, och der sådan förekom
mer, är det inom trakter, der ingen eller föga dylik 
tillverkning eger rum i omgifvande landsbygd. Under 
nu i fråga varande 2:ne tillverkningsår hafva endast 
10 brännerier varit i verksamhet i städerna, neml. 
2 i Stockholm, 1 i Göteborg — dessa tre i förening 
med jästfabriker —, 3 i Upsala, 1 i Nyköping, 1 i 
Vesterås, 1 i Uddevalla och 1 i Visby. 

Under tiden från den 1 Maj till den 1 Oktober, 
då bränvinstillverkning är tillåten endast i förening 
med pressjästberedning, har under båda tillverknings
åren sådan egt rum vid 7 brännerier, af hvilka 2 i 
Stockholms stad, 1 i Jönköpings, 3 i Skånska länen 
och 1 i Göteborgs och Bohus län. Denna industri 
synes allt mer och mer utveckla sig, så att utförseln 
af pressjäst, som före år 1874 var nästan ingen och 
nämnde år uppgick till allenast 10,815 skalp., år 
1879 stigit till 612,194 skalp., under det att inför
seln samtidigt sjunkit från 436,565 till 102,310 skalp., 
och detta oaktadt jäst vid införsel till riket är tull
fri, under det att en deriiti ingående ganska vigtig 
beståndsdel neml. potatesmjölet är belagd med in
förseltull. Storleken af den inhemska pressjästtill-

För bedömande af tillverkningsmetoderna, rå
ämnenas beskaffenhet äfvensom åtskilliga med kon
trollen sammanhang ägande förhållanden är af in
tresse att känna den vid brännerierna omedelbart 
uppmätta spritens alkoholhalt, hvarför uppgifter till 
byrån meddelas från hvarje bränneri rörande såväl 
spritens omedelbart uppmätta volym som styrka vid 
normaltemperatur. I medeltal för hela riket hafva 
under de år då sådana uppgifter meddelats, resul
taten häraf varit följande: 

af hela bränvinsproduktionen inom landet. 
För att visa huru konstant tillverkningens för

delning emellan de egentligen bränvinsproducerande 
länen utfaller, meddelas nedanstående beräkning öfver 
den andel i hela produktionen, som hvarje län haft 
under de tvenne senaste femårsperioderna: 
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verkningen kan ej uppgifvas, enär tillverkarne ej äro 
skyldiga att under den allmänna bränvinstillverk-
ningstiden eller från den 1 Oktober till den 1 Maj med
dela sådana; men för sommarmånaderna eller för tiden 
från den 1 Maj till den 1 Oktober har tillverkningen upp
gått år 1878 till 1,033,301 och år 1879 till 890,699 skalp. 
Det sistnämnda beloppet är likväl ren jäst, hvaremot i 
det förra ingår en ej obetydlig qvantitet potatesmjöl. 

Den bränneriegarne , medgifna rättigheten att, i 
måti af tillverkningens fortgång inlägga bränvinet å 

nederlag, begagnas numera vid de flesta brännerier, 
synnerligen under pågående tillverkning, hvarunder 
denna rättighets åtnjutande ej är förenad med någon 
direkt kostnad. Beloppen af å dylika nederlag upp
lagat bränvin äro i beskattningsbara kannor upp
tagna i nedanstående tabell från och med början af 
tillverkningsåret 1871—1872, då först rättigheten 
att inlägga bränvin å brännerinederlag blef med-
gifven. 

För den 1 Oktober finnas i denna tabell ej några 
värden införda, enär enligt tillverkningslagen neder
lagen då skola vara utrymda. 

Enligt de inmäskningsjournaler, som vid bränne-
rierna föras af kontrollpersonalen, och af hvilka sam
mandrag äro meddelade i tabellerna N:is 11 a och 
11 b, hafva de för såväl bränvinstillverkningen som 
jästberedningen under tillverkningsåren 1877—1878 
och 1878—1879 använda råämnena uppgått till: 

En jemförelse med de närmast föregående till
verkningsåren emellan de olika slagen af använd 
spanmål och andra råämnen erhåller följande ut
seende: 
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Reduceras uppgifterna beträffande de särskilda sla
gen af spanraål från vigt, hvaruti de här ofvan äro an-
gifna, till rymdmått, erhålles nedanstående jemförelse i 
fråga om åtgången af råämnen under tillverkningsåren 
från och med 1873—1874 till och med 1878—1879. Vid 
denna reduktion är, likasom i föregående berättelser, 
antaget, att vigterna af 1 tunna eller 63 kannor spanmål 
äro följande för de olika slagen af spanmål, nemligen: 

Likasom under närmast föregående år har hvit-
betsmelass blifvit såsom råämne för bränvinstillverk-
ning använd vid allenast ett bränneri, nemligen vid 
Arlöf i Malmöhus län, i förening med dervarande 
fabrik för tillverkning af hvitbetssocker. Af der-
städes förda inmäsknings- och tillverkningsjournaler 
inhemtas, att hvarje centner melass lemnat i utbyte 
omkring 9 kannor bränvin af normalstyrka, likasom 
förhållandet varit under föregående årJ/Den använd
ning af renlaf för bränvinstillverkning, som under 
åtskilliga år egt rum, har deremot under nu ifråga
varande tillverkningsår ej förekommit. Användan
det af mais åter har fortgått; den nedgick visser
ligen något under tillverkningsåret 1877—1878, men 
höjde sig åter under 1878—1879 till det högsta 
belopp, som hittills förekommit eller 125,022,1 cent
ner. I fall af mindre god potatesskörd inom lan
det och någorlunda billigt pris å majsen, bör an
vändningen af detta råämne lemna goda resultat, 
äfven med afseende dera att affallet uppgifves vara 

synnerligen värderikt. Den antecknade användnin
gen af bohvete har uteslutande förekommit vid jäst
fabrikerna. 

