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TILL KONUNGEN! 

Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå får 

härmed till Eders Kongl. Maj:t afgifva underdånig be

rättelse angående såväl tillverkningen som försäljningen 
Finansde.p:tel$ hontroll- och jusleriiigsbyrås underd. Berättelse. 

af bränvin under tillverknings- och försäljningsåretl 

1882—83 och 1883—84, dervid följande ungefär samma 

uppställning som i föregående berättelser. 
i 
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I lagstiftningen angående bränvin »tillverkning hafva 

under i fråga varande tidrymd vidtagits flera ganska 

omfattande förändringar. 

Sedan den i nåder tillsatta Komitén för öfver-

seende af gällande bränvinslagstiftning uti underdånig 

skrifvelse den 19 Maj 1879 uttalat önskvärdheten deraf, 

att vid de svenska brilnnerierna infördes sådana me

kaniska kontrollapparater, förmedelst hvilka bränvinets 

uppmätning och profning kunde ske omedelbart och utan 

direkt åtgärd af kontrollörerna, samt på Komiténs hem

ställan sakkunnig person af Eders Kongl. Maj:t förord

nats att i Ryssland inhemta kännedom om apparaternas 

användning, erhöll Komitén den 28 November 1879 nådig 

befallning att afgifva underdånigt utlåtande, huruvida 

och under hvilka vilkor de Siemenska kontrollappara

terna ansågos böra införas vid de svenska brännerierna. 

I följd häraf utarbetade Komitén ett nytt förslag till 

Förordning angående vilkoren för tillverkning af brän-

vin, afgifvet den 23 Januari 1880. Sedan detta förslag, 

som lades till grund för Eders Kongl. Maj:ts nådiga 

proposition den 4 Januari 1882, blifvit af Riksdagen 

utan större förändringar godkändt, utfärdades den 2 

Juni sistnämnda är nådig förordning angående vilkoren 

för tillverkning af bränvin att träda i kraft med 1883 

års ingång. Genom densamma infördes det metriska 

systemets mått- och vigtbestämmelser i bränvinslagstift-

ningen. Sålunda bestämdes minsta och högsta till

verkningsbeloppen pr dag till 500 och 5,000 liter samt 

för hela tillverkningstiden till minst 8,000 liter af 

normalstyrka eller 50 % alkoholhalt. Tillverknings

skatten blef 40 öre pr liter, hvilket motsvarar 1 krona 

4,fi8 öre kannan, i sammanhang hvarmed restitutionen 

vid utförsel bestämdes till 40,8 öre för renadt och 40 

öre för icke renadt bränvin. Nederlagsafgiften förän

drades till 3 kr. 75 öre pr 1,000 liter, att erläggas 

för minst 8,000 1.; minsta qvantitet, som finge finnas på 

nederlag 3,000 1. Skyldigheten att före den 1 Oktober 

utrymma nederlag borttogs; dock finge bränvin ej utan 

förnyad nederlagsafgift qvarligga mer än åtta måna

der, så framt ej bränneri före utgången af denna tid 

ånyo sattes i gång. Till ytterligare lättnad medgafs, 

att tillverkare egde fritt förfoga öfver 20 % af det 

obeskattade bränvinet, om minst åttio procent af denna 

qvantitet inlades på brännerinederlag. I afsigt att 

möjliggöra rening och export af obeskattadt bränvin 

medgafs rättighet till nederlag af inhemskt bränvin 

utan sammanhang med tillverkning. 

I kontrollen infördes den synnerligen vigtiga för

ändringen, att det tillverkade bränvinet skulle uppmätas 

och reduceras till normalstyrka förmedelst Siemens 

kontrollapparat, hvars utslag blef bestämmande för 

skattebeloppet. De vid brännerierna anstälda vittnena 

afskaffades och tillvei'karnes skyldighet att tillhanda

hålla konti"ollörerna husrum och kost upphörde. Kon

trollörerna skulle i stället genom Kongl. Maj:ts Befall-

ningshafvandes försorg erhålla de nämnda förmånerna 

jemte skjuts inom tjenstgöringsområdet på statsverkets 

bekostnad. 

Under sommaren 1882 inkallades till hufvudsta-

den såväl samtliga öfverkontrollörerna som ett antal 

kontrollörer för att erhålla undervisning om kontroll

apparaternas konstruktion, uppsättning och använd

ning, hvarjemte Öfverkontrollörerna fingo taga känne

dom om de förslag till afräkningslängder och tillverk

ningsjournaler, som â Kontrollbyrån upprättats. Under 

samma tid utarbetades af en af chefen för Finans

departementet tillsatt Komité förslag såväl till ny ord

ningsstadga för brännerierna som till förordning om 

allmänna bränvinsnederlag. Ny ordningsstadga utfär

dades den 3 November 1882. Utom de förändrade 

föreskrifter, som blefvo en följd af kontrollapparaternas 

införande, vidtogos, beträffande kontrollpersonalen, vissa 

ändringar. Sålunda förutsattes att kontrollör, der om

ständigheterna sådant medgåfve, skulle hafva under sin 

tillsyn mer än ett bränneri, men att hans tjenstgöring 

inom samma område i allmänhet ej borde oafbrutet 

fortgå längre tid än fyra månader. Öfverkontrollörerna 

skulle inkallas i tjenstgöring dels på helt år och er

hålla då utom resekostnads- och traktamentsersättning 

i årsarfvode 2,000 kronor, dels såsom biträdande med 

dagarfvode. 

Nådig stadga angående allmänna bränvinsnederlag 

blef efter vederbörandes hörande utfärdad den 16 Novem

ber 1883. Denna för vår bränvinslagstiftning nya inrätt-

A. Tillverkningen af bränvin. 
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ning afser, såsom redan nämnts, att bereda lättnad för 

rening och export af obeskattadt bränvin. För detta 

ändamål berättigades innehafvaren af nederlaget att fä 

tillverkningsskatt sig påförd för större eller mindre 

del af det bränvin, som finnes liggande â nederlaget, 

samt derutöfver för högst en fjerdedel af samma'brän-

vinsqvantitet. Efter påföringen meddelas deröfver be

vis, som, med iakttagande af stadgade kontroller, be

rättigar till afföring af tillverkningsskatt vid bränneri, 

brannerinedei'lag eller allmänt nederlag för den myc

kenhet bränvin, hvarå beviset lyder. Genom skatte-

påföring och utfärdande af bevis, som iiflemnas vid 

brännerinederlag, blir således skattepligten öfverflyttad 

från det å brännerinederlaget till det å allmänna neder

laget liggande bränvinet, hvarigenom bränvinet a det 

förra nederlaget blir fritt till disposition. Vid export 

från allmänt nederlag, beläget i stapelstad vid saltsjön, 

aflemnas bränvinet till tullmyndigheten, hvarefter skat

ten afföres. Allmänt nederlag handhafves af en till-

syningsman, som för ett är i sender förordnas af Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvande och lyder under Öfver-

kontrollör. 

