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

Finansdepartementets Kontroll- och .Tusteringsbyrå får härmed 
till Eders Kongl. Maj:t afgifva underdånig berättelse angående 
dels tillverkningen och försäljningen af bränvin under tillverk-

Finansdepartementets Kontroll- och Justerinysbyràs nnderd. Berättelse. 

nings- och försäljningsåren 1892—93 och 1893—94 dels till
verkningen af hvitbetssocker under samma tid, dervid följande 
ungefär samma uppställning som i föregående berättelser. 
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II 

A. Tillverkningen af bränvin. 
I lagstiftningen angående bränvins tillverkning och beskatt

ning har under de två år, denna berättelse omfattar, ingen för
ändring vidtagits. 

I Byråns berättelse för 1890—92 redogjordes för de åtal, 
som väckts med anledning deraf, att bränvin ohehörigen bort
förts från det i Stockholm belägna allmänna bränvinsnederlaget, 
och omnämndes dervid bland annat, att Rådstufvurätten fälde 
nederlagsinnehafvarens prokurist för delaktighet i det af den 
förre begångna bedrägeriet till böter samt att återgälda den för
lust, som genom bedrägeriet tillskyndats statsverket, samt att 
Svea Hofrätt, der så väl nämnde prokurist som allmänne åkla
garen sökte ändring, förklarade den åtalade icke kunna dömas 
till ansvar eller ersättningsskyldighet. Öfver detta Hofrättens 
utslag anförde allmänne åklagaren underdåniga besvär, men har 
Kongl. Maj:t genom utslag den 28 November 1894 förklarat sig 
icke finna skäl att i Hofrättens utslag göra ändring. 

Under hösten 1894 blef Byråns uppmärksamhet fäst derpå, 
att vid den ena af de två i Stockholm belägna ättiksfabrikerna 
bränvin af ovanligt låg alkoholhalt — knappt 23 % — blifvit 
denatureradt. Då det sedermera visade sig, att dylikt bränvin 
vid skilda tillfällen under åren 1892—1894 äfven denaturerats 
vid den andra ättiksfabriken i Stockholm samt att bränvinet 
— tillsammans något mer än 11,000 liter af normalstyrka. — 
inköpts från en pressjästfabrik i Oskarshamn, gjorde Byrån an
mälan om förhållandet hos länsstyrelsen i Kalmar län. Sedan 
den verkstälda polisundersökningen ådagalagt, att ifrågavarande 
numera nedlagda pressjästfabrik anlagts af en enskild person och 
derefter egts först af ett aktiebolag och slutligen af en enskild 
affärsman i Oskarshamn, hvilken å konkursauktion inropat den
samma för att bevaka en sin fordran hos bolaget, samt att de 
två senare egarne tillvaratagit det vid jästtillverkningen erhållna 
affallsvattnet och genom destillering tillgodogjort sig den deri 
befintliga alkoholen, förordnade länsstyrelsen allmän åklagare att 
mot aktiebolagets styrelse och fabrikens senaste égare väcka åtal 
för olaga bränvinstillverkning. Detta mål har förevarit till be
handling inför rådhusrätten i Oskarshamn, hvilken dock ännu 
icke fält utslag i detsamma. 

De genom kontrollpersonalen lemnade uppgifterna rörande 
de under ifrågavarande två tillverkningsåren arbetande bränne-
rierna äro efter förutgången granskning i landskontoren samman
förda i tabellerna I a och I b, af hvilka framgår: 

a) att bränneriernas antal under tillverkningsåret 1892—93 
varit 142, af hvilka under hösten (Oktober—December) voro i 
verksamhet 139, under våren (Januari—April) 126 och under 
sommaren (Maj—September) 8. Under året 1893—94 utgjorde 
hela antalet i gång varande brännerier 137, hvaraf 134 under 
hösten, 131 under våren och 10 under sommaren. Sammanställ
ningen med de närmast föregående åren utvisar, att brännerier
nas antal fortfarande är i aftagande. 

b) att antalet tillverkningsdygn, hvarunder brännerierna 
varit i gång, året 1892—93 uppgått till 18,384 och 1893—94. 
till 20,362. I medeltal var hvarje bränneli i gång under det. 
förra året. 129 ocli det senare 149 tillverkningsdygn. 1 jemförelse. 

liter af normalstyrka eller 50 % alkoholhalt vid +• 15° Celsius. 
Jemförelsen med de föregående åren visar, att bränvinstillverk-
ningen år 1892—93 sjönk något men dereinot följande år steg 
betydligt, med mer än 5 millioner liter, dock utan att uppnå de 
höga beloppen under åren 1884—87. Stegringen i tillverkningen 
började redan under senare delen af hösten men blef än betyd
ligare under våren, då ej endast många brännerier höllos i verk
samhet längre än vanligt utan i allmänhet den dagliga tillverk
ningen forcerades. Anledningen härtill är att finna i de motioner, 
hvilka väckts vid Riksdagen om förhöjning af tillverkningsskatten, 
men icke i ökad förbrukning. 

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 1892—93 upp
gått till 218,722 liter och för året 1893—94 till 264,080 liter af 
normalstyrka. Den starka stegringen under det senare året är 
säkerligen till större delen lika tillfällig som ökningen i totala 
tillverkningen. Grupperas brännerierna efter tillverkningens stor
lek, erhålles följande tabell, af hvilken synes, att under senaste 
året inträdt en betydlig minskning i bränneriernas antal inom 
den grupp, h vars tillverkning ej uppgått till 50,000 liter. 