För ett rigtigt bedömande af förhållandet mellan 
utbytet af bränvin och åtgången af spanmål och rot
frukter böra tillverkningarne vid jästfabrikerna från-
dragas, enär utbytet af bränvin vid dessa naturligt
vis är lägre än vid de brännerier, der uteslutande brän
vinstillverkning eger rum. Enligt journalerna öfver 
inmäskningen hafva vid jästfabrikerna under tillverk
ningsåret 1877—1878 åtgått nedanstående mycken
heter råämnen. Härvid bör dock erinras, att vid åt
skilliga af dessa fabriker under allmänna tillverk
ningstiden bränvinsbränning egt rum utan samband 
med jästberedning; men då inmäskningsjournalerna 
ej skilja den inmäskning, som skett för jästbered
ning från den för uteslutande bränvinstillverkning, har 
inmäskningen i sin helhet vid dessa brännerier här 
upptagits. 
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eller tillsammans 168,579,5 centner diverse spanmål 
och 10,270 kubikfot rotfrukter. För tillverknings-

allt af normalstyrka. 

Det är efter fråndragning å ena sidan af före
stående qvantiteter råämnen och å den andra af mot
svarande utbyte af bränvin som uppgifterna i sista 
kolumnerna af Tab. N:is II a och II b öfver åtgången 
af råämnen till åstadkommande af 1,000 kannor brän
vin blifvit beräknade. För Malmöhus län är der-
jemte afdrag gjordt för det bränvin, som kunnat an
ses åstadkommet af hvitbetsmelass. 

Enär hela åtgången af råämnen varit: 

Afdragas från dessa senare belopp ytterligare de 
qvantiteter bränvin, som kan antagas hafva erhållits 
af den inmäskade hvitbetsmelassen, 9 kannor för 
hvarje centner melass, således 61,884 kannor för till
verkningsåret 1877—1878 och 35,280 kannor för 
1878—1879, så utgöra återstoderna det kannetal brän
vin, som erhållits vid de brännerier inom hela riket, 
hvilka uteslutande och utan samtidig jästberedning 
tillverkat sådant eller för 

året 1878—1879 har motsvarande inmäskning ut
gjort: 

sålunda tillsammans 198,514,4 centner spanmål af alla 
slag jemte 24,803 kub.fot rotfrukter. 

Motsvarande utbyte af bränvin vid nu ifråga
varande brännerier har enligt tillverkningsjournalerna 
uppgått till 

hvaraf vid jästfabrikerna användts: 

så har uteslutande för bränvinstillverkningen åtgått 

Hela utbytet af bränvin, reduceradt till normal
styrka uppgick, enl. hvad ofvan är anfördt, till 



De betydliga variationerna i dessa tal äro vä

sentligen beroende af råämnenas synnerligen potati

sens olika beskaffenhet. 

Sammandragen af inmäskningsjournalerna ådaga

lägga derjemte huru olika förhållandet mellan span-

mål och rotfrukter visar sig inom de särskildta lä

nen, samt att rotfrukter, nästan uteslutande po

tatis, är det hufvudsakliga råämnet för bränvinstill-

verkningen inom de södra bränneridistrikten, hvar-

emot spanmål mera uteslutande för samma ändamål 

användes i Mälardalen. 

Det procentiska förhållande, hvari de olika sâdes-

slagen vid inmäskningarne ingått, äro angifna i nedan

stående tabell, hvilken för jemförelses skull upptager 

motsvarande tal äfven för några föregående år: 

såväl af Tab. II a, som af här ofvan stående sam

mandrag beror hufvudsakligen' af den näst föregående 

potatisskördens dåliga beskaffenhet, hvaröfver nämnda 

år allmänt klagades; den samma år likaledes jem-

förelsevis stora inmäskningen af råg har naturligtvis 

samma förklaringsgrund. Under nästföljande till

verkningsår 1878—1879 var potatisskörden i allmän

het betydligt bättre, som äfven hade till följd att 

spanmålsförbrukningen inom bränvinsfabrikationen 

nedgick. Särskildt var detta fallet med rågåtgången, 

hvilket likväl äfven i ej ringa mån är att tillskrifva 

den ökade användningen af mais sistnämnde tillverk

ningsår. 

För att lemna någon ledning för bedömandet af 

de ekonomiska resultaten af bränvinstillverkningen, 

har genom kontrollpersonalen uppgifter insamlats 

rörande prisen å de använda råämnena. Då för några 

orter sådana prisuppgifter ej erhållits, hafva de blifvit 

beräknade på grund af förhållandena i angränsande 

län. Att uppgifterna endast kunna vara approxi

mativa är redan i föregående berättelse anmärkt och 

är i öfrigt lätt att inse, äfven derför att de måste 

mycket vexla både med råämnenas beskaffenhet och 

tiden för deras inköp m. fl. omständigheter. Emel

lertid torde medelresultaten ej synnerligen afvika 

från rätta förhållandet. Totalvärdena, beräknade ur 

nämnda uppgifter, af de jordbruksprodukter, som 

under tillverkningsåret 1877—1878 åtgått för brän

vinstillverkningen och pressjästberedningen uppgå i 

afrundade tal till följande belopp: 