Rörande de under i fråga varande tvänne tillverk -

ningsår arbetande brännerierna äro de genom kontroll-

tjenstemännen lemnade uppgifterna efter förutgången 

granskning i Landskontoren, länvis sammanförda i ta

bellerna 1 a och 1 b, hvaraf framgår: 

a) att bränneriernas antal under tillverkningsåret 

1882—83 varit 243, af hvilka under hösten (Okt.—Dec.) 

voro i verksamhet 238, under våren (Jan.—April) 168 

och under sommaren (Maj—Sept.) 6. Under året 1883 

—84 utgjorde hela antalet i gång varande brännerier 

222, deraf under hösten 220, våren 170 och under 

sommaren 9. Sammanställningen med de närmast 

föregående tillverkningsåren utvisar, att bränneriernas 

antal varit i jämnt aftagande, icke minst under de 

sista åren, för hvilka minskningen är ft'ân 287 under 

året 1881—82 till 222 under 1883—84; 

b) att antalet tillverkningsdygn, hvarunder brän

nerierna i riket varit i gång, under året 1882—83 

uppgått till" 23,818 och under 1883—84 till 24,263. 

Sammanställningen med föregående år visar ett ned

gående äfven i fråga orn tillverkningsdygnens antal, 

en naturlig följd af minskningen i bränneriernas antal. 

liter af normalstyrka eller 50 % alkoholhalt vid + 15° 

Celsius. 

Jemförelsen enligt Tab. I med föregående år fr. 

o. m. 1874—75 utvisar således en fortsatt minskning 

i tillverkningsbeloppet från omkring 50 millioner liter 

till 32—33 millioner. 

Den årliga medeltillverkningen vid hvarje bräneri, 

som erhålles genom hela tillverkningsbeloppets division 

med bränneriernas antal och hvilken enligt tabellerna 

visar sig ganska olika inom de särskilda länen, har 

för tillverkningsåret 1882—83 uppgått till 134,318 1. 

och för 1883—84 till 152,291 1. Grupperas bränneri

erna efter tillverkningens storlek, erhålles följande antal: 

Vid de minsta brännerierna med tillverkning under 

50,000 1. utgjorde tillverkningsbeloppet i medeltal under 

de två åren resp. 26,912 och 31,299 1., summa till— 

verkriingsdygn 2,431 och 1,595 eller 32 och 28 på 

hvarje bränneri. Medeltillverkningen på dygnet var 

893 och 1,138 1. Af dessa brännerier med lägsta till

verkningsbeloppet lågo under 1882—83 i Östergötlands 

län 21 och i Kristianstads 25, under 1883—84 var 

antalet i de två länen 17 och 18, således mer än hälften 

af hela gruppen. 

Medeltalet tillverkningsdygn som hvarje bränneri varit 

i gång var 97 under 1882—83 och 109 under 1883— 

84. Dessa medeltal visa sig mycket olika för de olika 

länen och naturligtvis är olikheten för särskilda brän

nerier ännu större; 

c) att utbytet utgjorde: 
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Det litertal, hvartill tillverkningen dagligen upp

går, är naturligtvis i hög grad växlande, icke blott 

de särskilda länen emellan utan ännu mer vid jem-

förelse mellan olika brannerier. För hela landet har 

detta dagliga tillverkningsbelopp i medeltal, erhållet 

genom division af hela tillverkningsbeloppet med hela 

antalet af tillverkningsdygn, under 1882—83 utgjort 

1,372 1. samt 1,393 1. under 1883—84 och företer så

ledes liksom under de närmast föregående åren en jemn 

stegring;. 

Både för bedömande af tillverkningsmetoderna och 

af andra skäl är af intresse att känna den tillverkade 

spritens styrka och alkoholhalt. Uppgifterna i detta 

hänseende gifva vid handen att spi'itens litertal utgjort 

1882—83... 21,645,353 1. af 75,4 % 

1883—84 22,549,295 1. » 75,o » 

utvisande således, att den tillverkade spritens styrka 

under de senaste åren allt ifrån 1880—81 varit i medel

tal ungefär densamma nämligen 75—76 %. 

I afseende på tillverkningens fördelning mellan de 

särskilda bränneridistrikten inom landet råder ungefär 

samma förhållande som under närmast föregående år. 

Sålunda har den fortfarande varit störst inom Kristian

stads län med resp. 29,97 samt 36,36 % af tillverkningen 

inom hela riket. Malmöhus län visar ungefär samma 

procentsiffra som föregående år, hvaremot Blekinge län 

synes aftaga, men Skaraborgs deremot icke obetydligt 

tillväxa i fråga om de der tillverkade andelarne af hela 

produktionsbeloppet. Inom nedanstående distrikt, hvar-

vid Mälaredalen omfattar Stockholms stad, Stockholms, 

Upsala, Södermanlands, Örebro och Vestmanlands län, 

samt Vestergötland inbegriper Skaraborgs, Elfsborgs 

samt Göteborgs och Bohus län, har tillverkningen varit 

sålunda fördelad: 

under tillverkningsåret 1882—83 

Inom Gotlands och Hallands län har jemförelsevis 

endast ringa och inom Vermlands, Kopparbergs, Gefle-

borgs, Vesternorrlands, Vesterbottens, Jemtlands och 

Norrbottens län icke någon bränvinstillverkning egt rum 

under de i fråga varande tillverkningsåren. Inom hvar-

dera af städerna Stockholm, Nyköping, Göteborg, Udde

valla och Vesterås har ett bränneri varit i gång samt 

två i Upsala, hvaraf de i Stockholm och Göteborg till

verkat pressjäst-

Rättigheten att under tiden mellan den 1 Maj och 

den 1 Oktober utöfva bränvinstillverkning i förening 

med pressjästberedning har under tillverkningsåret 1882 

83 begagnats af sex brännerier nämligen ett inom 

hvardera af Stockholms stad, Ostei'gotlands, Jönköpings, 

Blekinge, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. 

Under motsvarande tid af tillverkningsåret 1883—84 

brändes vid nio brännerier nämligen ett inom hvardera 

af Stockholms stad, Östergötlands, Jönköpings, Malmö

hus, Göteborgs och Bohus län samt två inom hvardera 

af Kronobergs och Kristianstads län. Den ökade som

marbränningen under 1884 hade sin grund i då rådande 

höga bränvinspriser och de befintliga bränvinslagrens 

knapphet. Också voro fyra af de nio sommarbränne-

rierna sådana, som hvarken under föregående eller efter

följande allmänna tillverkningstid tillverkade pressjäst. 

Bränvins- och jästutbytet utgjorde under 1883 års som

martillverkning 1,192,911 liter och 380,580 kg. Under 

sommaren 1884 tillverkades 1,849,318 liter bränvin 

och 417,367 kg. jäst. 