De tolf brännerier, hvilkas tillverkning senaste tillverknings-
året öfversteg 500,000 liter äro belägna: ett i hvartdera af 
Stockholms, Upsala, Jönköpings samt Göteborgs och Bohus län, 
två i Malmöhus och sex i Kristianstads län. Vid fyra af dessa 
brännerier, alla fyra pressjästfabriker, uppgick tillverkningen till 

med de föregående åren visade sig således 1892—93 en minsk
ning både i hela antalet tillverkningsdygn och i medeltal för 
hvarje bränneri, hvaremot 1893—94 en ökning i båda afseendena 
inträdde. 

c) att utbytet utgjort: 
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900,000 liter af normalstyrka och deröfver, vid tvä af dessa 
sistnämnda till något mera än 1,115,000 liter och 1,287,000 
liter. 

Vid de minsta brännerierna med mindre tillverkning än 
50,000 liter utgjorde tillverkningsbeloppet i medeltal under de 
båda åren 1892—93 och 1893—94 respektive 27,705 och 26,925 
liter; summa tillverkningsdygn utgjorde 838 och 338 eller 40 
och 37 på hvarje bränneri. Medeltillverkningen på dygnet var 
respektive 699 och 717 liter mot respektive 658 och 655 liter 
under de två närmast föregående åren. Samtliga brännerierna 
voro år 1893—94, såsom af förut anförda siffror framgår, fem 
färre än näst föregående år; denna skilnad hade uppstått der-
igenom, att ett nybygdt bränneri i Kristianstads län tillkommit 
men sex andra brännerier nedlagts. Af dessa sex brännerier 
hade fyra under år 1892—93 hvartdera tillverkat mindre än 
50,000 liter och de öfriga två mellan 50,000 och 53,000 liter; 
ett af dem har dock under föregående år haft rätt stor till
verkning. 

Det litertal, Ii vartill tillverkningen dagligen uppgår, har lik
som under föregående år varit i hög grad vexlande icke blott de 
särskilda länen emellan utan ännu mera mellan olika brännerier. 
Sålunda var den dagliga tillverkningen, beräknad efter bränvin 
af normalstyrka, 

Inom Gotlands och Hallands län har tillverkning egt rum 
vid endast ett bränneri inom hvartdera länet, men i Söderman
lands, Vestmanlands, Vermlands, Kopparbergs, Gefleborgs och de 
norrländska länen har tillverkning icke egt rum under någotdera 
af nu ifrågavarande år. Af samtliga brännerier voro år 1892— 
1893 ej flera än fyra belägna i stad, nemligen två i Stockholm, 
ett i Upsala och ett i Uddevalla, af hvilka det sistnämnda 
endast var i gång 28 tillverkningsdygn. Det ena Stockholms-
bränneriet flyttades i början af Maj till landsbygden i Stock
holms län, hvarför uppgifterna om detta bränneri för sommaren 
1893 äro sammanförda i tabellerna under Stockholms län. Till
verkningsåret 1893—94 funnos endast två i stad belägna brän
nerier, nemligen ett i Stockholm och ett i Upsala, hvilka båda 
tillverkade pressjäst, 

under aret 1893—94 

Den tillverkade spritens volym utgjorde: 

Med afseende på tillverkningens fördelning på landets olika 
delar är att märka, att Kristianstads län fortfarande intager 
främsta rummet med omkring hälften af hela landets tillverk
ning. Inom nedanstående distrikt, af hvilka Mälaredalen om
fattar Stockholms stad, Stockholms, Upsala och Örebro län, 
samt Vestergötland inbegriper äfven Bohuslän, har tillverkningen 
varit sålunda fördelad: 

under tillverkningsåret 1892—93 

De 11 brännerier, som det senare året hade större daglig 
tillverkning än 3,000 liter, tillhöra den förut omnämnda gruppen 
af brännerier med mer än 500,000 liters årstillverkning. Endast 
två brännerier hunno öfver 4,000 liter såsom dagligt medeltal; 
det största af dessa tillverkade 4,814 liter om dagen. För hela 
riket har detta dagliga tillverkningsbelopp i medeltal, erhållet 
genom • division af hela tillverkiiingsbelöppet med hela antalet 
tillverkningsdygn, under år 1892—93 utgjort 1,689 liter samt 
1,777 liter under 1893—94. Det senare talet är liksom den 
senast anförda grupperingen af brännerierna ett ytterligare bevis 
på den förut omnämnda forceringen af tillverkningen. 
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Rättigheten att under tiden mellan den 1 Maj och den 1 
Oktober utöfva bränvinstillverkning i förening med pressjäst
beredning begagnades år 1893 af 8 jästfabriker, neinligen en i 
Stockholm och en i Upsala samt tv<å i Stockholms län och en i 
hvartdera af Östergötlands, Jönköpings, Malmöhus samt Göte
borgs och Bohus län. Sommaren 1894 begagnade sig ytterligare 
två fabriker, en i Stockholms och en i Kristianstads län, af 
nämnda rättighet. 

Rättigheten att inlägga bränvin å nederlag vid brännerierna 
begagnas fortfarande allmänt. De å sådana nederlag inneliggande 
qvantiteterna äro i liter vid hvarje månads början upptagna i 
tabellen å föreg. sida från och med början af tillverkningsåret 
1884—85. 