Den jemförelsevis betydliga åtgången af span

mål under tillverkningsåren 1877—1878, hvilken synes 

Lägges härtill värdet af den under samma till

verkningsår inrnäskade hvitbetsmelassen 6,876 cent-

ner, efter ett uppgifvet pris af 3 kr. per centner, 

således i afrundadt tal 20,630 kr., så skulle värdet 

å samtliga de under ifrågavarande tillverkningsår för 

En jemförelse med de närmast föregående till

verkningsåren i detta hänseende erhåller följande ut

seende: 

Till åstadkommande af 1,000 kannor bränvin af 

normalstyrka har alltså i medeltal för hela riket åtgått 

VIII 
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bränvinstillverkningen och pressjästberedningen an
vända råämnena utgöra 9,332,090 kr. Då hela myc
kenheten af under samma år tillverkadt bränvin, en
ligt Tab. I a uppgår till 15,044,541,3 kannor af nor
malstyrka, så blir följaktligen för tillverkaren priset 
på hvarje kanna i medeltal fullt 62 öre, eller, med 
tillägg af tillverkningsafgiften 77,o öre för hvarje 
kanna af normalstyrka, i det närmaste 1 kr. 40 öre, 
utgörande alltså värdet af bränvinet vid utgående i 
handeln, under den i allmänhet antagliga förutsätt
ningen att sjelfva arbetskostnaden jemte ränta på 
förlagskapitalet m. m. betäckas genom affallet. 

I ofvanstående beräkning är äfven det bränvin 
medtaget, som tillverkats i förening med pressjäst
beredning, i följd hvaraf det erhållna produktions
priset väl blifver något för högt. Afdrages derför å 
ena sidan värdet af de vid jästfabrikerna använda 
råämnena och å den andra det dervid erhållna brän
vinet, blifver resultatet något annorlunda. Värdet af 
de för jästberedningen inmäskade råämnena blifver, 
enl. den å sid. VII meddelade uppgift å desamma för 

vinstillverkningen och den i samband dermed ut-
öfvade pressjästberedningen följande i afrundade tal: 

Afdrages från den ofvan beräknade produktions
kostnaden 9,332,090 kronor för allt inom landet till
verkadt bränvin ofvan beräknade värde å råämnena 
vid jästfabrikerna eller 1,004,030 kronor, så blir skil-
naden 8,328,060 kronor råmaterialsvärdet, eller under 
ofvan gjorda antagande i fråga om arbetskostnad 
m. m., produktionsvärdet för allt inom landet vid de 
för uteslutande bränvinstillverkning afsedda bränne-
rierna tillverkadt bränvin, uppgående till, efter af-
drag af det vid jästfabrikerna tillverkade, 13,857,029,4 
kannor; och blir följaktligen kostnaden för hvarje k:a 
i det närmaste 60,1 öre eller, med tillägg af den gällande 
tillverkn.-afg., 1 kr. 38 öre för hvarje k:a af normalstyrka. 

För tillverkningsåret 1878—1879 blir totalvär
det af jordbruksprodukter, anväada för både brän-

Byråns för kontr. å tillverkn.-afgifter underd. Berättelse. 

Tillägges äfven här värdet af den under till
verkningsåret inmäskade hvitbetsmelassen 3,920 cent-
ner efter ett pris af tre kronor per centner, således 
11,760 kronor, så uppgår värdet af samtliga de under 
ifrågavarande tillverkningsår för bränvinsbränningen 
och jästberedningen använda råämnena till 8,037,830 
kronor; och då hela myckenheten af under samma 
tillverkningsår tillverkadt bränvin, enl. Tab. I b upp
går till 17,619,181,7 kannor af normalstyrka, så blir 
tillverkningspriset för hvarje kanna bränvin i medel
tal 45,5 öre och med tillägg af tillverkningsafgiften, 
77.0 öre för hvarje kanna af normalstyrka, 1 krona 
23.1 öre. 

Göres äfven här likasom för näst föregående till
verkningsår, afdrag för tillverkningen i förening med 
jästberedniug, så blir beräkningen följande å värdet 
af de vid denna använda råämnen: 

För det bränvin, som under tillverkningsåret 
1878—1879 tillverkats uti de för sådan tillverkning 
uteslutande afsedda brännerierna, har följaktligen pro
duktionskostnaden uppgått till 8,037,830—970,050 
eller 7,067,780 kronor. Myckenheten af samma brän
vin är 16,129,794 kannor (se pag. VII) och följakt
ligen produktionskostnaden för en kanna i medeltal 

II 
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43,8 öre eller med tillägg af den då gällande till-
verkningsafgiften (i medeltal 78,2 öre) 1 kr. 22 öre, na
turligtvis äfven här under förut gjord förutsättning i 
afseende å arbetskostnad m. m. 

Under det produktionspriset för en kanna brän-
vin af normalstyrka tillverkningsåret 1877—1878 var 
60,1 öre, nedgick det under följande tillverkningsår 
således till ej fullt 44 öre. Orsaken till detta högst 
betydliga prisfall är att söka såväl i råämnenas bättre 
beskaffenhet som i deras billigare pris under det se
nare tillverkningsåret. Sålunda var särdeles potatis
skörden år 1877 af dålig beskaffenhet till motsats 
mot 1878, då den i allmänhet uppgifves såsom god. 
Emellertid är klart att produktionspriset äfven under 
samma år betydligt vexlar de olika distrikten emellan 
och ännu mer mellan olika brännerier, då härvid in
verkar ej blott råämnenas skiljaktiga beskaffenhet, 
utan äfven och detta i hög grad det mer eller mindre 
ändamålsenliga sättet för tillverkningens bedrifvande. 