Den bränneriegarne medgifna rättigheten att in

lägga bränvin å nederlag vid brännerierna begagnas 

fortfarande tämligen allmänt, synnerligast som brän-

vinets inläggning på sådant nederlag, jemte det att det 

under pågående tillverkning sker afgiftsfritt, berättigar 

utan skattens erläggande till fri disposition öfver en 

viss qvantitet bränvin, nämligen' öfver så mycket, att 

det å nederlaget liggande utgör minst 80 % af det vid 

bränneriet obeskattade, hvarjemte enligt den nya till

verkningslagen nederlagen ej behöfva utrymmas den 1 
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Oktober. Beloppen af å dylika nederlag inneliggande 

bränvin iiro i beskattningsbara liter vid hvarje månads 

Allmanna nederlag inrättades under 1884 i Kristian

stad, på Reymersholm' i Stockholms län, i Karlshamn, 

i Stockholms stad, i Malmö och i Motala. På dessa 

nederlag innelågo nämnda år: 

Efter tabell II a och b af Bilagorna meddelas här en 

jemförelse mellan de särskilda slagen af använd spanmål 

och andra råämnen under såväl nu i fråga varande som 

närmast föregående tillverkningsår från och med hösten 

1873: 

Reduceras uppgifterna beträffande de särskilda 

slagen af spanmål från vigt till rymdmått, erhålles 

början upptagna i nedanstående tabell från och med 

början af tillverkningsåret 1874—75. 

nedanstående jemförelse mellan qvantiteterna råämnen, 

använda för bränvin still verkning och jästberedning 

Enligt de af kontrollörerna förda inmäskningsjour-

nalerna, af hvilka sammandrag äro meddelade i Tab. 

I la och IIb, hafva de för såväl bränvinstillverkningen 

som jästberedningen använda råämnena utgjort: 

samt för tillverkningsåret 1883—84: 

för tillverkningsåret 1882—83: 
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från och med tillverkningsåret 1874—75 till och med 

1883—84. Vid denna reduktion har antagits, att vig-

ten af en hektoliter är följande för de olika slagen af 

spanmål: 

Under bada tillverkningsåren hafva användts icke 

obetydliga qvantiteter ris och darry, utgörande under 

1882—83 nära tre millioner kilogram. Ris lemnar ett 

rikligt alkoholutbyte, men dranken blir mindre god. 

För ett riktigt bedömande af förhållandet mellan 

utbytet af bränvin och åtgången af spanmål samt rot

frukter böra tillverkningarna vid jästfabrikerna beräknas 

särskildt för sig och fråndragas tillverkningarna vid de 

egentliga bränvinsbrännerierna, enär utbytet af bränvin 

naturligtvis vid de förra måste vara jemförelsevis min

dre än vid de senare. Vid åtskilliga bland jästfabri

kerna utöfvas emellertid under den allmänna tillverk

ningstiden delvis äfven bränvinstillverkning utan sam

tidig jästberedning; men då i de derstädes förda in-

mäskningsjournalerna ej göres skilnad mellan den 

inmäskning, som skett för jästberedning och den, som 

verkställes för uteslutande bränvinstillverkning, hafva 

inmäskningarna och tillverkningarna vid dessa brän-

nerier blifvit i sin helhet särskildt upptagna. Enligt 

journalerna öfver inmäskningarna hafva under hela nu 

i fråga varande tillverkningsår nedanstående mycken

heter råämnen blifvit förbrukade vid de med bränvins-

brännerier förenade jästfabrikerna, nämligen under året 

1882—83: 

Det mot denna inmäskning svarande utbytet af 

bränvin vid i fråga varande brännerier har, enligt vid 

dem förda tillverkningsjournaler, uppgått till: 

Under året 1883—8 4 inmäskades vid jästfabrikerna i: 
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Mot utbytet 29,723,489 liter under 1882—83 

svarar således en inmäskad qvantitet råämnen af 

25,778,547 kg. spanmål, 1,238,350 hl. rotfrukter och 

2,776,760 kg. diverse. Om denna senare qvantitet di

verse, som till större delen utgöres af ris jemte något 

stärkelse, anses såsom spanmål blir summan råämnen 

28,555,313 kg. spanmål och ofvan nämnda qvantitet 

rotfrukter. På samma sätt erhålles för 1883—84 en 

mot utbytet 29,015,059 liter svarande qvantitet rå

ämnen af 19,760,940 kg. spanmål och 1,443,814 hl. 

rotfrukter. Till åstadkommande af 1,000 liter bränvin 

har alltså åtgått: 

under 1882—83 951 kg. spanmål och 41,7 hl. rotfr. 

» 1883—84 681 » » » 49,7 » » 

Det procentiska förhållande, hvaruti de särskilda 

slagen spanmål vid inmäskningarna hafva ingått, äro 

angifna i följande tabell, hvilken för jemförelses skull 

Vid jemförelse med förhållandet under föregående 

tillverkningsår visar sig minskning i potatisförbruk

ningen och 1883—84 en betydlig stegring i majs, be

roende dels på borttagandet af majstullen, som skedde 

genom 1882 års tulltaxa, dels på de genom skörde-

och fraktförhållanden betingade billiga majsprisen. Under 

båda åren synnerligast 1882—83 användes betydliga 

qvantiteter ris. 

De genom kontrollpersonalen insamlade uppgifterna 

rörande inkopspi'isen å de inmäskade råämnena gifva i 

medeltal följande värden för de särskilda spanmåls-

slagen: 

äfven innehåller motsvarande procenttal för några före

gående tillverkningsår. 

Utbytet af bränvin var: 



VIII 

Då hela myckenheten under 1882—83 tillverkadt 

bränvin enligt Tab. 1 a utgör 32,639,246 liter af 50 %, 

så blir för tillverkaren sjelfva råmaterialsvärdet för 

hvarje liter 21,5.i öre eller med tillägg af tillverknings

skatten, 39,2 öre, 60,75 öre, hvilket således vore kost

naden för råbränvinet under den vanliga förutsätt

ningen, att arbetskostnaden för tillverkningen jemte 

ränta å förlagskapital m. m. betäckes genom affallet. 

För 1883—84 utgör materialkostnaden 20,9 öre och 

totala produktionskostnaden, inbegripet tillverknings

skatten 60,1 öre. 

Vid ofvanstående beräkning är äfven det bränvin 

medtaget, som tillverkats i förening med pressjäst-

Afdrages denna summa från materialernas total

värde, 7,034,454: <n, så återstå kr. 6,312,148: 72 såsom 

råmaterial värdet vid de för uteslutande bränvinstill-

verkning drifna brännerierna. Då nu tillverkningen 

vid dessa utgjort 29,723,489 liter, blir råmaterialkost

naden för hvarje liter 21,2 öre och med tillägg af till

verkningsskatten 60,i öre. 

Under 1883—84 utgjorde råmaterialet och dess 

värde vid jästfabrikerna: 

beredning, i följd hvaraf det beräknade produktions

priset måste blifva något för högt. Fråndrages derför å 

ena sidan värdet af de vid nyss nämnda fabriker använda 

råämnena och å den andra myckenheten af derstädes 

erhållet bränvin, så blir resultatet något annorlunda 

och angifver produktionskostnaden vid de egentliga 

brännerierna. Värdet af de vid jästfabrikerna an

vända råämnena uppgår för 1882—83 till följande 

belopp: 

och synes ingen väsendtlig skilnad i detta afseende 

egt rum under de i fråga varande tillverkningsåren. 