Allmänna bränvinsnederlag hafva under år 1893 funnits till 
ett antal af 7, nemligen vid Reijmersholm i Stockholms län samt 
i städerna Motala, Karlshamn, Malmö, Kristianstad (2 st.) och 
Borås, till hvilka år 1894 ytterligare kom ett åttonde vid Pre
senten invid Göteborg. De qvantiteter bränvin, som dessa neder
lag haft inneliggande, hafva de senare åren utgjort: 

Den starka uttaguing från såväl de allmänna som brän-
nerinederlagen, som egde rum under Maj månad 1894, föran
leddes af nederlagsinnehafvarnes fruktan, att den då ifrågasatta 
skatteförhöjningen äfven skulle drabba det på nederlag qvar-
liggande bränvinet, en farhåga, som dock synes hafva varit tem-
ligen omotiverad, då vid alla skatteförhöjningar, som inträdt 
efter nederlagsrättens införande, medgifvande lemnats, att det 
vid skatteförhöjningens inträdande redan tillverkade bränvinet 
finge qvarligga på nederlag intill tillverkningsårets utgång, utan 
att förhöjd skatt för detsamma uttoges. 

Under de senare åren har skatt påförts innehafvarne af de 
allmänna nederlagen för följande belopp, nemligen: 

Vid denna reduktion har liksom i Byråns föregående be
rättelser antagits, att vigten af en hektoliter är följande för de 
särskilda slagen af spanmål: 

hvaraf synes, att numera en ganska betydande del af rikets 
bränvinstillverkning passerar genom de allmänna nederlagen, 
innan bränvinet kominer till förbrukning. 

Dessutom hafva vid enstaka brännerier användts helt obe
tydliga qvantiteter vicker, enbär och sirap. Vid en pressjäst
fabrik, vid hvilken den s. k. luftjästmetoden uteslutande användts, 
har endast det vid jästtillverkningen erhållna aifallsvattnet, som 
innehåller 3 à 4 % alkohol, afdestillerats; denna fabrik har af 
Kongl. Maj:t erhållit befrielse från den i tillverkningsförordningen 
§ 11 föreskrifna s. k. undertillverkningsafgift. 

Det procentförhållande, hvaruti de särskilda slagen spanmål 
vid inmäskningarna vid samtliga brännerier (jästfabrikerna så
ledes medräknade) hafva ingått, äro angifna i följande tabell, 
hvilken för jemförelses skull äfven innehåller motsvarande pro
centtal för några föregående år. 

Enligt de vid brännerierna förda inmäskningsjournalerna, af 
hvilka sammandrag meddelas i tabellerna II a och II b, hafva 
de för bränvinstillverkningen och jästberedningen använda rå
ämnena varit: 

Reduceras uppgifterna beträffande de särskilda slagen af 
spanmål från vigt till rymdmått, erhållas nedanstående qvantiteter: 
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De i Tab. II b intagna jemförande uppgifterna om råämnes-
förbrukningen visa, att användningen af spanmål under åren 
1892—03 och 1893—94 varit betydligt mindre än under de två 
närmast föregående åren men att deremot förbrukningen af po
tatis stigit högst väsentligt, isynnerhet år 1893—94. Minsknin
gen i spanmålsförbrukningen faller nästan, uteslutande på majsen. 

För ett riktigt bedömande af förhållandet mellan utbytet af 
bränvin och åtgången af spanmål och potatis böra tillverknin

garna vid jästfabrikerna beräknas särskildt för sig och skiljas 
från tillverkningarna vid de egentliga bränvinsbrännerierna, enär 
utbytet af bränvin naturligtvis vid de förra måste vara jem-
förelsevis mindre än vid de senare. Enligt journalerna öfver 
inmäskningarna hafva under båda nu ifrågavarande tillverkningsår 
nedanstående qvantiteter råämnen förbrukats vid de brännerier, 
der jästtillverkning egt rum, nemligen under året 1892—93: 

samt under året 1893—94: 

Med ren jäst förstås här den tillverkade pressjästens vigt, 
minskad med tillsatsen af potatismjöl. 

Vid två brännerier i Malmöhus län tillverkades bränvin af 
bland annat hvitbetsmelass. Vid dessa brännerier inmäskades år 

Frånräknas nu anförda inmäskningar och motsvarande till
verkningar frän här ofvan angifna belopp för rikets samtliga 
brännerier, erhållas de qvantiteter råämnen, som inmäskats, och 
det bränvin, som tillverkats vid de brännerier, som endast till
verka bränvin och dertill uteslutande använda spanmål och 
potatis, nemligen 

samt deraf erhållet utbyte af 

För åstadkommande af 1,000 liter bränvin af normalstyrka 
hafva alltså åtgått 

1892—93 466 kg. spanmål och 51 hl. potatis. 

1893—94 395 » » > 55 » 

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

och har utbytet häraf blifvit 

Vid jästfabrikerna hafva alltså inmäskats under tillverk
ningsåren 
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Om från de uti Tab. II angifna beloppen råämnen, som an-
vändts vid samtliga brännerier i riket, fråndrages hvad som an
vändts vid pressjästfabrikerna, erhållas de qvantiteter, som ute
slutande användts till bränvinstillverkning. Dessa qvantiteter 
och deras värden, beräknade efter ofvanstående pris, äro för till
verkningsåret 1892—93, med utelenmande af ett obetydligt be
lopp sjöskadadt bohvete: 

Under den vanliga förutsättningen, att arbetskostnad jemte 
ränta ä förlagskapitalet m. ni. betäckas genom affallet, skulle 
således ofvan anförda materialkostnad representera tillverknings
kostnaden för råbränvinet. För jästfabrikerna är en dylik be
räkning föga upplysande i anseende till svårigheten att uppskatta 
värdet af jästutbytet. 

1 nedanstående tabell äro sammanstälda dels de ofvan an
förda medelprisen för de vigtigaste af de för bränvinstillverkning 
använda råämnen nemligen råg, korn, blandsäd, majs och potatis 
äfvensom motsvarande pris för närmast föregående år, dels de 
qvantiteter af nämnda råämnen, som användts vid de brännerier, 
som uteslutande tillverka bränvin (pressjästfabrikerna alltså 
icke medräknade), dels ock tillverkningens belopp vid samma 
brännerier. 