Likasom under de närmast föregående tillverk
ningsåren hafva infordrats uppgifter öfver åtgången 
af bränsle äfvensom rörande den inom brännerierna 
använda arbetskraften, och äro dessa uppgifter läns
vis sammanförda i tabellerna N:is III a och III b. 

Hvad först bränslet beträffar, så har deraf fort
farande i främsta rummet användts ved och torf 
samt dernäst stenkol jemte något koks och träkol. 
Till undvikande af all tvetydighet genom i olika orter 
begagnade olika mått äro uppgifterna infordrade och 
meddelade för ved i mått om 100 kubikfot samt 
för öfriga bränsleslag i mått om 10 kubikfot. Hela 
åtgången af bränsle under såväl nu i fråga varande 
som under de närmast föregående tillverkningsåren 
har, sålunda angifven, uppgått till följande mycken
heter: 

Af arbetskraft hafva under de senaste tillverk
ningsåren förekommit ångmaskiner i stigande antal, 
såsom synes af nedanstående sammanställning öfver 
såväl antalet som styrkan af dylika maskiner, an
vända inom brännerierna: 

I flera fall användas dessa maskiner icke ute
slutande för bränvinstillverkningen utan äfven till 
åtskilliga andra ändamål, såsom till tröskning, mål
ning af spanmål m. in. Vid några ehuru ganska få 
brännerier användes äfven vattenkraft. 

Antalet af arbetare, som varit omedelbart an
vända vid bränvinsbrännerierna och jästfabrikerna, 
hafva enligt de infordrade uppgifterna varit följande 
under icke allenast de nu ifrågavarande utan äfven 
under de närmast föregående tillverkningsåren: 

I medeltal för hela landet har alltså för åstad
kommande af 1000 kannor bran vin af normalstyrka 
bränsleåtgången varit af 

. Dessa siffror äro dock ej af synnerlig betydelse, 
enär åtskilliga brännerier blott kort tid varit i verk
samhet, under det åter vid andra arbetet fortgått jem-
förelsevis längre och vid några oafbrutet hela året. 
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Om deremot för hvarje bränneri arbetarnes antal 
multipliceras med antalet tillverkningsdygn, hvar-
under tillverkningen utöfvats, så erhålles antalet ar
betsdagar, hvilket naturligtvis kan betraktas såsom 
en bestämd mätare på storleken af det arbete af detta 
slag, som blifvit omedelbarligen nedlagdt i bränvins-
tillverkningen och den i samband dermed utöfvade 
jästberedningen. I tabellerna III a och III b äro re
sultaten af en sådan beräkning länsvis meddelade för 
de tvenne tillverkningsår, som denna berättelse om
fattar. För hela landet äro resultaten under de sed-
nare tillverkningsåren här nedan sammanförde: 

Till åstadkommande af 1,000 kannor bränvin af 
normalstyrka har sålunda af detta slags arbete i me
deltal åtgått: 

bildat ett distrikt, Upsala, Vestmanlands och Öre
bro län ett, Östergötlands län tvenne, Jönköpings 
och Hallands län ett, Kronobergs och Kalmar län ett, 
Blekinge län ett, Kristianstads län tvenne, Malmöhus 
län ett, Elfsborgs och Göteborgs och Bohus län ett 
samt Skaraborgs län ett distrikt. Under tillverk
ningsåret 1878—1879 hafva såväl antalet öfverkon-
trollörer som distriktindelningen varit desamma som 
under det närmast föregående året. För de få bränne-
rierna inom Gotlands, Kopparbergs och Jemtlands län 
har deremot icke under någotdera tillverkningsåret 
öfverkontrollör varit i tjenstgöring inkallad. 

De vid brännerierna tjenstgörande kontrollö-
rernes antal uppgick under tillverkningsåret 1877— 
1878 till 436 och under år 1878—1879 till 443. Be
träffande deras verksamhet i öfrigt voro: 

Kontrollen å bränvinstillverkningen. Denna har 
under tillverkningsåret 1877—1878 utöfvats under 
tillsyn af 12 öfverkontrollörer; och hafva bränne
rierna mellan dessa varit sålunda fördelade att Stock
holms och Södermanlands län jemte Stockholms stad 

Statsverkets bruttoinkomster af bränvinstillverknin-
gen. Dessa inkomster äro här nedan meddelade för 
kalenderår och icke, såsom öfriga statistiska upp
gifter rörande denna tillverkning, för tillverkningsår. 
De äro beräknade med ledning af de genom öfver-
kontrollörerna upprättade och i landskontoren gran
skade sammandragen öfver såväl det verkligen till
verkade bränvinets kannetal, som den uppkomna så-
kallade öfver- och undertillverkningen, eller den 
myckenhet, hvarmed tillverkningen vid något brän-
neri antingen varit under 200 eller öfver 1,200 kannor 
i medeltal för hvarje tillverkningsdygn, som bränne-
riet varit i verksamhet, och hvarför enligt tillverk
ningslagen skall erläggas en särskild afgift af 25 öre, 
för hvarje kanna. I de anförda inkomstbeloppen in
går således icke hvad som influtit för bränvin, hvilket 
qvarlegat på nederlag vid kalenderårets början, och 
icke heller är afdrag gjort för hvad som vid årets 

Under hela tiden från 1873 har således en ej 
obetydlig förminskning i användning af mennisko-
kraft inom denna industri egt rum, hvilket natur
ligtvis, åtminstone till någon del, beror af den sam
tidigt ökade användningen af maskinkraft. Vid de 
brännerier, der pressjästberedning eger rum, är åt
gången af arbetskraft betydligt större än vid andra 
brännerier. 
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I riksstaten var inkomsten af bränvinsbrännings-
medlen för år 1879 upptagen till 13,150,000 kronor. 

