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T I L L K O N U N G E N . 

Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå får härmed 
till Eders Kongl. Maj:t afgifva underdånig berättelse angående 
såväl tillverkningen som försäljningen af bränvin under tillverk
nings- och försäljningsåren 1886—87 och 1887—88, dervid föl
jande ungefär samma uppställning som i föregående berättelser. 

Finansdep:tets kontroll- och justeringsbyrås underd. Berättelse. 

Med afseende på den allt större betydelse, som hvitbetssocker-
tillverkningen börjat vinna både uti statsekonomiskt och indu-
strielt hänseende, har uti denna berättelse intagits en kort öfver-
sigt af denna under Byråns kontroll stående tillverknings upp
komst, utveckling och nuvarande ståndpunkt. 

I 



II 

A. Tillverkningen af bränvin. 

I lagstiftningen angående bränvins tillverkning och beskatt
ning hafva under i fråga varande tidrymd åtskilliga förändringar 
vidtagits. Sedan Riksdagen med anledning af de i Byråns 
nästföregående berättelse omnämnda missförhållandena vid åt
skilliga bräunerier i underdånig skrifvelse den 5 April 1886 
anhållit, att Eders Kongl. Maj:t täcktes låta utarbeta och för 
Riksdagen framlägga förslag till sådana ändringar i Förordningen 
angående vilkoren för tillvei'kning af bränvin den 2 Juni 1882, 
som kunde leda till mera betryggande kontroll öfver bränvins-
beskattningen, äfvensom anbefalla den omarbetning af ordnings
stadgan för bränvinsbrännerierna i riket, som för samma ända
måls vinnande kunde finnas erforderlig, afläts nådig proposition 
i ämnet till 1887 års senare Riksdag, och vann denna proposi
tion i hufvudsakliga delar Riksdagens godkännande, till följd 
hvaraf nu gällande nådiga förordning angående vilkoren för 
tillverkning af bränvin samt ny ordningsstadga för bränvins
brännerierna i riket utfärdades den 13 Juli 1887. De vigtigaste 
af de nya eller förändrade bestämmelser, som dessa förordningar 
innehålla, torde här böra i korthet omnämnas. 

För att tillmötesgå önskningar, uttalade af åtskilliga indu-
striidkare och vetenskapliga institutioner, medgafs, att då bränvin 
under de vilkor och den kontroll, Eders Kongl. Maj:t föreskrifver, 
göres till förtäring obrukbart (dénatureras) för att användas för 
tekniskt eller vetenskapligt behof, må restitution åtnjutas för 
den på bränvinet belöpande tillverkningsskatten ; dock medgifves 
ej restitution för bränvin, som användes till tvål, parfym eller, 
med undantag af ättika, till fabrikater, afsedda att förtäras. 
Denatureradt bränvin förklarades fritt från försäljningsafgift. 
De vilkor och kontroller, under hvilka bränvin får dénatureras och 
skatterestitution erhålles, bestämdes närmare genom Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga Förordning den 18 November 1887 angående 
restitution af tillverkningsskatt för bränvin, som användes för 
tekniskt och vetenskapligt behof. Enligt bemyndigandet i § 32 
af nämnda Förordning har Chefen för Finansdepartementets Kon
troll- och Justeringsbyrå för förordningens behöriga tillämpning 
medelat särskilda föreskrifter rörande denaturering af bränvin 
samt kontrollen öfver denatureradt bränvins användning och 
försäljning. Rättigheten till skatterestitution för denatureradt 
bränvin inträdde med början af året 1888, under det att Föi--
ordningen af den 13 Juli 1887 i öfrigt tillämpades redan från den 
1 Oktober samma år. Beträffande gränserna för tillverknings
rätten gjordes ingen annan förändring, än att Eders Kongl. Maj:t 
tillerkändes rätt att pröfva, huruvida eller i hvad mån befrielse 
från den särskilda undertillverkningsafgiften må medgifvas, då 
bränvinet erhålles såsom biprodukt vid annan tillverkning, hvilket 
stadgande föranleddes af den vid vissa jästfabriker yppade svårig
heten att utan förändring af tillverkningsmetoden uppbringa den 
såsom oundviklig biprodukt erhållna alkoholen till 500 liter af nor
malstyrka för hvarje tillverkningsdygn. I fråga om tillsynen vid 
brännerier och nederlag vidtogos inga väsendtligare förändringar, 
men deremot egde sådana rum beträffande kontrollpersonalens 
aflöningsförhallanden. Sålunda erhöllo Öfverkontrollörerna jemte 
arfvode ersättning med visst belopp i månaden för rese- och 
expeditionskostnader, och kontrollörerna fast dagarfvode, hvaruti 
inbegripes ersättning för kost och husrum, hvilka förmåner förut 

anskaffats ocli bekostats genom Eders Kong]. Maj:ts Befallnings-
hafvandes försorg. Tillsyningsmännen vid brännerinederlagen, 
som förut aflönats af Staten genom arfvode för hvarje förrätt
ning och ersättning för resor enligt resereglementet, erhålla nu
mera från tillverkaren det arfvode, som af Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande bestämmes. 

I öfverensstämmelse med Riksdagens i dess ofvan åberopade 
underdåniga skrifvelse uttalade mening blef straffet för undan
snillande af bränvin från beskattning för tillverkare väsendtligen 
skärpt. Sålunda belades nu sådan förbrytelse, hvilken förut 
straffats endast med böter och förlust af tillverkningsredskap, 
dels med högre bötesansvar eller fängelse från och med en må
nad till och med ett år, hvarjemte stadgades, att der försnillning 
skett i större omfattning eller omständigheterna eljest vore syn
nerligen försvårande, straffarbete från och med två månader till 
och med två år kunde ådömas. Bland stadganden till införande 
af en mer betryggande kontroll torde ock böra nämnas före
skriften i § 6 Ordningsstadgan, att sprithållarerummet skulle 
vara under kronans lås, hvarigenom den fara för missbruk und
veks, som förut funnits vid brännerier, der kontrollapparaten 
varit uppstäld i sprithållarerummet, skärpta bestämmelser om 
kontrollen öfver inmäskningarne och föreskrift om tätare afläs-
ning å kontrollapparaten. 

I Förordningen af den 13 Juli 1887 skedde genom nådiga 
kungörelsen den 28 Mars 1888 de förändringar, som blefvo en 
följd af Riksdagens beslut att höja tillverkningsskatten från 40 
till 50 öre för en liter af normalstyrka. Dessa förändringar 
voro förhöjning af restitution vid utförsel eller efter denaturering 
af bränvin till samma belopp som tillverkningsskatten, hvar
jemte, med afseende på det förändrade förhållandet mellan skat
ten och varuvärdet, hvilket vid tidpunkten för skatteförhöj
ningens beslutande var ganska lågt, den fria dispositionen af 
obeskattadt bränvin inskränktes från 20 till 15 procent af den 
myckenhet, för hvilken tillverkningsskatt icke var erlagd, så att 
minst 85 % af nämnda myckenhet alltid skall finnas liggande å 
nederlag. Skatteförhöjningen trädde i kraft den 3 April 1888 
för det bränvin, som efter denna dag tillverkades, hvaremot 
förut gällande skatt af 40 öre för litern fick erläggas för det 
bränvin, som vid tiden för skatteförhöjningen var obeskattadt, 
förutsatt att skatten för detsamma erlades före den 1 Oktober 
1888. Den förhöjda restitutionen tillämpades ej på bränvin, 
som utfördes före den 1 Januari 1889 eller på denatureradt 
bränvin, som användes före den 1 Oktober 1888. 

Öfriga författningar och stadganden angående bränvinsbe-
skattningen och kontrollen, hvilka utfärdats under nu i fråga va
rande tidrymd äro: förnyad nådig stadga för allmänna bränvins-
nederlag af den 23 September 1887, nådig kungörelse angående 
bestämmelser för utförsel af obeskattadt bränvin från allmänt 
bränvinsnederlag, beläget å annan ort än den, hvarifrån utförseln 
verkställes, äfvensom från brännerinederlag af den 19 Augusti 
1887, hvarjemte Chefen för Finansdepartementets Kontroll- och 
Justeriugsbyrå den 26 September 1887 utfärdat förnyade »Sär
skilda föreskrifter» rörande kontrollen vid bränvinsbrännerierna 
samt tillsynen vid nederlagen. 

De i Byråns näst föregående underdåniga berättelse om
nämnda åtalen mot åtskilliga bränvinstillverkare och kontrol
lörer inom Kronobergs län hafva i de allra flesta fall ledt till 
de åtafade personernas fällande genom domslut, som numera 
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vunnit laga kraft. Sålunda hafva åtta bran vinstillverkare känts 
skyldiga att ersätta kronan för undansnillad skatt med belopp, 
som tillsammans uppgå till mer än en million kronor och en 
tillverkare har först efter edgång blifvit frikallad från den af 
åklagaren yrkade ersättningen, belöpande sig till 176,733 kr. 71 
öre. Af de sålunda ådömda skattebeloppen har endast en ringa 
del kunnat uttagas. Dock har en af de sakfälde erlagt hela 
den på honom belöpande skatteersättningen 45,662 kr. 25 öre 
samt i böter 3,000 kr., hvilka belopp torde betäcka kostnaderna 
för de långvariga rättegångarna. Öfriga tilltalade hafva saknat 
tillgång till skattens gäldande och derföre, då böter icke få 
betalas, så länge någon, del af skatteersättningen är ogulden, 
måst aftjena böterna med fängelse. Tillsammans hafva nio kon
trollörer, som främjat tillverkares undansnillande af skatt, blifvit 
dömde till fängelsestraff från fyra månader till och med ett år, 
och ett brännerivittne till 600 kronors böter. Ersättningsskyl
dighet har ock ådömts kontrollörerna för de skattebelopp, som 
genom deras medverkan undansnillats, men sannolikt har ingen
ting af dessa ersättningsbelopp kunnat uttagas. Äfven mot en 
bränvinstillverkare i Blekinge län har stämning uttagits för 
försnillning, som antagligen bedrifvits under längre tid och i 
större skala. Då emellertid den nämnde tillverkaren före stäm
ningens delgifvande beredde sig tillfälle att lemna Jandet, kunde 
målet icke anhängiggöras. I öfrigt hafva under de sistförflutna 
åren endast ett par mindre försnillningar yppats under omstän
digheter helt olika dem, som kännetecknat de ofvan omtalade. 
Dessa senare försnillningar hafva nämligen verkstälts af brän-
neriarbetare utan tillverkarens vetskap och medverkan endast 
för att åtkomma bränvin till eget bruk. 