Af denna sammanställning synes, att förbrukningen af råg 
betydligt aftagit under de ifrågavarande tio åren; att förbruk
ningen af majs vexlat i hög grad, dock med tendens till minsk
ning, från 78,800 dt. i medeltal om året under åren 1884—89 
till 61,100 dt. under åren 1889—94; att med frånseende från 
åren 1884—87 hvad korn beträffar förbrukningen af detta sädes
slag samt af blandsäd varit underkastad mindre vexling samt 
att denna varit mera beroende af bränvinstillverkningens storlek 
än vexlingarna i de två öfriga spanmålsslagens förbrukning. Af 
tabellen synes vidare, att spanmålspriset ingalunda är den enda 
faktor, som jemte tillverkningens storlek bestämmer åtgången af 
spanmål; sålunda var majspriset lägst år 1887 1888 men detta 

för året 1893—94 af 30,258,069 liter, h varför således material
kostnaden för en liter utgjort resepktive 14,5 och 12,9 öre. 
Under de närmast föregående åtta åren utgjorde den på samma 
sätt beräknade materialkostnaden för hvarje liter bränvin, som 
tillverkades vid de brännerier, som uteslutande producerade 
bränvin, 

samt för tillverkningsåret 1893—94: 

Mot ofvanstående materialkostnad svarar en tillverkning för 
året 189:2—93 af 25,652,712 liter bränvin af nonnalstyrka och 
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oaktadt har under intet, af de tio åren användts mindre majs, 
hvaremot största majsåtgången under de nio senaste åren inföll 
1890—92, då majspriset var allra högst. Användningen af po
tatis har med afseende fäst a den minskade bränvinstillverk-
ningen hållit sig ganska lika vid början som vid slutet af den 
tioårsperiod, tabellen omfattar, fastän densamma varierat betyd
ligt från det ena året till det andra. Vexlingen i potatisför
brukningen är i motsats till förhållandet med spanmålen alldeles 
tydligt beroende af potatispriset: med stigande pris faller potatis
förbrukningen. Men ej nog dermed, potatispriset utöfvar äfven ett 
alldeles bestämmande inflytande på användningen af spanmål 
och specielt majs, så att ju högre potatispriset stiger, dess mera 
majs förbrukas, äfven om majspriset samtidigt skulle stiga. 
Byrån kan således vidhålla sin i berättelsen för åren 1888—90 
uttalade, på andra skäl grundade åsigt, att faran, att potatisen 
skulle vid bränvinstillverkningen utträngas af spanmål, vare sig 
inhemsk eller utländsk, icke synes vara särdeles stor. 

Pressjästfabrikerna. I det föregående hafva redan åtskilliga 
uppgifter lemnats rörande pressjäst fabri kerna men för vinnande 
af mera öfverskådlighet sammanställas åtskilliga af dem här 
nedan med motsvarande uppgifter för några föregående år, hvar-
vid året 1885—86 valts till utgångspunkt, enär fabrikerna först 
med detta år blefvo skyldiga lemna uppgifter om jästtillverk
ningen under hela året. 

Tabellen visar, att icke endast jäst- utan äfven bränvins
tillverkningen vid dessa fabriker under de nio åren stigit ganska 
betydligt, ehuru den senare mindre hastigt än den förra, hvilken 
omständighet visar, att fabrikerna icke drifvas med hufvudsakligt 
afseende å bränvinstillverkningen. Då under det senare året 
sistnämnda tillverkning, räknad i procent af hela rikets, minskats 
något, oaktadt fabrikernas antal ökats, och samtidigt jästutbytet 
per 100 liter bränvin stigit, synes detta antyda, att pressjäst
fabrikerna åtminstone icke deltagit lika ifrigt som öfriga bran-
nerier i den genom väntan på skatteförhöjning framkallade, förut 
omnämnda spekulationen. 

Vid pressjästfabrikerna hafva under samma år förbrukats 
följande qvantiter råämnen, nemligen 

Potatis begagnas visserligen icke vid jästtillverkning, men 
en del af jästfabrikerna maska särskildt för bränvin, hvarvid 
potatis kommit till användning. Under tillverkningsåret 1893 
—94 använde de tio pressjästfabrikerna mera spanmål än samt
liga öfriga brännerier tillsammans. Jästfabrikernas spanmål be
står förnämligast af råg och korn samt dernäst af majs; under 
de två senaste åren har förbrukningen af de två förstnämnda 
spanmålsslagen ökats under det att användningen af majs något 
minskats i jemförelse med det närmast föregående året. 

De insamlade uppgifterna öfver bränsleåtgång och använd 
arbetskraft finnas sammanförda i tabellerna III och är dervid 
för allt bränsle kubikmetern använd till räkneenhet. Jemte hela 
bränsleåtgången för nu ifrågavarande och närmast föregående år 
upptaga dessa tabeller äfven den för hvart tusental liter brän
vin beräknade. 

Under de båda tillverkningsår, denna berättelse afser, an
vändes ångkraft vid respektive 120 och HG brännerier. Ång
maskinernas sammanlagda antal hästkrafter var 1,081 år 1892 
—93 och 1,041 år 1893—94. På hvarje i gång varande brän-
neri kommer sålunda under de båda åren en maskinkraft af i 
medeltal 7,6 hästkrafter mot G,8 och 6,5 under närmast före
gående år. 

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

1892—93J hösten 992, vären 841, sommaren 140. 
1893-94 » 953, . 894, . 165. 