Potatisprisen uppgifvas hafva varit i medeltal 

under 1882—83 pr hektoliter kr. 2,30 

» 1883—84 » » » 2,40 

Med användning af ofvanstående pris erhållas föl

jande värden å samtliga inmäskade råämnen nämligen 

för år 1882—83: 

samt för år 1883—84: 

Efter afdrag häraf från totala råmaterial värdet 

återstå kr. 5,932,486 såsom råmaterialvärde för de brän-

nerier, som uteslutande tillverkat bränvin. Då nu till

verkningen vid dessa utgjort 29,015,059 liter, blir 

materialkostnaden för hvarje liter 20,4 öre eller med 

tillägg af tillverkningsskatten 59/> öre. 
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Jemföres på enahanda sätt priset å de vid jäst-

fabrikevna använda råämnena med myckenheten af 

derstädes tillverkadt bränvin, så finner man råämnes-

kostnaden för hvarje liter af detta senare för år 1882 

—83 hafva varit 27,8 eller tills, med tillverknings

skatten 67,o och för 1883—84 resp. 23,6 samt 62,8 

öre, således 6,c och 3,2 högre än vid de brannerier, 

der bränvinstillverkning uteslutande bedrifvits. Att 

skillnaden i produktionspris för det vid jästfabrikcrna 

och öfriga brännerier producerade bränvinet för året 

1883—84 är relativt låg, beror antagligen derpå, att 

under detta år funnos fyra brännerier, som endast 

under sommaren 1884 eller någon del af denna som

mar tillverkade Jäst, men hvilka i beräkningen äro 

medtagna för hela tillverkningsåret. Det högre mate

rialvärdet liksom den högre arbetskostnaden vid jäst-

fabrikerna bör naturligtvis anses betäckt genom den 

erhållna jästen. 

Under föregående år utgjorde den beräknade ma

terialkostnaden för hvarje vid de till uteslutande brän-

vins producerande bedrifna brännerierna: 

under tillv.-året 1881—82 17,2 öre 

» » 1880—81 15,8 » 

» » 1879—80 21,9 » 

» » 1878—79 16,9 » 

» >> 1877—78 23,1 » 

Den väsendtligaste anledningen till de betydliga 

vexlingarne i materialkostnad synes ligga i potatis

skördarnes olika ymnighet och godhet samt deraf be

roende tillgång på denna vigtiga råvara, som synner-

ligast i de södra provinserna är använd. Af Tab. II 

framgår nämligen, att de år, då potatis i större mängd 

användts, är ock i allmänhet det beräknade råmaterial

värdet lägre än under år, då ett motsatt förhållande 

egt rum. 

De insamlade uppgifterna öfver bränsleåtgång och 

använd arbetskraft finnas sammanförda i Tab. III och 

är dervid såväl för ved, som torf och stenkol kubik

metern antagen till räkneenhet. Jemte hela bränsle-

åtgången under nu i fråga varande och närmast före

gående tillverkningsår upptager Tab. III äfven den för 

hvart 1,000-tal liter bränvin beräknade. 

Antalet ångmaskiner utgjorde under 1882—83 96 

med 834 hästkrafter, under det följande året 89 med 
Ftnansde.p:tets kontroll- och jusleringsbyràs underd. Berättelse. 

796 hästkrafter. På hvarje i gång varande bränneri 

kommer således under hvartdera året en maskinkraft 

af i medeltal 3,4 och 3,(i hästkrafter, således en fort

satt tillökning i användandet af sådan kraft. Af de 

nedlagda brännerierna har ock ett större antal varit 

sådana, som saknat ångmaskin. Af de under sista året 

i gång varande, har nära nog hvart annat maskin, och 

naturligtvis alla större. 

Antalet arbetare, som varit använda vid bränneri

erna och jästfabrikerna, har varit: 

under 1882—83 hösten 2,318, våren 1,550, sommaren 82 

» 1883—84 » 2,131, » 1,488, » 116 

Dessa siffror angifva dock ej det presterade ar

betet, . emedan mänga brännerier varit i verksamhet 

endast kortare tider, hvaremot andra arbetat längre 

tid och några jästfabriker hela året. Om deremot för 

hvarje bränneri arbetarnes antal multipliceras med det 

antal tillverkningsdygn, hvarunder tillverkning utöf-

vats, erhålles antalet arbetsdagar, hvilket naturligtvis 

kan betraktas såsom mätare af det arbete, som blifvit 

på tillvex^kningen nedlagdt. De sålunda erhållna arbets-

dygnen äro: 

1882—83 h. 123,674, v. 98,822, s. 10,533 

1883—84 » 114,182, » 94,280, » 12,028 

eller tillsammans under det förra året 232,529 och 

under det senare 220,490. På hvarje 1,000 liter pro-

duceradt bränvin belöper sig under hvartdera året resp. 

6,5 och 7,1 arbetsdygn och eger sålunda, såsom natur

lig följd dels af arbetsmetodernas förbättring, dels af 

tillverkningens koncentrering på ett mindre antal brän

nerier, en fortsatt minskning rum i denna qvantitet. 

Tab. III a och b lemna äfven i detta hänseende tillfälle 

till jemförelse med föregående år. 

Kontrollen öfver hränvinstillverhiingen. Under till

verkningsâret 1882—83 hafva 12 Ofverkontrollörer varit 

i tjenstgöring inkallade, deraf en i Malmöhus, tre i 

Christianstads, två — hvaraf den ena tillika i Cristi-

anstads — i Blekinge, en i Kronobergs och Hallands, 

två i Jönköpings, Kalmar och Gotlands, en i Skara

borgs, en i Elfsborgs, Göteborgs och Bohus, två i Öster

götlands saint en i Stockholms, Upsala, Södermanlands, 

Örebro och Vestmanlands län jemte Stockholms stad. 
ii 
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I enlighet med Ordningsstadgan af den 3 Nov. 1882 

skedde inkallande af åtta af dessa öfverkontrollörer vid 

1883 års början pä bestämd tid näml. till den 31 Ang. 

detta år. Under 1883—84 inkallades för hela tillverk

ningsåret 8 Öfverkontrollörer med hvar sitt af följande 

distrikt, näml. Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och 

Gotlands län, Skaraborgs län, Malmöhus och en del af 

Christianstads län, åsterstående delen af Christianstads 

län, Blekinge län, Elfsborgs, Göteborgs och Bohus samt 

Hallands län, Östergötlands län samt Upsala, Stock

holms, Södermanlands, Vestmanlands och Öi^ebro län 

jemte Stockholms stad. Dessutom tjenstgjorde längre 

eller kortare tider af året 5 biträdande Öfverkontrol

lörer inom Christianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands, 

Östergötlands och Skaraborgs län, så att hela antalet 

under året inkallade utgjorde 13. 