De genom kontrolltjenstemännen lemnade uppgifterna rö
rande de under i fråga varande tvänne tillverkningsår arbetande 
brännerierna äro efter förutgången granskning i landskontoren 
länsvis sammanförda i tabellerna I a och I b, hvaraf framgår: 

a) att bränneriernas antal under tillverkningsåret 1886—87 
varit 184, af hvilka under hösten (Okt.—Dec.) voro i verksam
het 178 under våren (Jan.—April) 171 och under sommaren 
(Maj—Sept.) 8. Under året 1887—88 utgjorde hela antalet i 
gång varande brännerier 173, deraf under hösten 165, under 
våren 156 och under sommaren 8. Sammanställningen med de 
närmast föregående åren utvisar, att bränneriernas antal fort
farande är i aftagande; 

b) att antalet tillverkningsdygn, hvarunder brännerierna varit 
i gång under året 1886—87 uppgått till 22,843 och under 1887 
—88 till 22,089. Sammanställningen med de närmast föregående 
åren utvisar äfven i dessa antal icke obetydlig minskning. I 
medeltal var hvarje bränneri i gång 124 dygn det förra och 
128 dygn det senare året, således samma tal som under närmast 
föregående år. Beträffande dessa tal råder stor olikhet mellan 
länen och naturligtvis ännu större mellan enskilda brännerier. 

c) att utbytet utgjort: 

ringa minskning i tillverkad qvantitet, synnerligast för året 
1887—88. 

Den årliga medeltillverkningen vid hvarje bränneri, hvilken 
erhålles genom hela tillverkningsbeloppets division med bränne
riernas antal och hvilken enligt tabellerna visar sig ganska 
olika inom de särskilda länen, har för tillverkningsåret 1886— 
87 uppgått till 203,229 I. och för året 1887—88 till 190,174 1. 
af normalstyrka. Grupperas brännerierna efter tillverkningens 
storlek, erhållas följande antal: 

Vid de minsta brännerierna med tillverkning under 50,000 
I. utgjorde tillverkningsbeloppet i medeltal under de två åren 
resp. 31,036 1. och 37,757 1., summa tillverkningsdygn utgjorde 
resp. 923 och 975 eller 40 och 39 på hvarje bränneri. Medel
tillverkningen på dygnet var 769,o 1. och 814,3 1. Af dessa 
brännerier med lägsta tillverkningsbeloppet lågo under det förra 
året de flesta nämligen 8 st. i Östergötlands län, men senare 
året de flesta 7 st. i Kristianstads län. 

Det litertal, hvartill tillverkningen dagligen uppgår, är så
som alltid i hög grad vexlande, icke blott de särskilda länen 
emellan utan ännu mer mellan olika brännerier. För hela riket 
har detta dagliga tillverkningsbelopp i medeltal, erhållet genom 
division af hela tillverkningsbeloppet med hela antalet till
verkningsdygn, under 1886—87 utgjort 1,637 1. samt 1,489 1. 
under 1887—88. Sammanställningen af dessa medeltillverk-
ningsbelopp för de tio sista åren utvisa en successiv betydlig 
stegring, nämligen från resp. 1,123 och 1,227 1. under tillverk
ningsåren 1877—78 och 1878—79 till de ofvannämnda talen 
före senaste tillverkningsåren. 

Såväl för bedömande af tillverkningens tekniska utveckling 
som af andra skäl är det af intresse att känna den tillverkade 
spritens alkoholhalt. Uppgifterna gifva i detta hänseende vid 
handen, att spritens litertal utgjort: 

liter af normalstyrka eller 50 % alkoholhalt vid + 15° Celsius. 
Jemförelsen med de två närmast föregående åren visar en icke 

utvisande således, att den tillverkade spritens styrka under de 
båda åren ökats med omkring en procent från föregående två 
tillverkningsår, en ökning som måste tillskrifvas den jetnnt fort
gående förbättringen utaf bränneriernas tillverkningsmateriel. 

Med afseende på tillverkningens fördelning på landets olika 
delar hafva blott mindre väsendtliga förändringar inträffat. Så
lunda har tillverkningsprocenten inom Kristianstads län, som 
länge varit den högsta, ytterligare ökats, så att inom detta län 
tillverkats resp. 41,98 % och 40,36 % af hela landets tillverk
ning. I öfriga län har samma procent antingen förblifvit nästan 
oförändrad eller ock nedgått, hvilket i synnerhet är fallet med 
Kronobergs län, hvarjemte i Södermanlands län all bränvins-
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tillverkning upphört. Inom nedanstående distrikt, hvarvid Mälare-
dalen omfattar Stockholms stad, Stockholms, Upsala, Söderman
lands och Örebro län samt Vestergötland inbegriper Skaraborgs, 
Elfsborgs samt Göteborgs och Bohus län, har tillverkningen varit 
sålunda fördelad: 

Under tillverkningsåret 1886—87 

Inom Gotlands och Hallands län har tillverkning egt rum 
vid endast ett bränneri inom hvartdera länet, men i Vestman-
lands, Vermlands, Kopparbergs, Gefleborgs, Vesternorrlands, Jemt-
lands, Vesterbottens och Norrbottens län har tillverkning icke 
egt rum under någotdera samt i Södermanlands län icke under 
det senare af nu i fråga varande år. Inom städerna Stockholm, 
Upsala, Nyköping och Uddevalla hat va brännerier varit igång, 
hvaraf de i Stockholm och Upsala tillverkat pressjäst. 

Rättigheten att under tiden mellan den 1 Maj och deu 1 
Oktober utöfva bränvinstillverkning i förening med pressjäst
beredning har under hvartdera tillverkningsåret begagnats af 8 
brännerier nämligen af två inom Stockholms stad och ett inom 
hvartdera af Stockholms, Upsala, Östergötlands, Jönköpings, 
Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. Bränvins- och jäst
utbytet utgjorde under 1887 års sommartillverkning 1,474,673 
liter bränvin och 509,355 kilogram ren jäst. Under sommaren 1888 
tillverkades 1,437,684 liter bränvin och 544,446 kg. ren jäst. 

Rättigheten att inlägga bränvin â nederlag vid brännerierna 
begagnas fortfarande allmänt. De å sådana nederlag inneliggande 
qvantiterna äro i liter vid hvarje månads början upptagna i 
nedanstående tabell från och med början af tillverkningsåret 
1878—79. 

Allmänna bränvinsnederlag hafva funnits under nu i fråga 
varande år till ett antal af åtta nämligen i Stockholms stad, 
på Reijmersholm i Stockholms län, i städerna Motala, Karls
hamn, Malmö, Borås och Kristianstad med två i sistnämnda 
stad. De qvantiteter bränvin dessa nederlag haft inneliggande 
hafva utgjort: 

Enligt de vid brännerierna förde inmäskningsjournalerna, af 
hvilka sammandrag meddelas i Tab. II a och II b, hafva de för 
såväl bränvinstillverkningen som jästberedningen använda rå
ämnena utgjort: 

Under året 1887—88 

Reduceras uppgifterna beträffande de särskilda slagen af 
spanmål från vigt till rymdmått, erhållas nedanstående qvanti
teter: 



V 

Vid denna reduktion har antagits, att vigten af en hekto
liter är följande för de särskilda slagen af spanmål: 

Under båda åren hafva användts icke obetydliga qvanti-
teter ris och vid brännerier i Malmöhus län melass. 

För ett riktigt bedömande af förhållandet mellan utbytet 
af bränvin och åtgången af spanmål samt rotfrukter böra till
verkningarna vid jästfabrikerna beräknas särskildt för sig och 
fråndragas tillverkningarna vid de egentliga bränvinsbrännerierna, 
enär utbytet af bränvin naturligtvis vid de förra måste vara 
jemförelsevis mindre än vid de senare. Vid åtskilliga bland jäst
fabrikerna utöfvas emellertid under den allmänna tillverknings
tiden delvis äfven bränvinstillverkning utan samtidig jästbered
ning; men då i de derstädes förda mäskjournaleroa ej kan göras 
skilnad mellan den inmäskning, som skett för jästberedning och 
den, som verkställes för uteslutande bränvinstillverkning, hafva 
inmäskningarna och tillverkningarna vid dessa brännerier blifvit 
i sin helhet särskildt upptagna. Enligt journalerna öfver in
mäskningarna hafva under hela nu i frågavarande tillverkningsår 
nedanstående myckenheter råämnen blifvit förbrukade vid de med 
bränvinsbrännerier förenade jästfabrikerna, nämligen under året 
1886-87: 

Vid pressjästfabriken inom Östergötlands län tillverkades 
164,196 kg. ren jäst, men den inmäskning, som svarar mot denna 
jästqvantitet, finnes här ofvan ej upptagen. Sammanlagda ut
bytet af ren jäst utgjorde alltså 1,209,778 kg. 

Under året 1887—88 inmäskades vid jästfabrikerna: 

Det mot denna inmäskning svarande utbytet af bränvin och 
ren jäst har utgjort: 
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För pressjästfabriken inom Östergötlands län, der bränviuet 
tillverkades uteslutande af affallsvatten, tinnes ingen uppgift på 
inmäskningen till jäst, hvaraf tillverkades 233,990 kg., så att 
hela den inom riket tillverkade qvantiteten ren jäst utgjorde 
1,354,703 kg. Med ren jäst förstås den tillverkade pressjästens vigt, 
minskad med tillsatsen af potatismjöl. Denna tillsats är ganska 
betydlig, då mot ofvannämnda qvantitet ren jäst, tillverkad under 
1887—88, svarar 1,900,653 kg. färdig pressjäst. För året 1886 
—87 saknas uppgifter angående qvantiteten färdig pressjäst. 

Hela utbytet af bränvin uppgick under ar 1886—87 till 37,394,093 liter 

hvaraf vid jästfabrikerna 4,292,070 > 

alltså vid öfriga brännerier 33,102,023 liter 

Under 1887—88 var hela utbytet af bränvin 32,900,078 > 

hvaraf vid jästfabrikerna 4,209,396 > 

alltså vid öfriga brännerier 28,690,682 liter 

Mot utbytet 33,102,023 liter under 1886—87 svarar således 
en inmäskad qvantitet råämnen af 17,845,689 kg. spanmål, 
1,504,348 hl. rotfrukter och 494,217 kg. diverse. Om denna 
senare qvantitet diverse, som utgöres af ris och melass, anses så
som spanmål, blir summan råämnen 18,339,906 kg. spanmål och 
ofvan nämnda qvantitet rotfrukter. På samma sätt erhålles för 
1887—88 en mot utbytet 28,690,682 liter svarande qvantitet rå
ämnen af 9,484,573 kg. spanmål och 1,628,991 hl. rotfrukter. 