Dessa tal angifva dock icke det presterade arbetet, emedan 
många brännerier varit i verksamhet endast kortare tider, under 
det att andra arbetat längre tid och jästfabrikerna hela året. 
Om deremot för hvarje bränneri arbetarnes antal multipliceras 
med det antal tillverkningsdygn, hvarunder bränneriet haft till
verkningsrätt, erhållas de i Tab. III angifna antalen arbetsdygn, 
hvilka utgöra ett något noggrannare mått på det arbete, som 
blifvit nedlagdt på tillverkningen. De sålunda erhållna arbets-
dygnen äro: 

1892—93 hösten 58,502, våren 63,874, sommaren 18,040 
1893—94 » 60,019, » 73,929, » 20,805 

eller tillsammans under förra året 140,416 och under det senare 
154,753. För producerandet af 1,000 liter bränvin har i medel
tal åtgått förra året 3,8 och det senare 3,6 arbetsdygn, hvarvid 
pressjästfabrikerna frånräknats. Oaktadt dessa tal ej kunna 
direkt jemföras med motsvarande tal ur Byråns berättelser för 
åren 1884—88, vid hvilkas beräkning äfven jästfabrikerna med-
tagits, hafva dock medeltalen för sistnämnda år införts i Tab. III b. 
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För att kontrollera det sätt, hvarpå spritkontrollapparaterna 
arbeta, liafva fortfarande profniätningar anställts genom spritens 
uppmätning för liand och afprofning med termoalkoholometer. 
Enligt regel anställes en profinätning kort efter tillverkningens 
början vid hvarje bränneri och derefter en andra mätning efter 
tre eller högst fyra månaders förlopp, såvida ej öfverkontrolloren 
finner skäl att företaga den tidigare. Vid ett och annat brän
neri, som endast under kortare tid varit i gång, hafva profniät
ningar ej hunnit anställas. 

Antalet profniätningar vid de särskilda brännerierna har 
varit 

Att kontrollapparaterna i jemförelse med handuppmätningen 
vid samtliga mätningar gifvit 

Bildar man medeltalen àf de differenser, sorti erhållits vid 
de vid ett och samma bränneri anstälda profniätningar, så be-
finnes, att dessa medeltal varit 

1892—93. 1893-94. 

positiva vid '. 33 43 briinnerier. 

negativa > 105 93 > 

Genom att bestämma medeldifferenserna i procent af kon
trollapparatens mätningsresultat och derefter ordna dem efter 
numerisk storlek, erhåller man följande tabeller, i hvilka i ko
lumnen med rubrik »medeltal» antecknats medeltalet af prof-
mätningarnas resultat vid samtliga brännerier tillhörande gruppen. 
Till jemförelse hafva motsvarande siffror för närmast föregående 
år medtagits. 

A) Brännerier, der kontrollapparaten lemnat lika eller högre 
belopp än handuppmätningen. 

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

För samtliga brännerier har medeltalet varit — 0,27 % under 
tillverkningsåret 1892—93 och —0,i4 % under året 1893—94 
mot —0,27 1- och —0,39 % under åren 1890—91 och 1891—92. 

Ofvanstående tabeller visa, att under året 1893—94 var 
differensen vid 55 brännerier eller 40 % af alla, vid hvilka prof
niätningar verkställts, icke större än 0,25 °/° af kontrollapparatens 
utslag, . 

För de närmast föregående åren äro motsvarande procent
tal i ordning följande: 

Kontrollen öfver bränvinstillverkningen. Under tiden från 
den 1 Augusti 1892 till och med den 31 Juli 1894 hafva tio 
öfverkontrollörer varit inkallade i tjenstgöring; af dessa hafva 
tjenstgjort fyra i Kristianstads län, af hvilka en äfven i Malmö
hus och en i Blekinge län; en i Östergötlands län; två i Skara
borgs län, af hvilka den ene äfven i Göteborgs- och Bohus, 
Elfsborgs och Hallands län; en i Stockholms, Upsala och Örebro 
län samt Stockholms stad; en i de tre småländska länen och 
Blekinge samt slutligen en på Gotland. För de tre sistnämnda 
utgingo arfvoden och resekostnadsersättning enligt särskilda kongl. 
beslut med lägre belopp, än i ordningsstadgan i allmänhet är be-
stämdt för öfverkontrollör. 

Antalet vid brännerierna tjenstgörande kontrollörer uppgick 
under tillverkningsåret 1892—93 till 234 och under det följande 
året till 230, tillhörande nedan angifna samhällsställningar och 
yrken : 
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Om differensernas storlek vid de enskilda profmätningarna, 
tagna livar för sig, lemnar följande tabell uppgift. 

Af ofvan leranade uppgifter angående kontrollapparaterna 
framgår, att dessa fortfarande i allmänhet arbeta fullt tillfreds
ställande, hvilket ock bekräftas deraf, att under de senaste åren 
ingen bränvinstillverkare begärt sådan kontrollmätning, som om-
nämnes i § 21 af förordningen angående vilkoren för tillverk
ning af bränvin. I enstaka fall har det väl inträffat, att kontroll-
apparaten på något sätt råkat i olag, men detta har alltid inom 
kort iakttagits och kunnat inom några få dagar af öfverkontrol-
lören afhjelpas. 

Flertalet af de kontrollapparater, som nu äro i bruk i brän-
nerierna, utlemnades dit redan 1883 och hafva således användts 
mer än tio år. De äro i allmänhet fortfarande i mycket godt 
stånd, ehuru i några fall nya »flottörer» måst anskaffas. Endast 
vid ett bränneri har det inträffat, att kontrollapparatens koppar
delar, trots förtenningen, så starkt anfrätts, att apparaten blifvit 
oanvändbar, vanligen redan efter ungefär tre år. 