Antalet vid brärmerierna tjenstgörande kontrollörer 

uppgick under tillverkningsåret 1882—83 till 309 och 

under det följande året till 274, tillhörande nedan an-

gifna samhällsställningar och yrken: 

sommaren 1882. Sålunda bestäldes apparater till ett 

antal af 300 st. hos firman Gebruder Siemens & Co., 

Charlottenburg vid Berlin att levereras under loppet af 

hösten 1882 och våren 1883 till ett pris af 585 kr. 

stycket, hvartill kom 63 kr. för filtrum med tillhörande 

flensar samt 38 kr. 7 öre för inpackning, allt pr stycke, 

så att kostnaden för hvarje apparat uppgick till 68G,»7 

kronor. I den mån apparaterna ankommo till Sverige, 

utsändes de till brännerierna; under December månad 

1882 95 st. samt under följande vår ytterligare 58 st. 

Uppsättningen af apparaterna vid brännerierna ombe

sörjdes af Öfverkontrollörerna, men som dessa ej en

samma kunde medhinna detta arbete, förordnades till 

deras biträde en del kontrollörer, hvilka med anled

ning häraf under sommaren 1882 vid byrån ehöllo 

särskild undervisning. Af de till brännerierna ut

delade apparaterna voro 102 i bruk under längre eller 

kortare tid af tillverkningsåret, ehuru tillverknings

skatten beräknades efter uppmätning på förut gällande 

grunder. En jemförelse mellan apparaternas utslag och 

uppmätningen för hand visar, att apparaterna angåfvo 

högre resultat än mätningen; endast en apparat angaf 

spritvolymen och nio den till normalstyrka reducerade 

qvantiteten lägre än den direkt uppmätta. I medeltal 

var kontrollapparaternas utslag 0,78 % högre för upp

mätt sprit och 0,81 % högre för sprit af normalstyrka. 

För enskilda exemplar af apparaterna voro dock dessa 

procenttal ganska olika, sålunda vexlade de för den 

uppmätta spriten från —0,01 till -{-1,70 % och voro i 

två fall t. o. m. ännu större nämligen resp. 2,61 och 

2,90. Beträffande sprit af normalstyrka voro vexlin-

garna, naturligt nog, ännu större nämligen från — l,uo 

% till -f- 2,87 %, dock var det endast i 6 fall, som 

apparaten visade mer än 2 % högre än mätningen för 

hand, hvarvid dock ej får förglömmas, att anledningar 

till afvikelsen sannolikare är att söka i den direkta 

mätningens ofullkomlighet än hos apparaten. Läckor 

i de begagnade sprithållarne synas äfven på ett eller 

annat ställe hafva vållat afvikelser. 

Genom öfverkontrollörerna delgafs bränvinstillver-

karne under våren 1883, att från följande tillverk

ningsårs början bränvinstillverkning ej komme att til

låtas i bränneri, der ej kontrollapparat vore uppsatt. 

Härifrån gafs undantag endast åt tre brännerier inom 

Sedan genom den nya förordningen angående vil-

koren för tillverkning af bränvin d. 2 Juni 1882 blifvit 

föreskrifvet, att uppmätningen och profningen af det 

tillvei-kade bränvinet i och för skattens bestämmande 

skulle ske medelst kontrollapparater, för hvilkas an

skaffande äfvensom till bestridande af öfriga med deras 

införande förenade omkostnader Riksdagen beviljat ett 

extra ordinarie anslag af 300,000 kr., vidtogos för 

apparaternas införande förberedande åtgärder redan 
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Elfsborgs län, hvilkas égare under uppgift, att de med 

1883 års utgång ämnade upphöra ined bränvinstill-

verkningen, hos Kongl. Maj:t anhöllo om nådigt till

stånd att få fortsätta tillverkningen under hösten 1883 

utan att begagna kontrollapparat. 

Äfven under hösten 1883 fortgick uppmätning för 

hand och bränvinets profning med alkoholometer, efter 

hvilken skatten bestämdes, under det att apparaterna 

derjemte aflästes. Tillfälle till jemförelse erhölls så

lunda vid 216 brännerier, hvaraf visade sig, att diffe

rensen mellan det af apparaterna angifna, till normal

styrka reducerade litertalet och det resultat, som er

hölls genom mätningen för hand var: 

positiv för 177 apparater 

negativ » 39 » 

samt att denna differens i medeltal för samtliga brän-

nerierna var -f- 0,55 %, d. v. s. kontrollapparaterna an-

gåfvo 0,55 % mera än mätningen. De två mätnings

sätten öfverensstämde således bättre på hösten än under 

våren, beroende bland annat på kontrollpersonalens er

hållna större vana vid den nya kontrollen. Differen

serna voro föröfrigt fördelade på följande sätt: den låg 

verksamhet mätte med tilltagande stränghet, och innan 

detta apparatens stigande hann af vederbörande Ofver-

kontrollör genom omjustering afhjelpas, hade redan en 

betydligare skilnad mellan apparaten och mätningen 

uppstått, hvilken vållade den stora differensen för hela 

hösten. Men härtill komma, särdeles för de fall, der 

differensen öfverstiger 2 %, äfven andra omständigheter 

såsom att spriten, sedan den gått genom apparaten, upp

samlades i nya eller längre tid obegagnade och stun

dom kanske otäta sprithållare af trä, hvilka insögo 

eller förlorade genom läckning en del sprit, som så

ledes aldrig kom med vid den följande mätningen för 

hand, hvilken omständighet verkar isynnerhet märk

bart vid små tillverkningar. Andra anledningar voro 

att spriten fått, till följd af felaktiga afledningsrör, 

rinna öfver i apparaten, sedan den der blifvit uppmätt, 

utan att man kunde bestämma huru mycket som på 

detta sätt gick förloradt. Vid ett bränneri slutligen 

afverkades afloppsvatten från en jastfabrik, livarvid 

sprit erhölls af mycket vexlande styrka, hvilket verkar 

särdeles menligt på mätningsresultatet, clå apparaten 

hufvudsakligen är afsedd för sprit af mer än 60 % 

alkoholhalt. 

Sedan Januari 1884, då apparaterna blefvo ensamt 

bestämmande för skattens beräkning, har endast en till

verkare begärt sådan kontrollmätning, som i nyssnämnda 

§ 26 omförmäles, och blef resultatet af denna, att appa

raten visade något mindre än 1 % för högt i jämförelse 

med den direkta uppmätningen, hvadan tillverkaren ej 

erhöll något skatteafdrag. Apparaterna synas således 

hafva vunnit ganska stort förtroende hos tillverkarne. 