En sammanställning af statsverkets bruttoin
komster af bränvinstillverkningen, enligt kontroll
byråns på verkliga tillverkningsqvantiteterna grun
dade sammandrag, äfvensom de belopp, hvartill 
nämnde inkomster blifvit i riksstaten beräknade under 
de tio kalenderåren från och med år 1870 till och 
med år 1879 erhåller följande utseende: 

således i medeltal för alla tio åren en verklig brutto
inkomst af 13,219,972 kronor mot en i riksstaten be
räknad dylik af 11,882,000 kronor. 

Statsverkets omkostnader för kontrollen öfver brän
vinstillverkningen äfvensom för uppbörden och redo
visningen af tillverkningsafgifterna m. fl. deraf be
roende utgifter. Enligt de inkomna landsböckerna, 
erhållna uppgifter i Kongl. Statskontoret och kon
trollbyråns egna räkenskaper hafva dessa utgifter för 
kalenderåren 1878 och 1879 uppgått till följande belopp: 

För ar 1878: 
a. Kontrollkostnader: 

slut å dylika nederlag funnits qvarliggande utan att 
skatt derför erlagts. Summorna grunda sig alltså 
endast på myckenheten af det bränvin, som under 
kalenderåret verkligen blifvit tillverkadt, likasom in
komsten af bränvinstillverkningen i riksstaten be
räknas. Vid meddelandet af dessa uppgifter torde 
dessutom böra erinras, att de bestämda afgifterna 
erläggas för det såkallade beskattningsbara kanne
talet, d. v. s. det till normalstyrka reducerade niin-
skadt med tre procent för afdunstning, så att vid en 
tillverkning af 100 kannor af normalstyrka betalas 
skatt för allenast 97 kannor, dessa sednare då bil
dande det beskattningsbara kannetalet. 

Beräknad på detta sätt utgjorde: 
Bruttoinkomsten för år 1878: 

I riksstaten för samma år voro bränvinsbrän-
ningsmedlen upptagna till 13,470,000 kronor. 

Bruttoinkomsten för år 1879: 
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40,430 kronor, som under året influtit i nederlags-
afgifter, då återstoden 449,829 kronor 53 öre utgör 
hela den för såväl kontrollen å bränvinstillverkningen 
som för uppbörden och redovisningen af bränvins-
tillverkningsafgifterna m. fl. deraf beroende utgifter 
belöpande kostnad för år 1878, uppgående alltså till 
till 3,42 procent af hela tillverkningsafgiften för 
samma år. 

För är 1879: 

a. Kontrollkostnader: 

Till dessa utgifter böra äfven här läggas dels 
omkostnaderna för kontrollbyrån, h vilka utgjort: 

b. uppbörds- och redovisningskostnad: 

c. Kostnader för nederlagen: 

b. Uppbörds- och redovisningskostnad: 

c. Kostnader för nederlagen: 

Till dessa utgifter böra läggas dels omkostna
derna för kontrollbyrån, utgörande: 

Samtliga dessa utgifter uppgå alltså till kronor 
490,259: 53, hvarifrån dock bör dragas det belopp af 
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Saintlige utgifterna uppgå alltså till kronor 
430,787:50, hvarifrån dock bör dragas beloppet af 
under året influtna nederlagsafgifter, enligt utdrag 
ur landsböckerna, uppgående till 38,710 kronor, då 
återstoden 392,077 kronor 50 Öre utgör hela den för 
såväl kontrollen å bränvinstillverkningen som för 
uppbörden och redovisningen af bränvinstillverk-
ningsafgiften in. fl. deraf beroende utgifter under år 
1879 belöpande kostnad, utgörande alltså 3,23 pro-
eent af hela tillverkningsafgiften för samma år. 

En sammanställning af de sålunda beräknade om
kostnadssummornas procentiska förhållande till brutto
beloppen af inkomsterna under de senaste tio ka
lenderåren erhåller följande utseende: 

dringar i kontrollörernas och brännerivittnenas af-
löningsvilkor. Den förminskning i kostnaden, i jem-
förelse med inkomsterna, som inträdde från år 1871 
äro således väsentligen att tillskrifva den med höst
tillverkningen nämnde år inträdda nedsättningen i 
såväl kontrollörernas arvoden som brännerivittnenas 
dagtraktamenten; hvaremot höjandet af kontrollörs
arvodena från och med hösten år 1876 naturligtvis 
haft en motsatt verkan. Klart är dessutom att sjelfva 
tillverkningsafgiftens successiva stegring medfört en 
minskning i den relativa kontrollkostnaden. För att 
oberoende af såväl denna sednare omständighet som 
af uppbörds- och redovisningskostnaden samt af kon
trollbyråns och statskontorets omedelbara utgifter 
kunna bedöma och jemföra kostnaderna för sjelfva 
kontrollen vid brännerierna är mest åskådligt att 
jemföra denna sednare med kannetalet tillverkadt 
bränvin, för bättre jemförelses skull reduceradt till 
normalstyrka. Då således för åren 1878 och 1879 
de omedelbara kontrollkostnaderna vid brännerierna, 
utom kostnaderna för nederlagen, enligt ofvanstående, 
uppgått till respektive kr. 422,339:02 och 361,037: 28 
samt motsvarande tillverkningar utgjort 16,948,282,0 
och 14,188,537,7 kannor af normalstyrka, så hafva de 
omedelbara kontrollkostnaderna för 1,000 kannor 
bränvin de båda åren utgjort respektive 24 kr. 92 öre 
och 25 kr. 44 öre. 