Statsverkets inkomster af bränvinstilherkningen. För allt 
inom landet tillverkadt bränvin, med undantag för två procent, 
som äro skattefria, påföres tillverkaren skatt efter 50 öre för 
hvarje liter af normalstyrka. Den debiterade skatten behöfver 
ej erläggas, förrän bränvinet uttages från nederlag, hvarför nu
mera den under ett år debiterade skatten aldrig fullt öfverens-
stämmer med det under samma år till statsverket influtna skatte
beloppet. De debiterade, till statsverket influtna och i riksstaten 
beräknade skattebeloppen hafva under de senare åren utgjort: 

allt med utelemnande af öretal. 

Af den debiterade tillverkningsskatten har en del åter af-
förts för bränvin, som denaturerats vid brännerier eller exporte
rats direkt från nederlag; likaså har af den influtna tillverk
ningsskatten en del restituerats för sådant bränvin som utförts 
eller denaturerats för andras räkning än tillverkarnes, hvaiom 
utförligare uppgifter lem nas längre fram i berättelsen. 

Statsverkets omkostnader för kontrollen öfver bränrins-
tillverkningen m. fl. dermed sammanhängande utgifter under 
kalenderåret 1893. 

a. Kostnaden för kontrollen vid brännerierna och de allmänna 
brånvinsnederlagen 

enligt uppgift från landskontoren. 

kontor granskade sammandrag öfver bränvinstillverkningen, samt 
att i dessa belopp ingår äfven den särskilda afgiften efter 10 öre 
per liter för s. k. öfver- och undertillverkning (k. förordningen 
angående tillverkning af bränvin § 11). Denna särskilda afgift 
har belöpt sig 

Uppgifterna om den influtna skatten äro för åren 1885 och 
1886 sammanförda ur de till Kontroll- och Justeringsbyrån från 
brännerier och nederlag inkomna rapporter om de skattebelopp, 
som afförts på grund af ränteriqvittens om inbetald skatt samt 
för åren 1887—94 hemtade ur kapitalkontot till Rikshufvud-
boken för samma år. Alldenstund i detta konto ej skiljes på 
influten tillverkningsskatt och influtna nederlagsafgifter, hafva de 
der uppgifna beloppen minskats med de nederlagsafgifter, som 
enligt Byrån från länsstyrelserna meddelade upplysningar influtit 
till landtränterierna, och hafva dessa under ifrågavarande år 
utgjort: 

b. Kostnader för Kontroll- och Justeringsbyrån, 

bestridda dels inom Kongl. Finansdepartementet, dels af Kongl. 
Statskontoret. 

2 

Härvid är att märka, att uppgifterna om den debiterade 
skatten äro hemtade ur öfverkontrollörernas, i vederbörande lands-

FinansiUpariementets Kontroll- och Jusieringsbyrus underd. Berättelse. 
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Samtliga utgifterna uppgå således till 363,243 kr. 80 öre, 
ocli om derifrån dragés dels beloppet af de under året influtna 
nederlagsafgifterna, utgörande såsom förut anförts 18,106 kr., 
dels Byråns uppbörd af ersättning för kontrolleffekter 185 kr. 
54 öre eller tillsammans 18,291 kr. 54 öre, så erhålles den verk
liga kostnaden för kontrollen öfver bränvinstillverkningen under 
år 1894, nemligen 344,952 kr. 26 öre. 

För båda åren bör erinras, att styrelsen för justeringsväsendet 
i riket, hvilken numera handliafves af Kontroll- och Justerings
byrån, icke föranledt någon särskild kostnad för statsverket. 

Kontrollkostnadernas förhållande i procent till den under 
hvarje år debiterade och till den under samma år ofvan angifna 
influtna tillverkningsskatten har för åren 1885—94 utgjort: 

Under kalenderåret 1893 voro 138 brännerier i verksamhet 
under tillsammans 18,751 tillverkningsdygn samt följande år 134 
brännerier under sammanlagdt 19,324 tillverkningsdygn. För
delas de omedelbara kostnaderna för kontrollen vid brännerierna 
dels på nämnda antal brännerier dels på antalet tillverknings
dygn, finner man, att ifrågavarande kostnader uppgått till nedan
stående belopp: 

Denaturering af bränvin. Under hvartdera af åren 1893 
och 1894 förrättades denaturering af bränvin af 14 kontrol
lanter, hvilkas distrikt äro angifna i tabellen å nästa sida, i 
hvilken för öfrigt upptagits för hvarje distrikt antalet denature-
ringsställen, antalet förrättningar samt beloppet bränvin, som 
denaturerats. 

Mot slutet af 1894 förekom äfven en denatureringsförrätt-
ning i Södermanlands län, hvilken verkstäldes af kontrollanten 
i Stockholms och Upsala län och i tabellen upptagits jemte 
denatureringen inom dessa län. 

I ofvanstående omkostnader ingå såsom nämnts äfven ut
gifterna för Kontroll- och Justeringsbyrån, hvarjemte procent
talen äro beroende dels på storleken af tillverkningsskatten, 
hvilken under år 1888 höjdes från 40 till 50 öre litern, dels på 
bränvinsförbrukningen. För att oberoende af dessa förhållanden 
kunna bedöma och jemföra kostnaderna för sjelfva kontrollen 
vid brännerierna, är det enklast att beräkna dessa kostnader för 
1,000 liter bränvin af normalstyrka. Då, enligt hvad ofvan blifvit 
anfördt, de omedelbara kontrollkostnaderna vid brännerierna 
under kalenderåret 1894 uppgått till 320,885 kr. 43 öre och 
bränvinstillverkningen under samma tid utgjort 33,743,768 liter 
af normalstyrka, har således den omedelbara kontrollkostnaden 
för 1,000 liter bränvin af normalstyrka sagda år utgjort 9 kr. 
51 öre. 