Statsverkets bruttoinkomster af bränvinstillverknin

gen. Dessa äro här nedan meddelade för kalenderår 

och beräknade med ledning af de genom öfverkon-

trollörerna upprättade och i landskontoren granskade 

sammandragen öfver såväl det verkligen tillverkade 

bränvinets litertal som den uppkomna så kallade öfver-

eller undertillverkningen, eller den myckenhet, hvarmed 

tillverkningen vid något bränneri varit öfver 5,000 

eller under 500 liter i medeltal för hvarje dygn som 

bränneriet varit i verksamhet och hvarför enligt till

verkningslagen skall erläggas en särskild afgift af 10 

Af denna tabell synes, att differensen i 160 fall 

var mindre samt i 56 fall större än 1 %, de senare 

till tillverkarens skada. I dessa 56 fall, hvilka mot

svara icke mindre än nära 26 % af hela antalet i gång 

varande apparater, skulle tillverkarne enl. § 26 af gäl

lande förordning ang. tillverkning af bränvin varit 

berättigade till afdrag å den beräknade skatten, så

vida kontrollapparaternas utslag hade legat till grund 

för skattens beräkning. Att dylikt kunnat inträffa i 

så många fall, förklaras till en stor del deraf, att jem-

förelsen är utsträckt öfver hela hösten. Det inträffade 

nämligen ofta, i synnerhet under första delen af denna 

tid, att de nyinsatta apparaterna efter några dagars 
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öre för hvarje liter. I de upptagna inkomstbeloppen 

ingår således ieke livad som influtit för bränvin, hvil-

ket qvarlegat på nederlag från föregående kalenderår 

och icke heller är afdrag gjorclt för hvad som vid ka

lenderårets slut funnits qvarliggande å dylika nederlag, 

utan att skatt derför blifvit erlagd, eller för livad som 

utan tillverkningsskatts erläggande blifvit enl. § 14 

i tillverkningslagen disponeradt. Summorna grunda 

sig näml. uteslutande på den niyekenhet bränvin, för 

hvilken skatt blifvit uppdebiterad, liksom inkomsten af 

bränviustillverkningen i riksstaten beräknas efter samma 

grund. Härvid torde böra erinras, att tillverknings-

skatt erlägges för det s. k. beskattningsbara litertalet, 

d. v. s. det till normalstyrka reducerade, sedan från 

detsamma afdragits skattefria två procent, så att för 

tillverkade 100 liter af normalstyrka betalas skatt för 

allenast 98 liter. 

Beräknad på detta sätt utgjorde statsverkets brutto

inkomst för år 1883: 

i riksstaten beräknade under de tio kalenderåren fr. o. 

ni. 1875 gifver följande: 

Statsverkets omkostnader för kontrollen öfver bran-

vinstillverkningen m. fl. dermed sammanhängande ut

gifter. Enligt de inkomna landsböckerna, erhållna upp

gifter i Kongl. Statskontoret äfvensom byråns egna 

räkenskaper hafva dessa utgifter för kalenderåret 1883 

uppgått till följande belopp, nemligen: 

a. Kontrollkostnader. 

Vid bedömandet af statsverkets inkomster af brän

viustillverkningen böra likväl ej förbises de belopp, 

hvilka utgå såsom restitution af tillverkningsskatt för 

utförd svensk sprit. Dessa belopp hafva dock ej varit 

betydliga under åren 1882 och 1883, näml. för resp. 

388,737 liter och 240,894 liter à 40 öre eller för re-

nadt bränvin 40,8 öre. I sjelfva verket har allra största 

delen af de nämnda qvantiteterna utgjorts af förore

ningar, erhållna vid reningsverken. 

') För tjenstgöring under år 1882. 

samt för år 1884: 

I riksstaterna för dessa år voro bränvinstillverk-

ningsmedlen upptagna till resp. 14,000,000 kr. och 

12,000,000 kr. 

En sammanställning af statsverkets bruttoinkomster 

af bränvinstillverkningen, enligt kontrollbyråns, på verk

liga tillverkningsqvantiteterna grundade sammandrag, 

äfvensom de belopp, hvartill samma inkomster blifvit 
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Samtliga utgifterna för ar 1884 uppgå således till 

427,107 kr. 64 öre, hvarifrån dock bör dragas beloppet 

af under året influtna nederlagsafgifter, uppgående till 

30,143 kr. 25 öre, då återstoden 396,964 kr. 39 öre 

utgör hela den för kontrollen å bränvinstillverkningen 

Samtliga utgifterna uppgå alltså till 400,596 kr. 

56 öre, hvarifrån dock bör dragas beloppet af under 

året influtna nederlagsafgifter, enligt Rikshufvudbokens 

kapitalkonto uppgående till 26,098 kr. 75 öre, då åter

stoden 374,497 kronor ,81 öre utgör hela den för kon

trollen å bränvinstillverkningen samt för uppbörden 

och redovisningen af bränvinstillverkningsskatten med 

flera deraf beroende utgifter under kalenderåret 1883 

belöpande kostnad. 

För kalenderåret 1884 hafva motsvarande utgifter 

uppgått till följande belopp, nemligen: 

a. Kontrollkostnader. 

b. Uppbörds- och redovisningskostnader. 

c. Kostnader för nederlagen. 

Till dessa utgifter böra läggas dels omkostnaderna 

för kontrollbyrån, hvilka utgjort: 

Härtill böra läggas dels omkostnaderna för kon-

trollbyrån, hvilka utgjort: 

b. Uppbörds- och redovisningskostnader. 

c. Kostnader för nederlagen. 



XIV 

med flera deraf beroende utgifter under kalenderåret 

1884 belöpande kostnad. 

För anskaffande af kontrollapparater vid bränne-

rierna m. m. anvisade 1882 års riksdag på extra stat 

ett anslag, stort 300,000 kr., hvaraf under åren 1882, 

1883 och 1884 följande belopp utgifvits, nämligen: 

Beräkningen af kontrollkostnaderna och deras pro-

centiska förhållande till bruttobeloppen af inkomsterna 

under de tio kalenderåren 1875 t. o. m. 1884 gifver: 

Omkostnadsbeloppen under de sista två åren äro 

icke fullt jemförbara med de föregående, emedan kon

trollörerna från 1883 års början haft kost och bostad 

på statsverkets bekostnad, då det förut ålåg tillverkarne 

att tillhandahålla dessa förmåner. Afven skjutsersätt

ningar hafva utgått till kontrollörer, som icke varit 

boende på bränneriställena. Att kontrollkostnaderna 

detta oaktadt stannat vid ungefär samma absoluta och 

relativa belopp som under föregående år, beror dels på 

afskaffandet. af brännerivittnena, hvarigenom omkring 

50,000 kr. om året besparats, dels på minskningen i 

bränneriernas antal och dels, ehuru i mindre mån, på 

bränneriers förening under tillsyn af samma kontrollör. 

B. Minuthandeln med och utskänkningen af bränvin. 

De från länsstyrelserna till b)'rån inlemnade upp

gifterna rörande minuthandeln med och utskänkningen 

af bränvin under försäljningsåren 1882—83 och 1883 

—84 äro sammanförda i Tab, N:ris IV a och IV b. 

Dessa uppgifter, i förening med förut inkomna 

och meddelade, lemna i afseende på de ständiga för

säljningsrättigheternas antal under de tio åren från 

hösten 1874 till hösten 1884 följande resultat: 

så att vid 1884- års slut på anslaget fanns en be

hållning af 50,381 kronor 15 öre. 



Försäljningsrättigheternas antal utvisar äfven under 

nu i fråga varande år en icke ringa minskning för 

landsbygden; för städerna är det ungefär lika ined 

närmast föregående år. Af de 184 utskänkningsrättig-

heterna på landet under året 1883—84 voro ej mindre 

än 143 privilegierade såsom förenade med gästgifverier. 

Fristående utskänkningsrättigheter på landsbygden fun-

nos sålunda endast till ett antal af 41. 