En jemförelse mellan dessa kostnader under de 
senaste tio åren visar att desamma utgjort: 

Vexlingarne i detta omkostnadernas förhållande 
till hela inkomsten af bränvinstillverkningsafgifterna 
bero af förändringarne i bränneriernas antal och storlek 
äfvensom af afverkningens myckenhet vid hvarje brän-
neri, då naturligtvis kontrollkostnaden måste blifva 
jemförelsevis större eller mindre allt efter som den 
dagliga tillverkningen är mindre eller större. Nämnde 
vexlingar äro derjemte beroende af skedda förän-

Orsakerna till stegringen i denna kostnad under 
de senaste åren äro, som ofvan blifvit erinradt, för
nämligast att söka i den med hösten 1876 medgifna 
förhöjningen i kontrollörernas arvoden. 



B. Minuthandeln med och utskänkningen af bränvin. 

Rörande minuthandeln och utskänkningen af brän
vin under de tvenne försäljningsåren 1877—1878 och 
1878—1879 hafva de från länsstyrelserna inkomna 
uppgifterna blifvit sammanförda i tabellerna N:is IV a 
och IV b. 

Ur dessa uppgifter samt af förut inkomna dy
lika framgår i afseende å de ständiga försäljnings
rättigheternas antal under de tio försäljningsåren från 
och med hösten 1869 till hösten 1879 följande: 

Under de förestående tio försäljningsåren har 
alltså antalet af ständiga försäljningsrättigheter ej 
obetydligt nedgått såväl i städerna som på lands
bygden, neml. med nära 11 procent i de förra och 
med mer än 31 procent å den sednare. 

Af de fullständigare uppgifter, som från och med 
med försäljningsåret 1.874—1875 blifvit meddelade, 

visar sig äfven huruledes dels i städerna bränvins-
handeln allt mer och mer blifvit öfvertagen af der-
städes bildade bolag, dels antalet af de rättigheter, 
som innehafvas på grund af burskap eller privile
gium, allt mer nedgått, en naturlig följd deraf att 
dylika rättigheter ej enligt nu gällande lag få ut
delas. I hvad mån dessa förändringar fortgått synes 
af nedanstående sammanställning öfver de ständiga 
rättigheternas fördelning under de senaste fem för
säljningsåren : 

Sålunda har under dessa fem försäljningsår de 
åt bolag i städerna upplåtna ständiga försäljnings
rättigheterna stigit från 43 till 84 procent af samt
liga rättigheterna, under det att antalet af de privi
legierade nedgått från 19 till allenast 2,8 procent af 
samma antal. Den betydliga förändring i detta hän
seende, som visar sig från och med försäljningsåret 
1877—1878 beror hufvudsakligen deraf att bränvins-
handeln i Stockholms stad sedan dess varit öfver-

o 

låten åt bolag. A landsbygden förekomma helt få 
bolag för bränvinshandelns utöfvande, enär bolags
institutionen derstädes i regel icke är tillåten. 

Antalet af sådana utskänkningsrättigheter, som 
af Kgl. Maj:ts befallningshafvande, med stöd af § 23 
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Ibland dessa rättigheter ingå likväl till betydlig 
andel de, som medgifvits å det under sednare åren 
allt mer växande antalet passagerareångbåtar. 

Rättigheterna slutligen till den s. k. mindre parti
handeln eller till myckenhet ej understigande 15 kan
nor hafva betydligt aftagit. De utgjorde nemligen: 

Den betydliga stegring i dessa afgifters belopp, 
som sålunda visar sig från och med försäljningsåret 

eller i medeltal för alla fem försäljningsåren 2,248,991 
kronor, under det att de betingade afgifterna för 
samma tid i medeltal uppgått till 1,396,000 kronor. 

Förhållandet emellan de uti städerna och å 
landsbygden till lagenlig fördelning influtna afgifts-
beloppen har enligt ofvanstående sammandrag under 
de fem senaste försäljningsåren, uttryckt i procent, 
varit nedanstående: 

i försäljningslagen, meddelats för kortare tid än år 

har under de tio försäliningsåren från 1869 utgjort: 

De för försäljningsrättigheterna under de tio 
försäljningsåren 1869—1879 erlagda afgifterna hafva 
uppgått till de belopp, som i nedanstående samman
drag äro upptagna, särskildt för städerna och sär-
skildt för landsbygden: 

eller i medeltal under alla fem åren 93,4 procent för 
städerna och 6,6 procent för landsbygden. Enligt 
i förut afgifna berättelser meddelade sammandrag ut
gjorde motsvarande procentbelopp i medeltal för de 
fem näst föregående försäljningsåren 1869—1870 till 
och med 1873—1874 i det närmaste 90 och 10 
procent. 