Till åstadkommande af 1,000 liter bränvin har alltså åtgått 

under 1886—87 554 kg. spanmål och 46 hl. rotfrakter. 

> 1887—88 335 > » » 57 > > 

Dessa tal skilja sig i någon mån från de uti Tab. II a och 
b anförda, hvilka endast äro inedeltal af de i samma tabeller 
anförda qvantiteterna för de län, inom hvilka pressjästbered
ning icke egt rum. 

Det procentiska förhållande, hvaruti de särskilda slagen 
spanmål vid inmäskningarna hafva ingått, äro angifna i följande 
tabell, hvilken för jemförelses skull äfven innehåller motsva
rande procenttal för några föregående tillverkningsår. 

Om ifrån de uti Tab. II angifna beloppen råämnen, som 
användts vid samtliga brännerier i riket, fråndrages livad som 
användts vid pressjästfabrikerna, erhållas de qvantiteter, som 
uteslutande användts till bränvinstillverkning. Dessa qvanti
teter och deras värden, beräknade efter ofvanstående pris, äro 
för tillverkningsåret 1886—87 

samt för året 1887—88: 

Användningen af majs har under sista året i hög grad min
skats, hvilket förhållande åtminstone delvis torde vara en följd 
af den från och med den 14 Februari 1888 gällande tullsatsen 
af 2 kr. 50 öre pr 100 kilogram. Af potatis användes under 
1887—88 en större qvantitet än under det närmast föregående 
året, ehuru tillverkningen i sin helhet under det förstnämnda 
året var icke obetydligt mindre än under 1886—87. Tillgången 
på potatis var ock under vintern 1887—88 ymnig och priset lågt. 

De genom kontrollpersonalen insamlade uppgifterna rörande 
inköpsprisen å de inmäskade råämnena gifva i medeltal följande 
värden för de särskilda spanniålsslagen: 

Potatisprisen uppgifvas hafva varit i medeltal 

Utbytet af bränvin och ren jäst utgjorde: 



VII 

Det, prisfall, som under nu i fråga varande år gjorde sig 
gällande på alla områden, visar sig således mycket tydligt äfven 
i fråga om råmaterialet för brännerierna och bland dessa kanske 
allra mest beträffande potatisen, som synnerligast under vintern 
1887—88 till följd af riklig tillgång och ringa efterfrågan kan 
sägas hafva varit i verkligt vanvärde. Under den vanliga förut
sättningen, att arbetskostnaden jemte ränta å förlagskapital m. 
m. betäckes genom affallet, skulle således ofvan anförda material
kostnad representera tillverkningskostnaden för råbränvinet. För 
jästfabrikerna är en dylik beräkning föga upplysande i anseende 
till svårigheten att uppskatta värdet af jästutbytet. 

De insamlade uppgifterna öfver bränsleåtgång och använd 
arbetskraft finnas sammanförda i Tab. III och är dervid såväl 
för ved som för torf och stenkol kubikmetern använd till räkne-
enhet. Jemte hela bränsleåtgången under nu i fråga varande 
och närmast föregående år upptager Tab. III äfven den för 
hviirt 1,000-tal 1. bränvin beräknade. 

Ångmaskinernas antal under 1886'—87 var 113 med 955 
hästkrafter, under det följande året 107 med 928 hästkrafter. 
På hvarje i gång varande bränneri kommer sålunda under hvart-
dera året en maskinkraft af i medeltal 5,2 och 5,4 hästkrafter, 
hvilket alltså anger fortsatt tillökning i användandet af sådan 
kraft. De brännnerier, som läggas ner, äro till stor del sådana, 
som sakna ångmaskin. Af de under sista året igång varande 
hafva ungefär sex af tio ångmaskin, deribland naturligtvis alla 
större och alla nyanlagda. 

Antalet arbetare, använda vid brännerierna och jästfabri
kerna, har varit: 

löper sig under hvartdera aret 5,r. arbetsdygn, då alla bränne-
rier, äfven de som tillverkat jäst, medräknas. Tab. III a och 
III b, som lemnar äfven i detta afseende tillfälle till jemförelse 
med några föregående år, visar, att nämnda qvantitet under se
naste tioårsperiod betydligt nedgått, dock har minskningen i den
samma under tioårsperiodens senare hälft varit mindre märkbar. 

Kontrollen öfver bränvinslittverkningen. Under tillverknings
året 1886- 87 hafva tio öfverkontrollörer varit i tjenstgöring in
kallade, nämligen en i Malmöhus län, tre i Kristianstads, af 
hvilka en tillika i Malmöhus län och en tillika i Hallands län, 
en i Blekinge, en i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, en 
i Östergötlands, en i Elfsborgs samt Göteborgs och Bohus län, 
två i Skaraborgs samt en i Stockholms, Upsala, Södermanlands 
och Örebro län jemte Stockholms stad. Åtta af dessa öfver
kontrollörer voro inkallade för helt år från den 1 Sept, 1886 
till samma dag 1887. Två inkallades för vissa delar af tjenst-
göringsåret. Dessutom förordnades och inkallades i tjenstgöring 
af Chefen för Kontrollbyrån särskild, öfverkontrollör för Gotlands 
län under den tid tillverkning der pågick. Under 1887—88 in
kallades för hela tillverkningsåret nio öfverkontrollörer nämligen 
en i Malmöhus och en del af Kristianstads län, två i Kristian
stads, hvaraf den ene tillika i Hallands län, en i Blekinge och 
Kalmar län, en i Jönköpings och Kronobergs län, en i Skara
borgs, en i Elfsborgs, en del af Skaraborgs samt i Göteborgs 
och Bohus län, en i Östergötlands samt en i Stockholms, Up
sala och Örebro län samt i Stockholms stad, hvarjemte för Got
lands län öfverkontrollör förordnades och inkallades på samma 
sätt som under näst föregående tillverkningsåret. 

Antalet vid brännerierna tjenstgörande kontrollörer uppgick 
under tillverkningsåret 1886—87 till 261 och under det följande 
året till 249, tillhörande nedan angifna samhällsställningar och 
yrken : 

Mot ofvanstående materialkostnader svarar för året 1886— 
87 en tillverkning af 33,102,023 I. och för 1887—88 af 28,690,682 
]., hvarföre således materialkostnaden för en liter utgjort resp. 
13,03 och 9,4 7 öre. Under föregående år utgjorde den på sam
ma sätt beräknade materialkostnaden för hvarje liter bränvin, 
som tillverkades vid de brännerier, som uteslutande producerat 
bränvin under tillverkningsåret 

För att kontrollera det sätt, hvarpå kontrollapparaterna 
arbeta, hafva fortfarande profmätningar anställts genom spritens 
uppmätning för hand och afprofning med termoalkoholometer. 
Enligt regel anställes en profmätning kort efter tillverkningens 
början vid hvarje bränneri och derefter en andra mätning efter 
tre eller högst fyra månaders förlopp, såvida ej öfverkontrollören 
finner skäl att företaga den tidigare. Vid en del brännerier, 
som endast under kortare tid varit i gång, hafva profmätningar 
ej hunnit anställas. 

Antalet profmätningar vid de särskilda brännerierna har 
varit: 

Dessa tal angifva dock ej det presterade arbetet, emedan 
många brännerier varit i verksamhet endast kortare tider, livar-
emot andra arbetat längre tid och några jästfabriker hela året. 
Om deremot för hvarje bränneri arbetarnes antal multipliceras 
med det antal tillverkningsdygn, hvarunder tillverkning utöfvats, 
erhålles antalet arbetsdagar, hvilket naturligtvis kan betraktas 
såsom mätare af det arbete, som blifvit nedlagdt på tillverk
ningen. De sålunda erhållna arbetsdygnen äro: 

eller tillsaminans under det förra året 188,727 och under det 
senare 180,095. På hvarje 1,000 liter produceradt bränvin be-
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Genom att bestämma medeldifferenserna i procent af kon-
tro] lapparatens mätningsresultat och derefter ordna dem efter 
numerisk storlek erhälles följande tabeller, i hvilka i kolumnen 
ined rubrik »medeltal» antecknats medeltalet af profmätningarnas 
resultat vid samtliga brännerier tillhörande gruppen. 

A) Brännerier, der kontrollapparaten lenmat lika eller högre 
resultat än handuppmätningen. 

B) Brännerier, der kontrollapparaten lemnat lägre resulltat 
än handuppmätningen. 

För samtliga brännerier har medeltalet varit—0,38% under 
tillverkningsâret 1886—87 samt —0,29 % under året 1887—88. 

Ofvanstående tabeller visa, att aret 1886—87 var differen
sen vid 39 brännerier eller 25 % af alla, vid hvilka profmät-
ningar verkställts, icke större än 0,25 % af kontrollapparatens 
utslag, 

af kontrollapparatens utslag, allt öfver eller under. 
Vid granskning af de särskilda profmätningarna hvar för 

sig befinnes, att året 1886—87 alla differenserna varit positiva 
vid 29 brännerier och negativa vid 101 brännerier samt dels 
positiva, dels negativa vid 24 brännerier. Af hela antalet mät
ningar gåfvo 69 positiva och 196 negativa differenser. 

Aret 1887—88 voro alla differenserna positiva vid 26 brän
nerier och negativa vid 107 samt dels positiva dels negativa vid 
29 brännerier. Af hela antalet mätningar gåfvo 74 positiva och 
210 negativa differenser. 

Om differensernas storlek vid de enskilda mätningarna lem-
nar följande tabell uppgift. 

Under tillverkningsåret 1886—87 anmälde två tillverkare 
missnöje med kontrollapparaternas utslag och begärde sådana 
kontrollmätningar, som omnämnas i § 21 af förordningen an
gående vilkoren för tillverkning af bränvin. Vid den ena kon
trollmätningen öfversteg kontrollapparatens utslag det omedel
bara mätningsresultatet med 1,3 %, hvarför apparaten utbyttes 
mot en annan. Sedermera anstälda försök hafva dock visat, 
att detta förhållande berodde derpå, att destilleringen af hvarje 
panna mäsk fick fortgå ända till dess minst 20 liter rent vatten 
öfvevdestillerats. Sedan afverkningssättet med afseende härå 
ändrats, har äfven vid detta bränneri kontrollapparaten gifvit 
tillfredsställande resultat. 