Af de fullständigare uppgifter, som från och med 

försäljningsåret 1874—1875 blifvit meddelade, visar 

sig äfven huruledes dels i städerna såväl minuthandeln 

som utskänkningen öfvertagits af derstädes bildade 

bolag, dels i allmänhet antalet af sådane rättigheter, 

som innehafvas på grund af burskap eller annat pri

vilegium, allt mer och mer nedgår, en naturlig följd 

deraf, att detta slags rättigheter ej enligt nu gällande 

försäljningslag vidare kunna utdelas. I hvad mån 

dessa förändringar fortgått synes af nedanstående sam

manställning öfver de ständiga minuthandels- och ut-

skänkningsrättigheternas fördelning under de senaste 

tio försäljningsåren : 

Under de tio år, som denna sammanställning om

fattar, har sålunda de åt bolag i städerna upplåtna 

rättigheternas antal stigit från 460 till 849 eller från 

43 till 85 procent af samtliga ständiga rättigheterna, 

hvaremot antalet af de på auktion inropade under 

samma tid nedgått från 393 till 124, så att de sista 

försäljningsåret utgjorde endast 12, i procent af samt

liga rättigheterna och de privilegierade ej mer lin 2,4 

procent af desamma. A landsbygden förekomma fort

farande helt få bolag för bränvinshandelns utöfvande, 

enär bolagsinstitutionen derstädes i regel ej är med-

gifven. 

Huru olikformigt bränvinsförsäljningsrättigheterna 

äro fördelade inom de särskilda länen, framgår af ne

danstående sammanställning, som länsvis upptager an

talet inbyggare för h varje ständig försäljningsrättighet 

under 1883—84, särskildt för städerna och särskildt 

för landsbygden, äfvensom för länen i sin helhet. 
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I medeltal har under försäljningsåret 1883—84 

förekommit en ständig handelsrättighet för 753 inne

vånare i städerna, för 15,477 på landsbygden och för 

3,566 inom hela riket Olikformigheten med afseende 

på rättigheternas fördelning är i synnerhet märkbar i 

fråga om landsbygden. Medan sålunda i Kristianstads 

län förekommer en ständig för 4,113 innevånare, upp

går motsvarande antal i Gefleborgs län till 151,945, i 

Westerbottens till 106,575 och i Örebro.län till 81,781. 

I Jemtlands län fans under nu i fråga varande år, 

liksom under det föregående, ingen ständig bränvins-

handel på landsbygden, utan .all den lagliga detalj

handeln med bränvin inom länet var förlagd till staden 

Östersund. 

Antalet af sådana utskänkningsrättigheter, som af 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande meddelats för kor

tare tid än helt år, har under de tio senaste försälj

ningsåren från och med hösten 1874 utgjort: 

Bland dessa rättigheter ingår likväl ett betydligt 

antal, som medgifvits på de under senare åren allt 

talrikare passagerareângbâtarne. 

Rättigheterna till så kallad mindre partihandel 

eller till belopp ej understigande 15 kannor, hafva, 

sedan sådan handel först medgafs, utgjort: 

Under de senaste åren hafva dessa försäljnings

rättigheter icke obetydligt minskats. 

Försäljningsafgifterna, som för de meddelade rät

tigheterna erlagts jemte bolagens vinstmedel, hafva 

under de tio försäljningsåren från och med 1874—75 

uppgått till här nedan sitrskildt för städer och särkildt 

för landsbygd upptagna belopp, nämligen: 
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Afgifternas och vinstmedlens sammanlagda belopp 

har sålunda under de senaste åtta försäljningsåren icke 

undergått väsendtligare förändringar, ehuru vinstmed

len, som under 1880—81 och 1881—82 utgjorde resp. 

3,436,444,58 och 3,306,179,u, under de två sista åren 

uppgått endast till 2,573,875,83 samt 2,854,329,d3, hvil-

ken minskning delvis åtminstone torde hafva sin grund 

i högre bränvinspris. 

Förhållandet mellan de uti städerna och å lands

bygden till fördelning influtna beloppen har enligt of-

vanstående tabell under de senaste tio försälj ningsåren 

varit, i procent uttryckt, följande: 

eller i medeltal för de tio försäljningsåren 93,"8 proc. 

för städerna och Q,r2 procent för landsbygden. 

Försäljningsafgifters och vinstmedels fördelning 

mellan landsting, hushållningssällskap samt stads- och 

landskommuner såväl under de nu i fråga varande 

som under de närmast föregående åtta försäljnings

åren inhemtas af efterföljande tabell: 

Jemföras medelvärdena för de fem första bland 

ofvanstående försäljningsår med medelvärdena för de 

fem senare, erhålles: 

Af de influtna försäljningsafgifternas och vinst

medlens totalsumma hafva således under dessa båda 

perioder tillfallit: 
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Utförseln, som under de två åren 1880 och 1881 

uppnådde ganska högt belopp, har sedan nedgått till 

en obetydlighet och har under de sista två åren huf-

vudsakligen bestått af föroreningar från reningsfabri

kerna. 

Enär dessa uppgifter äro lemnade för kalenderår, 

måste, för erhållande af hela den årliga förbrukningen 

inom landet eller åtminstone den till förbrukning di

sponibla myckenheten bränvin, den för motsvarande 

kalenderår åstadkomna inhemska tillverkningen, redu

cerad till normalstyrka, ökas med ofvan upptagna in

försel och minskas med utförseln. Med iakttagande 

häraf är nedanstående tabell för de tio kalenderåren 

1875—1884 upprättad, utvisande de myckenheter brän

vin och dit hänförliga drycker, som under nämnda år 

varit disponibla till förbrukning inom landet: 

Att dessa siffertal endast kunna vara approxima

tiva framgår tydligen dcraf, att ej något afseende kun

nat fästas vid de ej bekanta lagerbehållningarne från 

det ena året till det andra. Icke heller har den möj

ligen förekommande olagliga införseln kunnat intagas 

i beräkningen, ehuruväl denna numera antagligen är 

jemförelsevis mindre betydlig. A andra sidan torde 

ej heller böra förbises, att uti de ofvan till förbrukning 

såsom disponibla uppgifna beloppen ingår äfven all 

den sprit, som blifvit använd för åtskilliga tekniska 

ändamål, såsom för tillverkning af ättika, beredning 

af luktvatten, fernissor, lampsprit m. m. 

Om äfven här en jemförelse göres mellan medel

värdena för hvardera af de båda femårsperioderna 

1875—1879 och 1879—1884, så befinnes medelvärdet 

af till förbrukning disponibelt bränvin utgöra för den 

förstnämnda perioden 48,803,958 och för den sist

nämnda 37,801,921 liter. 