Beträffande de sålunda influtna försäljningsaf-
gifternas fördelning mellan landstingen, hushållnings-

1874—1875, beror, såsom redan i föregående be
rättelse blifvit erinradt, förnämligast deraf, att med 
nämnde försäljningsår börjat träda i kraft det vid 
1874 års riksdag fattade beslutet derom, att de i 
städerna bildade bolagen för bränvinshandelns öfver-
tagande skulle till lagenlig fördelning mellan lands
tingen, hushållningssällskapen och stadskommunerna 
afstå icke blott den betingade afgiften utan äfven 
hela nettovinsten af nämnde handel, och i samman
hang hvarmed nämnde vinster, som förut ej varit 
synliga i de till byrån ingående uppgifterna, seder
mera upptagits uti desamma. I den mån nyss nämnde 
stadgande vunnit tillämpning hafva äfven i fråga 
varande synliga nettovinster ökats, så att de, såsom 
tabellerna visa, utgjorde: 
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sällskapen, stads- och landsbygdskommunerna såväl 

under de nu ifrågavarande som under de föregående 

Af de influtna försäljningsafgifterna hafva så

ledes under dessa perioder tillfallit 

Enär dessa uppgifter äro lemnade för kalenderår, 

måste, för erhållande af hela den årliga förbrukningen 

inom landet eller den till förbrukning disponibla 

myckenheten bränvin, till ofvanstående öfverskott af 

införseln lägges hela den äfven under motsvarande 

kalenderår åstadkomna tillverkningen af samma vara, 

reducerad till normalstyrka. Med iakttagande häraf är 

nedanstående tabell, omfattande de sednaste tio ka

lenderåren beräknad. 

Tagas medelvärdena särskildt för de fem första 

försäljningsåren, hvarunder någon fördelning af vinst

medlen ej egde rum, och för de fem sednare åren, 

då sådan fördelning försiggick, så blifva dessa medel

värden : 

år, för hvilka uppgifter blifvit till byrån inlemnade, 

så är denna framställd i följande tabell: 

För bestämmandet af den verkliga förbrukningen 

inom landet, måste till den årliga tillverkningen af 

bränvin läggas hela införseln af bränvin eller dit 

hänförliga spritdrycker, såsom arrak, rum, konjak 

m. m., och från summan dragas den likväl i allmän

het jemförelsevis högst ringa utförseln af samma 

drycker. Enligt kommerskollegii berättelser öfver 

utrikes handeln och sjöfarten hafva in- och utförsel 

af bränvin och sprit under nedanstående år uppgått 

till följande belopp: 
Byråns för kontr. å tillverhn.-afgifter underd. Berättelse. 
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Att dessa siffertal endast kunna vara approxi

mativa framgår tydligen deraf, att ej något afseende 

kunnat fästas å lagerbehållningarne från det ena året 

till det andra. Icke heller har den möjligen före

kommande olagliga införseln kunnat ingå i beräk

ningen, ehuru väl denna numera antagligen är jem-
u 

förelsevis mindre betydlig. A andra sidan torde ej 

heller böra förbises, att uti de ofvan till förbrukning 

uppgifna disponibla beloppen ingår äfven all den 

sprit, som blifvit använd för åtskilliga tekniska ända

mål, såsom för ättiktillverkning, beredning af lukt

vatten, fernissor m. m. 

Om äfven här tagas medelvärdena särskildt för 

hvardera af de båda femårsperioderna 1870—1874 

och 1875—1879, så befinnes detta medelvärde för 

den förstnämnde perioden vara 18,480,510 och för 

den sednare 18,649,938 kannor. Det vill häraf synas, 

som om förbrukningen inom landet af bränvin och 

dit hänförliga drycker under den sednare perioden 

varit ungefär lika stor som under den förre, och detta 

oaktadt den betydliga förminskning i de lagliga för

säljningsställenas antal, som, enligt hvad förut är 

visadt, under tiden egt rum. 

Huruvida åter den sänkning i förbrukningen, 

som visar sig under de sednaste åren och särdeles 

under år 1879 är af mera permanent beskaffenhet 

eller möjligen beror af tillfälliga omständigheter, lika

som förhållandet var mot slutet af 1860-talet — då 

förbrukningen var betydligt lägre — är naturligtvis 

ännu för tidigt att afgöra. 

Om till den mot bränvinstillverkningen för hvarje 

år svarande tillverkningsafgiften, efter afdrag af re-

stitutionen för utfördt bränvin, lägges dels tull

inkomsterna för infördt bränvin, dels de uppgifna 

försäljningsafgifterna, så erhålles hela den såväl till 

staten som kommuner och korporationer af brän-

vins tillverkning, införsel och försäljning upphemtade 

skattesumman. Resultaten af en dylik beräkning för 

de tio åren från och med 1870 till och med 1879 

äro sammanförde i nedanstående tabell. Uppgif

terna angående tullinkomsterna äro hemtade ur 

Kommerskollegii underdåniga berättelser angående ut

rikes handeln och sjöfarten, och de uppgifva för

säljningsafgifterna gälla de närmaste försäljnings

åren. 