En jeinförelse mellan dessa kostnader under de senare åren 
visar, att desamma uppgått till 

b. Kostnader för Kontroll- och Jnstcringsbyrån. 

Samtliga utgifterna uppgå således till 351,107 kr. 45 öre, 
hvarifrån dock bör afdragas dels beloppet af de under året in
flutna nederlagsafgifterna, utgörande såsom förut anförts 18,579 
kr., dels Byråns uppbörd af ersättning för kontrolleffekter 58 kr. 
31 öre eller tillsammans 18,637 kr. 31 öre. Återstoden 332,470 
kr. 14 öre utgör det belopp, som tagits i anspråk för kontrollen 
öfver bränvinstillverkningen. 

Under kalenderåret 1894 hafva motsvarande kostnader varit: 

a. Kostnader för kontrollen vid brännerierna och de allmänna 
bränvinsnederlagen. 
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De belopp bränviu, för hvilka på grund af verkstäld dena-
turering bevis utfärdats för restitution eller afföring af tillverk
ningsskatt, hafva, allt sedan denaturering först medgafs, upp
gått till 

Häraf hafva följande belopp denaturerats vid brännerier, 
nemligen 

Såsom vittnen hafva år 1894 tjenstgjort 31 personer för
utom kontrollörerna vid de brännerier, der denaturering egt rum. 

Statsverkets behållna andel af denatureringsafgifterna har, 
såsom af ofvan anförda siffror framgår, varit 

hvarför skatt afförts ur bränneriernas afräkningslängd. För åter
stoden af ofvan uppgifna, denaturerade belopp har tillverknings-
skatt restituerais med 47 öre per liter, således, med utelemnande 
af öretal, 

hvarvid. dock Kontroll- och Justeringsbyråns utgifter för blankett
tryck, kontrolleffekter m. ra. ej tagits i beräkning. Från och 
med ingången af år 1895 gälla nya bestämmelser angående såväl 
denatureringsafgiften som kontrollanternas ersättning. 

samt vittnesersättningarna till 

Kontrollanternas arfvoden hafva belöpt sig sammanlagdt till 

Denatureringen af bran vin har skett för följande ändamål: 

Det till försäljning denaturerade bränvinet har användts 
till olika tekniska behof, bland hvilka beredande af fernissa och 
polityr torde vara de vanligaste, samt till bränsle. Antalet af 
de utaf länsstyrelserna beviljade rättigheterna till försäljning af 
denatureradt bränvin har under år 1894 uppgått till 451; hvaraf 
359 utöfvats i städer och 92 på landsbygden. Ar 1892 voro 
motsvarande tal respektive 265, 198 och 67, så att under de två 
åren en betydlig ökning af försäljningsställenas antal egt rum. 

Såväl denatureringsafgiften som ersättningen till kontrol
lanter och vittnen hafva under åren 1893 och 1894 utgått i 
enlighet med bestämmelserna i kongl. förordningen angående 
denaturering af bränvin den 10 Oktober 1890. Under de fyra 
år, denna förordning varit gällande, har denatureringsafgiften 
uppgått till 
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B. Minuthandeln med och utskänkningen af 
bränvin. 

Under den tid, denna berättelse omfattar, hafva två än
dringar vidtagits i lagstiftningen angående försäljning af brän
vin, i det att dels det förut gällande förbudet mot att å utskänk-
ningsställe utJemna bränvin åt minderårige utsträckts till äfven 
roinuthandelsställen dels föreskrift lemnats, att bolags anbud 
angående öfvertagande af bränvinshandeln i stad skall afgifvas 
försegladt. 

De från länsstyrelserna till Kontroll- och Justeringsbyrån 
insända uppgifterna rörande minuthandel med och utskänkning af 
bränvin under försäljningsåren 1892—93 och 1893—94 äro sam
manförda i tabellerna IV, V och VI. I tabellerna IV och VI 
hafva de köpingar, inom hvilka bran vinsförsäljningen varit öfver-
låten åt bolag {köpingar med bolag), sammanförts med städerna, 
emedan uti ifrågavarande köpingar försäljningsafgifterna och bo
lagens vinstmedel skola fördelas efter samma grunder, som äro 
bestämda för stad, i hvilken bränvinshandeln är öfverlåteu åt 
bolag. Bland köpingar med bolag har i Byråns berättelser äfven 
upptagits Trollhättans kommun, hvilken genom kongl. brefvet 
den 18 December 1863 blef uti nu ifrågavarande afseende lik— 
stäld med städerna. 

I Tab. IV lemnas uppgift om antalet försäljningsrättigheter. 
Uti de äldre årgångarna af Byråns berättelser till och med för-, 
säljningsåret 1887—88 upptogs i denna tabell hela antalet ut-
lemnade rättigheter, oafsedt huruvida de begagnades eller icke. 
Då det emellertid synes vara af större intresse att känna det 
antal rättigheter, som verkligen begagnats, hafva från och med 
försäljningsåret 1891—92 endast dessa intagits i nämnda tabell 
(angående åren 1888—91 hänvisas till närmast föregående be
rättelse). Då sålunda uppgifterna från och med 1891—92 ej äro 
direkt jemförliga med de äldre, äro här nedan sammanförda 
uppgifter i ena tabellen om antalet begagnade rättigheter under 
åren 1891—94 och i den andra om antalet meddelade rättigheter 
under åren 1881—91. Båda tabellerna afse endast ständiga 
rättigheter, d. v. s. sådana som gälla för helt försäljningsår eller 
längre tid, och i båda tabellerna äro rättigheterna fördelade 
dels i minuthandels- och utskänkningsrättigheter dels i sådana 
som öfverlåtits åt bolag, som inropats på auktion och som inne-
liafvas på grund af burskap eller privilegium. 