Om till den mot bränvinstillverkningen för hvarje 

år svarande tillverkningsafgiften, efter afdrag af resti-

tutionen för utfördt bränvin, läggas dels tullinkom

sterna för infördt bränvin, dels de uppgifna försälj-

ningsafgifterna, så erhålles hela den såväl till staten 

som till kommuner och korporationer af bränvins till

verkning, införsel och försäljning uppkommande skatte

summan. Resultaten af en dylik beräkning för de tio 

åren från och med år 1873 till och med 1882 äro 

sammanförda i nedanstående tabell. Uppgifterna an

gående tullinkomsterna och utförseln äro hemtade ur 

Kongl. Kommerskollegii underdåniga berättelser an

gående utrikes handeln och sjöfarten, och de uppgifna 

försäljningsafgifterna gälla de närmaste försäljnings

åren. 

För bedömande af den verkliga förbrukningen af 

bränvin och dit hänförliga drycker inom landet, måste 

till den årliga tillverkningen läggas hela införseln af 

dessa slags spritdrycker, såsom arrak, rum, konjak m. 

m., och från summan dragas utförseln af samma varor. 

Enligt Kommerskollegii berättelse öfver utrikes handeln 

och sjöfarten hafva in- och utförsel af »bränvin och sprit» 

under nedanstående år uppgått till de belopp, som äro 

upptagna i följande tabell: 
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I de sista kolumnerna af denna tabell äro upp

tagna de afgifter, vare sig i form af tillverkningsskatt 

och tull eller försäljningsafgift, som för de särskilda 

åren drabbat hvarje liter bränvin af normalstyrka. 

Det visar sig häraf, att den på hvarje liter belöpande 

afgiften till staten, under de tio år tabellen omfattar, 

stigit från 30,6 till 40,55 öre, som är medeltalet för de 

två sista åren, d. v. s. med 32 procent, Afgifterna 

till landsting, hushållningssällskap och kommuner hafva 

ökats från 6,8 till 13,7 öre pr liter eller med omkring 

100 procent; summan af afgifterna från 37,4 till 53,0 

eller med omkring 43 procent. 

Om slutligen de afgifter, som sålunda äro pålagda 

bränvin. och till detta hänförliga drycker", jemföras med 

tullafgifterna för åtskilliga andra tullpligtiga förbruk

ningsartiklar, så visar sig, att dessa afgifter under 

hvartdera af de tio åren från och med 1875 till och 

med 1884 för hvarje landets] inbyggare i medeltal upp

gått till: 

Underdånigst 

L. A. FOKSSMAfl. 

Stockholm den 16 November 1885. 
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I. Fabrication. 
En 1882, il a été promulgué, sur Ja fabrication de I'eau-

de-vie, une loi nouvelle qui est entrée en vigueur le 1er jan
vier 1883. 

Voici les modifications les plus importantes apportées 
par cette loi à la fabrication précitée: 

Le litre a été introduit comme unité de taxe, et les 
droits de fabrication sont fixés depuis la date ci-baut à 40 
öre (56 centimes) par litre de 50 %, avec 2 % de la totalité 
de la fabrication exempts de droits. La fabrication jour
nalière par distillerie doit comporter au moins 500 litres et 
au plus 5,000 litres. Si la quantité fabriquée reste au-dessous 
du premier de ces chiffres, ou si elle dépasse le second, il 
est payé, pour le manque ou pour l'excédant, un droit spé
cial de dix öre (14 c.) par litre. La totalité de la fabrica
tion ne peut pas être inférieure à 8,000 litres. De Peau-de-
vie pour laquelle les droits de fabrication n'ont pas été payés, 
une quantité de 80 % au moins doit être consignée en entre
pôt pour la sûreté du fisc, et le fabricant a la libre disposi
tion de 20 % au plus. — Il a été introduit dans le contrôle 
la disposition importante que chaque distillerie est munie 
d'un appareil du système Siemens, indiquant à la fois le 
volume et la quantité d'alcool réduite en litre de 50 %. Ce 
sont les chiffres donnés par cet appareil qui servent de 
base au calcul des droits. A la distillerie continue à être 
attaché un contrôleur de l'État pour la lecture de l'appareil 
de contrôle, pour la tenue des journaux de contrôle et pour 
la surveillance générale prescrite. Partout où la chose est 
faisable, le même contrôleur a la surveillance de deux distil
leries. Dans la règle, un contrôleur ne fonctionne que quatre 
mois à chaque distillerie. Les contrôleurs sont sous les or
dres de contrôleurs en chef, dont dix ou douze sont en ac
tivité pendant la campagne de fabrication. Chaque contrô
leur en chef a sous sa surveillance un nombre plus ou moins 
grand de distilleries, suivant la situation de ces dernières et 
la facilité des communications. On trouvera les dispositions 
de détail concernant le contrôle dans le Règlement (Ord-

.ningsstadgan) sur les distilleries, du 3 novembre 1882. 

Pendant les années de fabrication qui font l'objet du 
présent rapport, la totalité de la fabrication s'est élevée aux 
chiffres suivants: -

II. Commerce. 
Les patentes de vente en détail de l'eau-de-vie pour des 

quantités au-dessous de 100 kännes (261.7 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 patente 
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 patente. 

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 patentes de vente en détail de toutes les 
catégories pendant l'exercice que comprend ce rapport, s'est 
élevé aux chiffres suivants: 

RÉSUMÉ. 

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

Ces droits sont répartis comme suit: 

Le restant a été absorbé par des commissions et d'autres 
frais. 
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Tab. N:o I a. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKT. 1882—1 OKT. 1883. 
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Tab. N:o I b. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKT. 1883—1 OKT. 1884. 
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Tab. N:o I I a. 

ÅTGÅNG AF RÅÄMNEN FÖR TILLVERKNINGEN AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1882—1883. 
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Tab. N:o II b. 

ÅTGÅNG AF RÅÄMNEN FÖR TILLVERKNINGEN AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1883—1884. 
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Tab. N:o I I I a. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR BRÄNVINSTILLVERKNINGEN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1882—1883. 
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Tab. N:o III b. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR BRÄNVINSTILLVERKNINGEN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1883—1884. 



8 

Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:o IV a. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1882—1883. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:o IV b. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1883—1884. 
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Tab. N:o V. 

BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 

FRÅN OCH MED 1874—1875 TILL OCH MED 1883—1884. 
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Tab. N:o V. (Forts.) 

BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 
FRÅN OCH MED 1874—1875 TILL OCH MED 1883—1884. 
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Tab. N:o V. (Forts.) 

BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 
FRÅN OCH MED 1874—1875 TILL OCH MED 1883—1884. 
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Tab . N:o V. (Forts.) 

BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNAS FÖRDELNING INOM LÄNEN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 
FRÅN OCH MED 1874—1875 TILL OCH MED 1883—1884. 
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Tab. N:o VI. 

STÄDERNAS BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNA UNDER 
FÖRSÄLJNINGSÅREN FRÅN OCH MED 1874—1875 TILL OCH MED 1883-1884. 
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Tab. N:o VI. (Forts.) 

STÄDERNAS BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNA UNDER 
FÖRSÄLJNINGSÅREN 1874—1875 TILL OCH MED 1883—1884. 
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Tab. N:o VI. (Forts.) 

STÄDERNAS BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGS-AFGIFTERNA UNDER 
FÖRSÄLJNINGSÅREN 1874—1875 TILL OCH MED 1883—1884. 
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