Vid det andra bränneriet utföll kontrollmätningen så, att 
apparaten visade 1,38 % högre än handuppmätningen. Detta 
visade sig bero derpå, att bränvinet ej afkyldes tillräckligt, 
innan det kom in i kontrollapparaten. Kontrollmätningen an-
stäldes nämligen i Juli månad vid ett bränneri, der bränvins-
tillverkning bedrefs i sammanhang med pressjästberedning. 

Under året 1887—88 anstäldes en kontrollmätning vid hvil-
ken skilnaden mellan kontrollapparatens utslag och handupp
mätningens resultat dock icke uppgick till en procent. Den 
under nu i fråga varande år vunna erfarenheten har sålunda 
ytterligare bevisat apparaternas utomordentliga värde för kon
trollen. 

Statsverkets inkomster af bränvinstillverkningen. Alltsedan 
det medgafs tillverkare af bränvin att utan skattens erläggande 
fritt förfoga öfver en viss del af tillverkningen, under det att 
återstoden qvarligger såsom säkerhet på nederlag under kronans 
lås, och sedan den tvungna skattebetalningen hvarje år af all 

För året 1887—88 blifva de motsvarande siffrorna: 

Att kontrollapparaten i jemförelse med handuppmätning vid 
samtliga mätningar gifvit 

Bildar man medeltalen af de differenser, som erhållits vid 
de vid ett och samma bränneri anstälda profmätningar, så be
finnes, att dessa medeldifferenser varit 
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Vid beräkningen af inkomsterna af bränvinstillverkmngen 
böra ej förbises de belopp, hvilka utgå såsom restitutioner af 
tillverkningsskatt för bränvin, som utförts eller denaturerats. 
Under 1887 utgjorde den utförda qvantitet, för hvilken restitu
tion kunnat erläggas, 234,898 1. och det enligt 40 öre per liter 
beräknade restitutionsbeloppet 93,959 kr. 20 öre. Motsvarande 
qvantiteter för 1888 utgjorde endast 23,434 1. och 9,373 kr. 60 
öre, ett förhållande som lätt förklaras derigenoin, att från och 
med den 1 Januari 1889 inträdde ett högre restitutionsbelopp af 
50 öre litern, hvarföre den export af svenskt bränvin, hufvud-
sakligen bestående af reningsaffall från destillationsverken, som 
annars kommit att ega rum under 1888, uppsköts till 1889. 

Under år 1888 restituerades skatt för 656,526 1. denatu-
reradt bränvin med 282,960 kr. 68 öre, dels efter 40, dels efter 
50 öre litern. 

Statsverkets omkostnader för kontrollen öfver bränvinstill
verkmngen m. fl. derrned sammanhängande utgifter för kalender
året 1887. 

Enligt från landskontoren inkomna uppgifter hafva dessa 
utgifter uppgått till följande belopp: 

a. Kontrollkostnader. 

Samtliga utgifterna uppgå alltså till 437,487 kr. 48 öre, 
hvarifrån dock bör dragas dels beloppet af under året influtna 
nederlagsafgifter, utgörande enligt Landskontorens uppgifter för 
brännerinederlagen 30,472 kr. 50 öre och för allmänna neder
lagen 18,248 kr. eller tillsammans 48,720 kr. 50 öre, dels kon
trollbyråns uppbörd, nämligen ersättning för kontrolleffekter 328 
kr. 20 öre, influtna justeringsafgifter 1,244 kr. 57 öre och för
sålda exemplar af Byråns berättelse ra. m. 43 kr. 66 öre, till
sammans 1,616 kr. 43 öre. Sedan de nämnda posterna af-
dragits från förut anförda summa, blir återstoden 387,150 kr. 
55 öre det belopp, som tagits i anspråk för kontrollen å brän-
vinstillverkningen samt för uppbörden och redovisningen af brän-
vinstillverkningsskatten med flere deraf beroende utgifter, hvar-
jemte torde böra erinras, att Styrelsen för justeringsväsendet i 
riket, som numera handhafves af Kontroll- och Justeringsbyrån, 
icke föranledt någon särskild kostnad för statsverket. 

För kalenderåret 1888 hafva motsvarande utgifter uppgått 
till följande belopp: 

a. Kontrollkostnader. 

c. Kostnader för Kontroll- och Justeringsbyrån, bestridda dels 
inom Kongl. Finansdepartementet dels af Kongl. Statskontoret. 

den debiterade skatt, som vid en viss dag fans ogulden, upp
hört, kan statsverkets inkomst af bränvinstillverkmngen icke 
längre beräknas endast efter tillverkningens storlek, emedan till
verkning och beskattning ej följas åt, utan denna senare rättar 
sig företrädesvis efter konsumtionen, eller med andra ord, brän-
vinèt beskattas i regeln endast i den mån det förbrukas. Vid 
1883 års början blef litern beskattningsenhet och tillverknings
skatten, som förut varit 1 krona för hvarje kanna af normal
styrka, blef då 40 öre för hvarje liter (omkr. 105 öre kannan). 
Denna skatteförändring hade till följd utlösning från nederlagen 
af allt bränvin, som fans inneliggande vid 1882 års slut. En 
dylik tvångsbeskattning af en större qvantitet bränvin inträffade 
i September 1888 till följd af skattens förhöjning från 40 till 
50 öre litern. Den 1 i nämnda månad fans å nederlag liggande 
icke mindre än 10,437,126 liter, och den under månaden inbe
talda skatten utgjorde 4,028,816 kr. 39 öre. De debiterade, in
flutna och beräknade skattebeloppen hafva utgjort: 

b. Kostnader för nederlagen. 

c. Kostnader för Kontroll- och Justeringsbyrån. 

Finansdep:tets kontroll- och justeringsbyrås underd. Berättelse. 
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Samtliga utgifterna uppgå alltså till 390,465 kr. 61 öre, 
hvarifrån dock bör dragas dels beloppet af under året influtna 
nederlagsafgifter, utgörande 16,664 kr., dels kontrollbyråns upp
börd nämligen ersättning för kontroll- och justeringseffekter 
1,713 kr. 83 öre, influtna justeringsafgifter 1,181 kr. 1 öre, för 
försåldt tryck 62 kr. 20 öre, tillsammans 19,621 kr. 4 öre. Se
dan de nämnda posterna afdragits från förut anförda kostnads-
summa, blir återstoden 370,844 kr. 57 öre det belopp, som åt
gått för kontrollen å bränvinstillverkningen, för uppbörden och 
redovisningen af bränvinstillverkningsskatten med flere deraf 
beroende utgifter samt för handhafvandet af styrelsen öfver ju
steringsväsendet i riket. 

Kontrollkostnadernas förhållande i procent till den under 
hvarje år debiterade och till den under samma år influtna till
verkningsskatten har för åren 1883—1888 utgjort: 

Denaturering af bränvin. Under kalenderåret 1888 har 
denaturering och skatterestitution egt rum för bränvin, som an-
vändts till tekniskt eller vetenskapligt behof. De qvantiteter, 
som blifvit denatnrerade, och de, för hvilka tillverkningsskatt 
blifvit återbetald, äro: 

Tillverkningsskatten har restituerais dels efter 40 dels efter 
50 öre per liter, och har denna restitution uppgått till 282,960 
kr. 68 öre för det bränvin, som blifvit denatureradt och användt 
under året. 

De särskilda ändamål, för hvilka bränvinet förbrukats, äro: 

hvarjemte 175,632 liter blifvit försålda för att användas till 
olika tekniska behof, bland hvilka beredande af fernissa och 
polityr torde vara de vanligaste. 

B. Minuthandeln med och utskäiikningen af 
bränvin. 

Nådiga Förordningen af den 29 Maj 1885 har under nu 
i fråga varande år varit gällande. Endast tvänne förändringar 
hafva i nämnda förordning vidtagits, nämligen genom Kongl. 
kungörelserna den 25 November 1887 och den 18 Maj 1888, den 
förra innehållande en tilläggsbestämmelse angående den tid, inom 
hvilken det åligger bolag att aflemna sina vinstmedel af före
gående års rörelse, den senare angående ändring af § 33 i för
ordningen, hvarigenom det salugilda bränvinets styrka nedsaftes 
från 46 till 40 procent. Båda dessa kungörelser utfärdades efter 
och i enlighet med underdåniga framställningar af riksdagen. 

De från länsstyrelserna till Byrån insända uppgifterna rö
rande minuthandel och utskänkning under försäljningsåren 1886 
—87 och 1887—88 äro sammanförda i Tab. IV, V och VI. 
Dessa uppgifter, i förening med förut inkomna och meddelade, 
lemna i afseende på de ständiga försäljningsrättigheternas antal 
under de tio åren från hösten 1878 till hösten 1888 följande 
resultat, hvarvid dock bör erinras, att rättigheter, tillhörande 
bolag på landet (i köpingar) för tiden från och med året 1882 
—83 inräknats bland städernas rättigheter. 



Den ökning i minuthandels- och minskning uti utskänk-
ningsrättigheternas antal, som för de två sista åren visar sig 
uti städer och köpingar, beror derpå, att Stockholms stad, som 
under föregående år haft 10 minuthandels- och 250 utskänk-
uingsrättigheter, ändrat detta till 90 minuthandels- och 170 ut-
skänkningsrättigheter. Rättigheternas sammanlagda antal i stä
derna har icke ökats utan minskats, och denna minskning skulle 
vara ännu större, derest icke under de två sista åren i åtskil
liga köpingar bildats bolag, hvilkas rättigheter nu inberäknats 
bland städernas, ett förfaringssätt som motiveras deraf, att i 
köping, der minuthandel och utskänkning blifvit åt bolag öfver-
Iåtna, skola försäljningsafgifterna och vinstmedlen fördelas efter 
lika grunder, som äro bestämda för stad, i hvilken bränvins-
handeln är åt bolag öfverlåten. Med afseende på denna handel 
äro således i fråga varande köpingar likstälda med städerna. 
För landsbygden fortfar minskningen märkbart. Af de 214 stän
diga rättigheterna på landsbygden under år 1886—87 voro ej 
mindre än 128 privilegierade såsom förenade med gästgifverier. 
Under 1887—88 var hela antalet ständiga rättigheter på landet 
212 och de privilegierade likaledes 128, hvarföre alltså öfriga 
rättigheter på landet utgjorde under de två åren resp. 86 och 84. 