I de sista kolumnerna äro upptagna de afgifter, 

vare sig i form af tillverkningsskatt, tull eller för

sälj ningsafgift, som för de särskilta åren i medeltal 

drabbar hvarje kanna bränvin af normalstyrka. Det 

visar sig häraf att den på hvarje kanna belöpande 

afgiften under de ifrågavarande tio åren stigit med 

52 procent, och med 22 procent till staten samt med 

272 procent till landstingen, hushållningssällskapen 

och kommunerna. 
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Om de afgifter, som sålunda äro pålagda brän-

vin- och till detta hänförliga drycker jemföras med 

afgifterna för åtskilliga andra allmänna tullpligtiga 

Under de tio åren från och med 1870 till och invånare stigit från 5 kr. 61 öre till 7 kr. 50 öre 

med 1879, har således konsumtionsskatten å ifråga- eller med 33,7 procent, 

varande fem förbrukningsartiklar för hvarje landets 

Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar 

S t o r m ä g t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Maj r t s 

nnderdânigste, tropjigtigste 
tjenare och undersåte 

A. H. F O C K. 

Stockholm i Februari 1881. 

förbrukningsartiklar, så visar sig att dessa afgifter 

för hvarje landets inbyggare uppgått till nedanstå

ende belopp: 
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RÉSUMÉ.1) 

I. Fabrication. II. Commerce. 
L'année de fabrication court du 1er octobre d'une année 

au 1er octobre de l'année suivante. Les droits de fabrication 
comportent 80 öre par kanne (42,5 centimes par litre) d'eau-
de-vie de force normale, c'est-à-dire de 50 % d'alcohol à + 
15° C. Depuis le 18 mai 1879, cependant, ces droits ont 
été portés à 1 couronne par kanne (53 centimes par litre). 
Il est toutefois déduit une quantité de 3 % comme franche de 
droits. Dans le cas où la fabrication ne s'élève pas à 200 
kännes, ou si elle dépasse 1,200 kännes en moyenne par jour 
de fabrication, la différence est frappée d'un droit spécial. 

Pour les deux années ou exercices de fabrication que 
comprend ce rapport, le total de la fabrication s'est élevé 
aux quantités désignées ci-dessous: 
Exercice de 1877—1878 39,371,560 litres. 

» » 1878—1879..... 46,109,400 » • 
Pendant les mêmes exercices, les matières premières 

suivantes ont été employées, outre quelques quantités rela
tivement minimes de mélasse de bettes blanches: 

Les licences de vente en détail de l'eau-de-vie pour des 
quantités au-dessous de 100 kännes (261,4 litres) sont, ou 
permanentes et accordées pour un temps déterminé, ou tem
poraires, pour moins d'une année, comme sur des bateaux 
à vapeur, dans des camps et rassemblements de troupes, 
dans des établissements de bains, etc. Pour chaque licence 
de vente en détail, il est payé un droit de vente dépendant 
de la grandeur de la vente que l'on admet comme probable 
dans l'établissement de débit visé par la licence. 

L'année de vente • court, dans les villes, du 1er octobre, 
et, dans les campagnes, du 1er novembre de chaque année 
aux mêmes jours de l'année suivante. 

Le nombre des licences de vente en détail de toutes 
les catégories pendant les deux exercices que comprend le 
rapport, s'est élevé aux chiffres suivants : 

Les droits de vente perçus ont fourni les sommes ci-
dessous: 

Ces droits se sont répartis comme suit: 

Le restant a été absorbé par des commissions et d'autres 
frais. 

Le nombre des journées de fabrication s'est élevé aux 
chiffres ci-dessous pour la totalité du pays: 

Les recettes brutes de l'État ont comporté par année 
calendrière: 

Les frais du contrôle, également par année calendrière, 
se sont élevés: 

') Pour de plus amples détails, voir le Rapport de 1873—1875. 
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Tab. N:o I a. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1877—1878. 
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Tab. N:o I b. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1878—1879. 
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Tab. N:o II a. 

ÅTGÅNG AF RÅ-ÄMNEN FÖR TILLVERKNINGEN AF BRÄNVIN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1877—1878. 
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Tab. N:o II b. 

ÅTGÅNG AF RÅ-ÄMNEN FÖR TILLVERKNINGEN AF BRÄNVIN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1878—1879. 
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Tab. N:o III a. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR BRÄNVINSTILLVERKNINGEN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1877—1878. 
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Tab. N:o III b. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR BRÄNVINSTILLVERKNINGEN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1878—1879. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:o IV a. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1877—1878. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:o IV b. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1878-1879. 
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Tab. N:o V. 

BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 
FRÅN OCH MED 1869—1870 TILL OCH MED 1878-1879. 
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Tab. N:o V. (Forts.) 

BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 
FRÅN OCH MED 1869—1870 TILL OCH MED 1878—1879. 
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Tab. N:o V. (Forts.) 
BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 

FRÅN OCH MED 1869—1870 TILL OCH MED 1878—1879. 
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Tab. N:o V. (Forts.) 

BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 
FRÅN OCH MED 1869-1870 TILL OCH MED 1878-1879. 
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Tab. N:o VI. 

STÄDERNAS BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNA UNDER FÖR-
SÄLJNINGSÅREN FRÅN OCH MED 1769—1870 TILL OCH MED 1878-79. 
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Tab. N:o VI. (Forts.) 

STÄDERNAS BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNA UNDER FÖR-
SÄLJNINGSÅREN FRÅN OCH MED 1869—1870 TILL OCH MED 1878—1879. 
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Tab. N:o VI. (Forts.) 

STÄDERNAS BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNA UNDER FÖR-
SÄLJNINGS-ÅREN FRÅN OCH MED 1869—1870 TILL OCH MED 1878- 1879. 
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