Af tabellerna visar sig äfven, att i städer och köpingar 
såväl minuthandel som utskänkning i allmänhet öfvertagits af 
för detta ändamål bildade bolag samt att antalet af sådana 
rättigheter, som innehafvas på grund af burskap eller annat privi
legium allt mer och mer nedgår, en naturlig följd deraf, att detta 
slags rättigheter ej vidare kunna utdelas. På hvad sätt dessa 
förändringar Fortgått, synes af nedanstående sammanställning öfver 
de ständiga utskänknings- och minuthandelsrättigheterna. 

XI 

Under den tid bolagsinstitutionen funnits har sålunda de åt 
bolag i städer och köpingar upplåtna rättigheternas antal stigit, 
så att det sista året utgjorde 93 procent af samtliga ständiga 
rättigheterna, hvaremot antalet af de på auktion inropade högst 
betydligt nedgått, nämligen från 138 till 51, så att dessa rättig
heter endast utgöra mellan fem och sex procent af hela antalet. 
En anledning till detta förhållande ligger utan tvifvel i de för
delar, som gällande förordning bereder de städer och köpingar, 
i hvilka bränvinshandeln är öfverlåten åt bolag. Af privilegie
rade rättigheter återstå numera i städerna endast ett ringa fa
tal, nämligen 13 st. under sista året. A landsbygden utgöra de 
privilegierade rättigheterna ännu flertalet, men såväl dessa som 
öfriga rättigheter äro i aftagande. 

Huru olikformigt bränvinsförsäljningsrättigheterna äro för
delade inom de särskilda länen, framgår af nedanstående sam
manställning, som länsvis upptager antalet inbyggare för hvarje 
ständig försäljningsrättighet under 1887—88 särskildt för städer 
och köpingar och särskildt för landsbygden, äfvensom för länen 
i sin helhet. 

Under försäljningsåret 1887—88 har således i medeltal före
kommit en ständig rättighet för 884 innevånare i städerna, för 
18,297 på landsbygden och för 4,013 inom hela riket. Olik
formigheten med afseende på rättigheternas fördelning är i syn
nerhet märkbar i fråga om landsbygden. Relativt talrika äro 
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Äfven detta slags rättigheter börja meddelas allt sparsam
mare och torde numera till större delen utgöras af sådana, som 
utöfvas å passagerareångbåtar. Vanligen äro ock sådana ång
båtsrättigheter underkastade särskilda inskränkningar, såsom att 
bränvin ej får säljas till afhemtning och endast till passagerare 
under pågående resa o. s. v. 

Försäljningsafgifterna, som för de meddelade rättigheterna 
erlagts, jemte bolagens vinstmedel hafva under de sex försälj
ningsåren från och med 1882—83 uppgått till här nedan sär-
skildt för städer och köpingar med bolag och särskildt för lands
bygden angifna belopp, nämligen: 

delning gälde under förra och senare hälften af nämnda tids
period olika stadganden. Tab. IV a och IV b innehålla redo
görelser för medlens omedelbara fördelning samt Tab. V a och 
V b särskildt för landstingens, hushållningssällskapens och lands
bygdskommunernas andelar, såväl de direkt tillfallande som de 
genom fördelning af till statskontoret inbetalda belopp uppkom
mande. Beträffande denna senare fördelning torde böra erinras, att 
Tab. V a och V b endast angifva de belopp, som erhållas enligt 
beräkning på grund af folkmängdsförhållandena vid slutet af 
1886 och af 1887 samt på grund af de uti Tab. IV a och IV 
b i fördelningskolumnen »statskontoret» upptagna belopp. De i 
verkligheten från statskontoret gjorda utdelningarna motsvara ej 
noga de särskilda försäljningsåren, och den summa, som blifvit 
utdelad, är icke exakt lika med den, som enligt länsstyrelsernas 
uppgifter till byrån skulle till statskontoret hafva influtit för 
de tre sista försäljningsåren; denna skulle nämligen hafva utgjort 

Skilnaden mellan de ofvan nämnda, enligt länsstyrelsernas 
uppgifter till grund för beräkningen lagda summorna och de 
verkligen af statskontoret till landstingsområdena utdelade, hvil-
ken skilnad utgör 205,251 kr. 95 öre, beror antagligen derpå, 
att vederbörlig andel af åtskilliga bolags vinstmedel för försälj
ningsåret 1887—88 ännu icke blifvit vid sista utdelningen den 
27 Mars 1889 till statskontoret inlevererad. Det är dock tyd
ligt, att äfven det nämnda skilnadsbeloppet skall komma veder
börande till godo, hvarföre fördelningen enligt Tab. V a och V b 
måste anses nära öfverensstämma med den verkliga fördelningen. 
På grund af sistnämnda Tab. och Tab. IV a och IV b erhålles 
följande sammanställning öfver fördelningen, särskildt för åren 
1882—85 d. v. s. efter förut gällande och särskildt for 1885— 

. 88 efter nu gällande fördelningsgrunder. 

I medeltal hafva alltså under de båda treårsperioderna 
tillfallit: 

Afgifternas och vinstmedlens sammanlagda belopp har så
lunda under de sista sex åren småningom ökats med omkring 
1,400,000 kronor. Med afseende på grunderna för medlens för

försälj ningsrättigheterna på landet inom Kristianstads, Hallands, 
Malmöhus och Gotlands län. Invånareantalet för hvarje rättig
het på landet är inom öfriga län i allmänhet vida högre; i 
hvardera af fyra län finnes blott en ständig rättighet på landet, 
och tvänne län, Gefleborgs och Jemtlands, sakna helt och hållet 
sådan rättighet. Det sedan länge anmärkta förhållandet, att 
bränvinshandeln koncentreras i städerna eger sålunda fortfarande 
rum, och tillkomsten af en ny rättighet på landsbygden är nu
mera ganska sällsynt, då det särdeles vaksamma nykterhets-
sträfvandet har att i hvarje ort påräkna understöd hos befolk
ningens djupare lager gent emot inrättandet af bränvinsförsälj-
ning. Emedan landsbygdskommuner, derest rättigheternas för
säljning tillgår på fullt lagenligt sätt, icke hafva särskild fördel, 
men väl många olägenheter af inom deras område bedrifven brän-
vinsförsäljning, motsätta de sig ock vanligen inrättande af sådan 
försäljning. I många fall finnes dock grundad anledning miss
tänka, att kommunalstyrelser låtit sig ledas af hänsyn till för
delar, betingade vid sidan af det offentliga aftalet. 

Antalet af sådana utskänkningsrättigheter, som af Kongl. 
Maj:ts Befällningshafvande meddelats för kortare tid än helt år, 
har under de tio senaste försäljningsåren från och med hösten 
1878 utgjort: 

I verkligheten hafva, enligt från statskontoret inhemtad upplys
ning, hittills bränvinsförsäljningsmedel sex särskilda gånger i 
öfverensstämmelse med § 22 mom. 2 i nåd. förordningen den 29 
Maj 1885 blifvit utanordnade till nedanstående belopp nämligen: 



XIII 

För bedömande af den verkliga förbrukningen af bränvin 
och dit hänförliga drycker inom landet måste till den årliga 
beskattade tillverkningen läggas hela införseln af dessa slags 
spritdrycker, såsom arrak, kognak, rum, likör m. m. och från 
summan dragas det bränvin, som blifvit utfördt eller denature-
radt för att användas till tekniska behof. Under de tio åren 
från och med 1879 äro enligt Kommersekollegii berrättelser om 
den utrikes handeln och sjöfarten följande qvantiteter in- och 
utförda: 

bestämmelserna för denna import- och exportrörelse får det till 
fabriken i Karlshamn införda bränvinet ej användas inom lan
det, utan skall hela den införda qvantiteten utom den ound
gängliga reningsförlusten åter utföras. 

Med stöd af föreskriften uti § 18 mom. 2 af gällande för
säljningsförordning, att nämligen utskänkningsbolags räkenskaper 
skola föras enligt föreskrifter och formulär, som af Kongl. Fi
nansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå utfärdas, hafva 
för de senaste försäljningsåren från samtliga bolag till Byrån 
afgifvits tablåer öfver varuomsättning och omkostnader, hvilka 
tablåer ligga till grund för de i bilagorna intagna Tab. VII och 
VIII. Beträffande den förstnämnde med rubriken utskänknings-
bolagetis utgifter torde böra erinras, att kolumnen »varukonto» 
upptager jemte utgiften för de under året inköpta varorna äfven 
värdet af den vid årets början befintliga behållningen af varor, 
utan att värdet af behållningen vid årets slut fråndragits, hvar-
före de i nämnda kolumn upptagna värdena äro i någon mån 
större än de skulle hafva varit, derest de mot årets konsumtion 
exakt svarande värdena upptagits. I allmänhet äro dock de 
nämnda behållningarne endast en mycket obetydlig del af årets 
omsättning. Af Tab. VII framgår, att samtliga utskänknings-
bolag i riket haft följande utgifter: 

De under rubriken provisioner m. m. upptagna beloppen 
äro ej fullt jemförbara, emedan de summor, som i Stockholm 
utbetalts såsom ersättningar för till staden afstådda privilegierade 
utskänkningsrättigheter och hvilka utgöra större delen af nämnda 
belopp, först från och med året 1884—85 upptagits under denna 
rubrik, men förut mindre egentligt inräknats i den staden till
kommande behållningen. 

Af de influtna försäljningsafgifternas och vinstmedlens total
summa hafva således under dessa båda perioder tillfallit: 

I ofvanstående belopp inbegripas ej de betydande qvantiteter 
bränvin af säd och potatis, som allt sedan 1885 års början in
förts till den stora spritförädlingsfabriken i Karlshamn för att 
efter derstädes verkstäld rening åter exporteras. Enligt uppgift 
från tullförvaltningen i Karlshamn utgjorde: 

Såsom förlust vid reningen hafva afskrifvits under 1888 och 
1889 tillsammans 867,779 liter. Enligt de faststälda nådiga 

De anförda siffrorna, som visa hvilka högst betydliga sum
mor gå genom bolagen, vinna uti intresse, om hänsyn tages till 
uppgifterna i Tab. VIII öfver de qvantiteter spirituösa, som bo
lagen försälja. Af nämnda tabell framgår, att bolagen försålt 
nedanstående varuqvantiteter: 

Af de i tabellerna IV a och IV b anförda uppgifterna er-
hålles följande sammanställning beträffande de afgifter och vinst
medel, som erlagts af bolagen och af andra rättighetsinnehafvare: 

Härvid bör dock erinras, att uti bolagens ofvan angifna af
gifter och vinst ingå äfven de inkomster, som bolagen haft af 
öfverlåtna rättigheter. Har öfverlåtelsen skett utan förbehåll 
om spritvarors inköp af bolaget, så har afgiften för sådana 
rättigheter icke införtjenats på det bränvin, som bolaget försålt, 
hvarföre, vid beräkning af den beskattning, som i form af af-
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gifter och vinst uttagits å det bränvin bolagen försålt, de belopp 
böra från bolagens vinstmedel afdragas, hvilka influtit såsom 
afgifter för rättigheter, som ej varit förbundna med skyldighet 
för rättighetsinnehafvaren att inköpa bränvin hos det rättig
heten öfverlåtande bolaget. Som bolagen för året 1887—88 
lemnat uppgift öfver afgifterna för öfverlåtna rättigheter såväl 
med som utan skyldighet att inköpa spirituösa hos det rättig
heten öfverlåtande bolaget, har den summa kunnat beräknas, som 
riittighetsinnehafvare erlagt utan skyldighet att inköpa varor hos 
bolagen och utgör denna summa 585,068 kr. 90 öre. 

Om sammanlagda beloppet af bolagens afgifter och vinst
medel för 1887—88 utgörande 5,943,905 kr. 86 öre minskas 
med 585,068 kr. 90 öre, erhållas de belopp, hvilka uttagits så
som afgifter och vinst på det af bolagen försålda bränvinet, ut
görande 5,358,836 kr. 96 öre. Om afgifterna från öfriga inne-
hafvare af rättigheter ökas med samma belopp erhålles 1,048,831 
kr. 62 öre såsom den afgift, hvilken drabbat bränvin, som icke 
försålts af bolagen. 

För erhållande af hela den årliga förbrukningen inom lan
det eller åtminstone den till förbrukning disponibla myckenheten 
bränvin måste den beskattade inhemska tillverkningen ökas med 
här ofvan upptagna införsel och minskas med utförseln. Nedan
stående tabell utvisar de myckenheter bränvin och dit hänförliga 
drycker, som under de tio kalenderåren 1879—1888 varit dispo
nibla till förbrukning inom landet. Första kolumnen under ru
briken »tillverkning» angifver dock för de fyra sista åren beskat
tad tillverkning, emedan endast den del af tillverkningen, som 
är beskattad, kommer till konsumtion. Från den beskattade 
tillverkningen för 1888 är ock fråndragen 725,575 liter, som 
under nämnda år dénaturerais. 

Om till den mot bränvinstillverkningen för hvarje år sva
rande tillverkningsskatten efter afdrag af restitutionen för ut-
fördt och denatureradt bränvin, läggas dels tullinkomsterna för 
infördt bränvin dels de uppgifna försäljningsafgifterna för när
mast motsvarande försäljningsår, så erhålles hela den såväl till 
staten som till kommuner och korporationer af bränvins tillverk
ning, införsel och försäljning uppkommande skattesumman. Re
sultaten af en dylik beräkning för de tio åren från och med år 
1879 till och med 1888 äro sammanförda i nedanstående tabell. 
Uppgifterna angående tullinkomsterna och utförseln äro hemtade 
ur Kongl. Kommerskollegii underdåniga berättelser angående ut
rikes handeln och sjöfarten, och de uppgifna försäljningsafgifterna 
gälla de närmaste försäljningsåren. Tillverkningsskatten för 1885 
och följande år afser verkligen inbetaldt (ej påfördt) skattebe
lopp, minskadt med beräknade beloppet af restitution för ut
försel och för denaturering. 

I de sista kolumnerna af denna tabell äro upptagna de af
gifter, vare sig i form af tillverkningsskatt och tull eller för
sälj ningsafgift, som för de sista åren drabbat hvarje liter bränvin 
af normalstyrka. Det visar sig häraf, att den på hvarje liter 
belöpande skatten till staten under de tio år, tabellen omfattar, 
stigit från 33,8 till 46,2 öre d. v. s. med nära 37 procent, och 
beror denna stegring på de successivt, senast under år 1888 
vidtagna förändringarna i tillverkningsskattens belopp. Afgif
terna till landsting, hushållningssällskap och kommuner hafva 

ökats från 13,9 till 19,6 öre pr liter eller med omkring 41 
procent. 

Om de under kalenderåren 1887 och 1888 till förbrukning 
disponibla qvantiteterna bränvin äfven anses motsvara förbruk
ningen under försäljningsåren 1886—87 och 1887—88, hvilket 
ju tillnärmelsevis kan anses vara förhållandet, och från dessa 
qvantiteter dragas de myckenheter bränvin, som bolagen under 
samma år försålt, erhållas äfven de qvantiteter, som afyttrats 
genom' andra rättighetsinnehafvare. Sålunda erhålles: 
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Under hvartdera af de båda åreu hafva sålunda bolagen 
försålt resp. 59 och 57 procent af hela den förbrukade qvanti-
teten och öfriga rättighetsinnehafvare resp. 41 och 43 procent. 
De afgifter, som uttagits på det af bolagen under året 1887—88 
försålda bränvinet belöpa sig till 28,7 öre för hvarje liter, under 
det att bränvin, försåldt af andra rättighetsinnehafvare, i me
deltal afkastat endast 7,5 öre. 

Om de afgifter, som sålunda äro pålagda bränvin och till 
detta hänförliga drycker, jemföras med tullafgifterna för åtskil
liga andra tullpligtiga förbrukningsartiklar, så visar sig, att des
sa afgifter under hvartdera af de tio åren från och med 1879 
till och med 1888 för hvarje landets innevånare i medeltal upp
gått till: 

Med användning af de i denna och föregående berättelser 
uppgifna qvantiteterna till förbrukning disponibelt bränvin kan 
beräknas det på hvarje innevånare i landet belöpande qvantum. 
En sådan beräkning för tidrymden 1870—89 gifver följande 
resultat: 

Häraf framgår således, att efter den stegring i bränvins-
konsumtionen, som egde rum under förra hälften af 1870-talet, 
har nämnda konsumtion varit stadd uti ständigt aftagande. 
Högsta förbrukning per individ utvisar året 1874 med 13,5 liter 
och lägsta året 1888 med 6,9 liter. De anförda siffrorna hafva 
naturligtvis endast värde såsom relativa tal. I verkligheten är, 
på sätt redogörelserna i denna berättelse framgår, förbrukningen 
ytterst ojemnt fördelad inom landets olika delar. En annan 
ojemnhet i förbrukningen råder naturligtvis i stort sedt mellan 
män och qvinnor och mellan fullvuxna, åldringar och minder
åriga, så att i sjelfva verket utgöra bränvinskonsumenterna en
dast en mindre del af hela folkmängden. Sålunda torde kon
sumtionen bland qvinnor och minderåriga män kunna anses 
mycket ringa, och då de till mogen ålder komna männens antal, 
i åldersklasser högre än 20 år, icke uppgår till mer än omkring 
27 procent af rikets hela folkmängd, så inses häraf, att konsum
tionen per individ af de egentliga bränvinskonsumenterna måste 
vara flere gånger större än de ofvan anförda medeltalen. Men 
äfven bland män, hunna till mogen ålder, finnes ett mycket 
stort antal, som alls icke eller i blott ringa mån förtära brän
vin, dels till följd af öfvertygelse om dess skadlighet dels der-
före, att bränvin numera i stora delar af landet icke finnes 
att köpa. På goda grunder kan således antagas, att den allra 
största delen af bränvinskonsumtionen åstadkommes af en gan
ska ringa del af landets innevånare. 

De för fosterlandsvännen glädjande framsteg, hvilka just i 
ofvan anförda siffror torde få anses ega sitt tillförlitligaste ut
tryck, hafva vunnits genom förenade bemödanden af lagstiftarne, 
myndigheterna och den enskilda nykterhetsverksamheten. Lag
stiftningsåtgärderna i nämnda syfte gå hufvudsakligen ut på att 
försvåra åtkomsten af rusdrycker genom inskränkningar i han
deln med sådana samt deras fördyrande. Den i denna berättelse 
omnämnda nedsättningen af det salugilda bränvinets styrka är 
ock en lagstiftningsåtgärd, som torde vara af icke ringa bety
delse till förminskande af konsumtionen, sedan nedsättningen 
hunnit blifva allmän. Beträffande statsmyndigheterna synes det 
vitsordet icke vara. ogrundadt, att de oftast begagna sin makt 
till begränsning och inskränkning af handeln med rusdrycker. 
De kommunala intressenas målsmän, synnerligast i städerna, äro 
stälda mellan deras kommuners ekonomiska intressen, hvilka 
onekligen blifvit alltmer bundna vid och beroende af bränvins-
handeln, och den allmänna meningens fordringar på inskränk
ningar uti denna handel. Då emellertid, såsom ofvan är visadt, 
såväl rättigheternas antal i städerna som ock de af bolagen 
omsatta varuqvantiteterna äro i aftagande, oaktadt städernas 
folkmängd icke obetydligt ökas, synas dessa förhållanden bevisa, 
att stadskommunerna och deras organ bolagen icke missbrukat 
de stora och grannlaga rättigheter, hvilka lagstiftningen åt dem 
inrymt. 

Den verksamhet för nykterhetens befrämjande, som väcktes 
redan på 1820- och 1830-talen, bar under de senaste årtiondena 
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vunnit mycket i styrka och utbredning, så att densamma, ifrån 
en ringa början genom ett fåtal upplysta och för nationens 
frigörelse ur dryckenskapslasten nitälskande män nu är på väg 
att blifva en hela folkets gemensamma angelägenhet. 

Utom de talrika ordenssällskapen och föreningarne med än
damål att verka för fullständig återhållsamhet från bruket af 
rusdrycker finnas en mängd större frikyrkliga samfund och för- • 
eningar, som ställa stora fordringar på sina medlemmar i fråga 
om återhållsamhet från rusdrucker. Enligt de tillförlitligaste 
upplysningar, som kunna vinnas beträffande medlemmarnes antal 
i dessa samfund och föreningar uppgå de för närvarande till 
mellan 200,000 och 300,000 personer, hvilka alla afsagt sig 
bruket af alkoholhaltiga drycker. Men ännu vigtigare än den 
fullständiga återhållsamheten hos detta antal torde få anses den 
allmänna föreställningen, som hos allt flere utbildas till klart 
medvetande, om rusdryckernas förderfliga verkningar samt den 
aktning och sympati, hvarmed nykterhetssträfvandet, för så vidt 
det söker viuha sitt mål på öfvertygelsens väg, mer och mer 
omfattas inom nationens skiljda lager. 

C. Tillverkningen af hvitbetssocker. 1) 

Utom en på åtskilliga ställen förekommande sirapskokning 
i mindre skala egde den första verkliga betsockertillverkning 
inom Sverige rum i slutet af 1830-talet i Landskrona. I nämnda 
stad hade nämligen af ålder funnits ett sockerbruk för raffinering 
af kolonialsocker, hvilket bruk tillhörde direktören i ostindiska 
kompaniet Gjörlof och på 1830-talet inköptes af ett skånskt 
bolag, bestående af flere bland provinsens godsegare, i afsigt att 
derstädes tillverka socker af hvitbetor. Enligt till stadens hall
rätt inlemnade uppgifter hade också verkligen år 1839 tillver
kats 9,903 skålpund raffinad och saftmelis samt 26,232 skålpund 
sirap af hvitbetor, ett resultat, som både med afseende på sin 
ringhet och det relativt stora utbytet af sirap var synnerligen 
otillfredsställande. Så var äfven förhållandet under de närmast 
följande åren, och ännu 1845 uppgifves att 9,400 centner hvit
betor afverkats och lemnat 28,560 skålpund råsocker samt 
22,730 skålpund sirap, således 3,04 procent af den förra och 2,4 2 
procent af den senare varan. Hvitbetssockertillverkningen upp
hörde också då, och vid fabriken verkstäldes liksom af ålder 
raffinering af kolonialsocker, ända tills den öfvertogs af socker
fabriksaktiebolaget, som der 1854 inrättade den första svenska 
verkliga hvitbetssockerfabriken, för hvilket ändamål samtidigt 
inköptes den närbelägna egendomen Säbyholm för att der åväga
bringa rationel betodling. Både i afseende på sockerfabrika
tionen och jordbruket nedlade bolaget stora förtjenster. Under 
de första åren hade dock bolaget att kämpa med inånga svårig
heter. Till följd af ofullkomliga metoder gick sockertillverknin
gen dåligt, och betodlingen kräfde långa förarbeten för att lemna 
tillfredsställande resultat. Under de fyra första tillverknings
åren eller till och med kampanjen 1857—58 hade afverkats 
tillsammans • allenast 274,000 centner betor, hvaraf erhållits 
14,900 centner (5,44 %) råsocker och 5,900 centner (2,i 5 %) me-

') Redogörelsen för denna tillverkning grnndar sig delvis på en uppsats af 
f. d. Byråchefen Krih. A. Fock. 

lass. Men med nyssnämnda tillverkningsår infördes förbättrade 
metoder för tillverkningen, som nu, sedan betodlingen började 
lemna rikligare skördar, kunde drifvas i allt större och större 
skala och i samma mån lemna äfven ekonomiskt fördelaktigare 
resultat. Vid tiden för beskattningens införande gjordes ytter
ligare väsendtliga förbättringar för att möta verkningarna af 
den stigande skatten, hvarjemte anordningar vidtogos för att 
genom utvidgad egen betodling dels åstadkomma sockerrikare 
betor dels göra fabriken mer oberoende af kringboende betodlare. 
Länge fick dock ej bolaget skörda frukterna af dessa ansträng
ningar; ty den 30 Oktober 1875 blef den storartade fabriksan
läggningen förstörd genom vådeld, och då svårigheter mötte mot 
återuppbyggandet på samma plats som förut, eller i sjelfva sta
den, förflöto åtta år, innan fabriken ånyo, hösten 1883, bragtes 
i verksamhet på bolagets egendom Säbyholm, der den blifvit 
återuppförd och försedd ined den mest fullständiga och tidsenliga 
redskap. 

Den stora utveckling, som betsockerindustrien i åtskilliga 
europeiska länder antagit och möjligen äfven framgången af 
densamma vid Landskronafabriken framkallade mot slutet af 
1860-talet en agitation för dess allmännare införande i landet. 
Betodlingsförsök anstäldes på flera orter, till och med i de 
norrländska länen. De skördade betorna visade tämligen god, 
stundom hög sockerhalt, och häraf började spridas en föreställ
ning, att industrien äfven i vårt land skulle kunna erhålla 
betydlig och hastig utveckling, då man vore i tillfälle att till
godogöra sig all i andra länder redan vunnen erfarenhet på det 
tekniska området. Följden blef ock, att under loppet af några 
år med högst betydliga kostnader åtskilliga nya fabriker an
lades, nämligen en vid Arlöf i Malmöhus län, två i Östergöt
lands län, i Vadstena och vid Ljung, en i Halmstad och en i 
Stockholm. 

Emellertid beslöto vid denna tid statsmakterna, att hvit
betssockertillverkningen skulle underkastas någon lindrig beskatt
ning, på det att statsverket ej skulle förlora en vigtig inkomst
källa, och den unga industrien tryggas mot våldsamma beskatt
ningsåtgärder. Redan vid 1869 års riksdag beslöts, att skatt 
skulle påläggas från och med den 1 Juli 1873 och under de tre 
första åren utgå med Vä af den samtidigt gällande råsockertullen, 
under de följande tre åren med 2/s o. s. v., tills skatten på 
detta sätt uppått till 2/5 af samma tullsats. Derjemte bestäm
des genom sjelfva beskattningslagen den 30 Maj 1873, förnyad 
genom den nu gällande Nåd. Förordningen den 16 Juni 1882, 
att skatten skulle utgå efter de afverkade betornas vigt och 
under antagande af ett. utbyte af 6,2 5 procent. I enlighet med 
dessa bestämmelser höjdes skatten från och med den 1 Juli 
1876 till 2/D af råsockertullen, men sedan dess har till följd af 
riksdagens senare beslut någon ytterligare skatteförhöjning ej 
egt rum. 

Den svenska betssockerindustrien arbetar således för när
varande under ett skydd, som, då råsockertullen utgör 23,5 öre 
för ett kilogram, motsvarar 14, i öre per kilogram råsocker. I 
sjelfva verket är dock skyddet högre, enär utbytet i verkligheten 
är större än 6,25 procent. A andra sidan bör icke förbises, att 
de förmåner, som vissa sockerproducerande länder bevilja sina 
exportörer i form af direkta eller indirekta premier, äro egnade 
att minska fördelarna af den jemförelsevis låga tillverknings
skatten. 
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Ur tillgängliga handlingar erhålles nedanstående samman
ställning öfver hvitbetssockertillverkningen i Sverige efter dess 
återupptagande vid Landskronafabriken med tillverkningsåret 
1854—55: 

Denna sammanställning, särdeles den senare delen, omfat
tande tiden från och ined beskattningens införande, karakteriserar 
på ett åskådligt sätt den svenska betsockerindustriens utveckling 
och lemnar äfven ledning för bedömandet af dess nuvarande 
ställning. 

Såsom redan blifvit erinradt, hade under tiden närmast före 
beskattningens införande och under inflytande af en liflig agita
tion flera nya fabriker uppstått. Af dessa upphörde redan före 
beskattningens påläggande en, nämligen den i Stockholm. Af de 
öfriga upphörde redan efter kampanjen 1873—74 tvänne, näm
ligen de vid Ljung och Halmstad; Landskronafabriken nedlades 
till följd af vådeld hösten 1875 och likaledes den uti Vadstena, 
som de senaste åren förde ett tynande lif, efter utgången af 
1877—78 års kampanj, så att derefter endast fabriken i Arlöf 
återstod ända till hösten 1883, då Landskronafabriken åter 
bragtes i verksamhet vid Säbyholm. Under kampanjen 1885— 

Finansdep:tets kontroll- och justeringsbyrås underd. Berättelse. 

86 kom ytterligare en fabrik i gång vid Staffanstorp, en mil 
söder om Lund, och på hösten 1888 ytterligare en vid Trelle
borg, hvarjemte två nya fabriker lära inom kort vara uppbygda, 
en i Helsingborg och en vid Örtofta. 

Man har i allmänhet velat anse de nyanlagda fabrikernas 
upphörande såsom en verkan af den införda beskattningen. 
Denna torde dock hafva varit endast af underordnad betydelse 
och den egentliga anledningen att söka deruti, att fabrikerna 
blefvo anlagda utan beräkning af tillräcklig tillgång på god rå
vara. Såsom stöd för denna åsigt må anföras, att under kam
panjen 1873—74 var bettillgången vid Ljung omkring 4,400, 
vid Halmstad 4,300 och vid Vadstena 3,400 ton, med hvilka 
qvantiteter af verkningen kunde fortsättas allenast omkring tre 
månader, och det är härigenom lätt förklarligt, att en så dyrbar 
anläggning som en hvitbetssockerfabrik svårligen kan lemna 
annat än ofördelaktigt resultat, om den nämligen af brist på 
råvara endast under så kort tid kan vara i verksamhet, som 
här var fallet. Ty det är icke blott ränta och amortering på 
anläggningskostnaden, som skola betäckas, utan en ej ringa del 
af personalen måste underhållas hela året. Vid Vadstenafabriken 
sjönk under de följande åren bettillgången än ytterligare, så att 
den under kampanjen 1877—78 ej utgjorde mer än omkring 
850 ton, hvarmed fabrikens öde naturligtvis var gifvet. Men 
det var ej allenast den allt för ringa qvantiteten betor, som 
gjorde resultaten otillfredsställande, utan äfven beskaffenheten af 
betorna lemnade mycket öfrigt att önska både med afseendo â 
sockerhalt och frihet från åtskilliga salter, hvilkas närvaro för
svårar sockrets uttagande. Det är ock klart, att om sockerut-
bytet är ringa, blir skatten mer tryckande vid det i Sverige 
tillämpade beskattningssystemet efter betornas vigt. Nu är 
emellertid vilkoret för odling af betor, fullt lämpliga för socker
tillverkning, en ganska långvarig och omsorgsfull kultur, ett 
vilkor, som i allt för ringa mån var uppfyldt i de trakter, der 
de nya anläggningarna skedde. Ehuru således beskattningen 
möjligen utöfvat något inflytande på de fabrikers öde, som måste 
nedläggas, hade dock dessa sannolikt i alla fall ej särdeles länge 
kunnat bestå. En annan omständighet, som måhända i högre 
grad än beskattningen inverkat på den europeiska sockerindu
strien, är den genom konkurrensen åstadkomna nedtryckningen i 
sockerprisen. Sockrets nuvarande varuvärde, jemfördt med 1840-
talets, torde knappast utgöra hälften af detta senare. Ett så
dant jemnt fortgående fallande af en varas pris måste framkalla 
allt högre och högre tekniska fordringar på den industri, som 
frambringar varan. 

C1 

Att landtbruket i de trakter, der betodlingen bedrifves, der-
af drager stora fördelar kan ej förnekas. Betornas försäljnings
pris är naturligtvis beroende på tillgång och efterfrågan, men 
med fullt skäl anses, att den med betor odlade jorden hittills 
gifvit rikligare afkastning än annan jord. Dertill komma de 
indirekta fördelarne, som ock äro ganska stora, enär först och 
främst jorden genom den för betodlingen nödvändiga bearbet
ningen småningom kommer i en mycket hög växtkraft, hvarige-
nom den lemnar bättre och framför allt säkrare skördar äfven 
af öfriga kulturväxter. Vid hvitbetssockertillverkningen erhålles 
derjemte en stor mängd affall, som dels i form af kreatursfoder 
dels såsom gödningsämne kommer jordbruket till godo, och hvil-
ket, med undantag af sjelfva sockret, hufvudsakligen innehåller 
alla de näringsämnen, hvilka ursprungligen funnos i betan, i följd 

III 
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hvaraf jorden återfår en stor del af de för betornas utveckling 
nödvändiga beståndsdelarna. 

Hvitbetssockerbeskattningen har under de senaste sex ka
lenderåren inbringat: 

Den stora betsockertillverkningen under de senare åren ty
der på en löftesrik framtid för denna industri äfven inom vårt 
land, men den redan vunna erfarenheten tyckes visa, att det 
endast är i landets sydligare delar man har full anledning att 
vänta dessa löftens realiserande, och detta till följd af svårig
heten att på andra orter erhålla råvara i tillräcklig mängd. 
Sålunda har visats, huru det företrädesvis var bristen i detta 
hänseende, som undergräfde fabrikerna vid Stockholm, Vadstena, 
Halmstad och Ljung. Landskronafabriken åter, omgifven af 
särdeles bördig jord och gynnad af ett mildare klimat, lyckades 
småningom öfvervinna denna svårighet, hvartill äfven i sin mån 
bidrog den föregående cikoriefabrikationen, hvaruti betor i be
tydliga, qvantiteter ingått. Sedan ett centrum för lönande bet-
odling uppstått, spridde sig deuna odling i allt vidare kretsar 
så att flere fabriker kunde uppstå och fortfara. Sålunda tillkom 
Arlöf nära Malmö och Staftanstorp söder om Lund samt fabri
ken vid Trelleborg, som ännu arbetat endast en kampanj. Att 
två nya fabriker äro under anläggning, är redan nämndt. Det 
är för närvarande ganska sannolikt, att betodlingen i Skåne 
skall ytterligare gå framåt och möjliggöra ännu flera fabrikers 
anläggning, så att, i en ej allt för aflägsen framtid, torde södra 
Skånes betsockerfabriker kunna fylla en mycket stor del af hela 
landets sockerbehof. 

Underdånigst 

L. A. FORSSMAN. 

Stockholm i September 1889. 

Kontrollen, som utöfvas af en öfverkontrollör och af upp-
syningsmän, vanligen fyra vid livarje fabrik, har kostat: 

Sammanlagda kontrollkostnaden för dessa fem år, 65,114 kr. 
93 öre, utgör 3,6 procent af skattens hela belopp för de fem 
kalenderåren 1884—88. 
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RÉSUMÉ. 

I. Fabrication. 
L'anné de fabrication court du 1er octobre d'une année au 

1er octobre de l'année suivante. Les droits de fabrication ont 
comporté 40 öre (55,6 centimes1) par litre d'eau-de-vie de force 
normale, c.-à.-d. de 50 % d'alcohol à + 15° C. En 1888 a eu 
lieu une majoration de droits, de sorte que l'eau-de-vie fabriquée 
après le 3 avril de l'année susdite a été frappée d'un droit de 
50 öre (69,5 centimes) par litre. Jl est toutefois déduit une 
quantité franche de 2 %. Dans les cas où la fabrication ne 
s'élève pas à 500 litres, ou si elle dépasse 5,000 litres en 
moyenne par jour de fabrication, la différence est frappée d'un 
droit spécial de 10 öre (14 centimes) par litre. 

Pendant les deux années de fabrication (1886—87 et 1887 
—88) qui font l'objet du présent rapport, la totalité de la fa
brication s'est élevée aux chiffres suivants: 

II. Commerce. 
La loi en vigueur sur la vente de l'eau-de-vie est du 29 

Mai 1885. L'année de vente court, dans les villes, du 1er oc
tobre, et dans les campagnes, du 1er novembre de chaque année 
aux mêmes jours de l'année suivante. 

Les patentes de vente en détail de l'eau-de-vie pour des 
quantités au-dessous de 250 litres sont ou permanentes et ac
cordées pour un temps déterminé, ou temporaires, pour moins 
d'une année, comme sur les bateaux à vapeur, aux stations bal
néaires, etc. Pour chaque patente de vente en détail, il est 
payé un droit dépendant de la grandeur présumable de la vente 
dans rétablissement visé par la patente. 11 existe encore un certain 
nombre de débits privilégiés, dont la plupart sont situés à la 
campagne, mais comme le privilège est personnel et qu'il n'est 
plus accordé, ces débits vont toujours en diminuant. 

Le nombre des patentes de vente en détail de toutes caté
gories pendant les deux exercices que comprend ce rapport, s'est 
élevé aux chiffres suivants: 

Exercice de 1886—87: 

Le nombre des habitants afférent à chaque patente a com
porté: 

dans les villes et les bourgs 884 
à la campagne 18,297 

Les droits perçus se sont élevés aux sommes ci-dessous: 

Ces droits ont été répartis de la manière suivante: 

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

Les matières brutes employées ont comporté: 

Le nombre des usines en activité a été le suivant: 

dont la plupart sont situées dans les parties méridionales du 
pays. 

La recette brute de l'État a donné les sommes ci-dessous 
pour chaque année calendrière: 

Les frais du contrôle se sont élevés aux chiffres suivants 
pour chacune des années calendrières mentionnées: 

Depuis le 1er Janvier 1888, il est accordé une restitution de 
droits pour l'alcohol dénaturé et consommé dans des buts indus
triels. La quantité dénaturée pendant l'année mentionnée a été 
de 725,575 litres de force normale. 

') La couronne calculée à 1 fr. 39 c. 
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III. Fabrication du sucre de betteraves. 
Cette fabrication est frappée d'un droit basé sur le poids 

des bettes employées, d'après le calcul de 100 kilogrammes de 
bettes pour 6,2 5 kilogrammes de sucre brut. 

Pour cette quantité de sucre brut, qui est assez sensible
ment inférieure au produit réel, il est payé un droit correspon
dant à 2/5 du droit d'importation des sucres bruts étrangers. 
Or, comme ce dernier droit comporte actuellement 23,5 öre (en
viron 33 centimes) par kilogramme, le droit payé pour 100 kilo
grammes de bettes rendues à la fabrique sera par conséquent 
2/5 x 23,5 = 9,4 öre, soit un peu plus de 13 centimes. La cul
ture des bettes sucrées n'a lieu que dans la province la plus 
méridionale du pays, la Scanie, et l'expérience que l'on a obte
nue jusqu'ici, semble prouver que c'est dans cette province seule 
que cette culture peut se faire avec avantage. Les essais tentés 
dans la période décennale de 1870—80 pour introduire l'indus

trie des bettes sucrées dans d'autres parties plus septentrionales 
du pays manquèrent totalement, de façon qu'au commencement 
de la période décennale de .1880—1890, il ne restait plus qu'une 
seule fabrique, savoir en Scanie. Pendant ces dernières années 
la culture de la bette sucrée a fait de grands progrès dans cette 
province, et des fabriques nouvelles sont entrées en activité. 
Ce développement ressortira parfaitement du tableau qui suit. 



BILAGOR. 

Finansdepartementets Kontroll- och Jasteringsbyràs tmderd. Berättelse. 1 
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Tab. N:o I a. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKT. 1886—1 OKT. 1887. 
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Tab. N:o I b. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÅNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKT. 1887—1 OKT. 1888. 
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Tab. N:o II a. 

RÅÄMNEN ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKT. 1886—1 OKT. 1887. 
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Tab. N:o II b. 

RÅÄMNEN ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKT. 1887—1 OKT. 1888. 
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Tab. N:o I I I a. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR BRÄNVINSTILLVERKNINGEN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1886—1887. 
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Tab. N:o III b. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR BRÄNVINSTILLVERKNINGEN UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1887—1888. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:o IV a. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1886—1887. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:o IV b. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1887—1888. 
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Tab. N:o V a. 

LANDSTING, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH LANDSBYGDSKOMMUNER ENLIGT BERÄKNING TILL-
KOMMANDE BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDEL FÖR FÖRSÄLJNINGSÅRET 1886-87. 
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Tab . N:o V 6. 

LANDSTING, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH LANDSBYGDSKOMMUNER ENLIGT BERÄKNING TILL-
KOMMANDE BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDEL FÖR FÖRSÄLJNINGSÅRET 1887—1888. 
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Tab. N:o VI. 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN FRÅN OCH MED 1878—1879 TILL OCH MED 1887—1888. 
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Tab. N:o VI. (Forts.) 
STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 

UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN FRÅN OCH MED 1878—1879 TILL OCH MED 1887—1888. 
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Tab. N:o VI. (Forts.) 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1878—1879 TILL OCH MED 1887—1888. 
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Tab. N:o VII. 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS UTGIFTER. 
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Tab. N:o VII (Forts.). 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS UTGIFTER. 
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Tab. N:o VII (Forts.). 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS UTGIFTER. 
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Tab. N:o VIII. 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS OMSÄTTNING AF BRÄNVIN M. M. 
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Tab. N:o VIII. (Forts.) 

UTSKÅNKNINGSBOLAGENS OMSÄTTNING AF BRÄNVIN M. M. 
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Tab. N:o VIII. (Forts.) 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS OMSÄTTNING AF BRÄNVIN M. M. 
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