Antal begagnade, ständiga försäljningsrättigheter. 

Antal meddelade, ständiga försäljningsrättigheter. 

Den år 1892—93 inträdda minskningen i antalet försälj-
ningsrättigheter i städerna har tydligen endast varit beroende på 
tillfälliga omständigheter; en jemförelse mellan Tab. IV a) i 
föreliggande och Tab. IV b) i närmast föregående berättelse 
visar, att ifrågavarande antal växt i en del län och minskats i 
en del andra. Minskningen har varit störst i Malmöhus län 
med 10 och Kalmar län med 6. Ökningen i antalet på auktion 
försålda rättigheter beror derpå, att försäljningsrättigheterna i 
Nora, hvilka ännu året 1891—92 vore öfverlåtna åt ett bolag, 
sedermera utbjudits på auktion; den under senaste årot inträdda 
minskningen i dylika rättigheter förklaras genom Vimmerbys 
öfvergång till bolagssystemet. Den tillfälliga minskningen i hela 
antalet i städerna begagnade försäljningsrättigheter är emellertid 
i sjelfva verket icke fullt så stor som ofvanstående siffror an-
gifva, ty bolaget i Malmö, som förut haft 35 utskänknings
rättigheter, af hvilka 29 begagnades, erhöll för år 1892—93 
endast 18 dylika rättigheter, enär det ansågs, att försäljning 
inom skilda lokaler, belägna i samma gård kunde bedrifvas på 
grund af ett och samma tillståndsbevis; från och med år 1893 
—94 har dock bolaget åter erhållit ett större antal rättigheter, 
så att nu åter 29 sådana begagnas. Från och med sistnämnda 
år har bränvinshandeln inom Båstads köping med vederbörligt 
tillstånd öfverlemnats åt bolag, hvilket i sin mån bidragit till 
ökningen af antalet rättigheter i städer och, köpingar samt till 
minskningen i antalet rättigheter å landsbygden. 
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Huru olikformigt bränvinsförsäljningsrättigheterna äro för
delade inom de särskilda länen, framgår af sammanställningen 
här nedan, som länsvis upptager antalet inbyggare för hvarje 
utöfvad ständig försäljningsrättighet under 1893—94 särskildt 
för städer och köpingar med bolag och särskildt för den öfriga 
landsbygden äfvensom för länen i sin helhet. 

Under försäljningsåret 1893—94 har således i medeltal före
kommit en ständig rättighet för 1,096 innevånare i städerna 
(och köpingar med bolag), för 24,666 på landsbygden och för 
4,706 i hela riket. Olikformigheten i afseende på rättigheternas 
fördelning är i synnerhet märkbar i fråga om landsbygden. Re
lativt talrika voro försäljningsrättigheterna på landet i Skåne, 
Halland och på Gotland. Innevånareantalet för hvarje rättighet 
på landet var inom öfriga län i allmänhet betydligt högre. I 
hvartdera af sex län fanns blott en ständig rättighet på lands
bygden och voro samtliga dessa privilegierade; i fyra län, näm
ligen Södermanlands, Vestmanlands, Gefleborgs och Jemtlands, 
saknades helt och hållet sådan rättighet. 

Antalet af sådana utskänkningsrättigheter, som af Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande meddelas för kortare tid än helt ar, 
har under de tio senaste försäljningsåren utgjort: 

Tab. IV a och IV b innehålla redogörelse för vinstmedlens 
och försäljningsafgifternas omedelbara fördelning samt Tab. V a 
och V b särskildt för landstingens, hushållningssällskapens och 
landsbygdskommunernas andelar, hvarvid under rubriken »genom 
fördelning» upptagits de andelar, hvilka enligt beräkning, grundad 
på folkmängdsförhållandeua vid 1892 och 1893 års slut, bort 
tillfalla landsting, hushållningssällskap och landsbygdskommuner 
utaf de till Kongl. Statskontoret inbetalda belopp. Beträffande 
denna fördelning bör erinras dels, att de medel, som beräknats 
tillkomma Kalmar läns båda landsting äro sammanförda till en 
summa, dels, att Kongl. Statskontoret plägat i Mars och Sep
tember verkställa fördelning af då influtna medel utan afseende, 
huruvida de tillhöra det ena eller andra försäljningsåret, hvarför 
de under ett visst år utdelade medlen ej kunna exakt öfverens-
stämma med dem, som i Byråns Tab. IV för samma år upp
tagits såsom tillkommande Statskontoret. 

Under de två senaste försäljningsåren hafva ifrågavarande 
medel alltså fördelats sålunda: 

Den med året 1885—86 inträdda minskningen i antalet 
tillfälliga utskänkningsrättigheter på landet beror på den genom 
1885 års förordning angående försäljning af bränvin införda in
skränkningen af de fall, då dylik rättighet kan meddelas. De i 
städerna utdelade tillfälliga rättigheterna torde till största delen 
vara sådana, som utöfvas på passagerareångbåtar. 

Försäljniugsafgiftcrna, som erlagts för de meddelade rättig
heterna, jemte bolagens vinstmedel hafva under de tio senaste 
försäljningsåren uppgått till följande belopp, nämligen: 
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hvareniot fördelningen i medeltal för livart och ett af de fem 
försäljningsåren 1889—94 ställt sig på följande sätt: 

Utskånhningsbolagens verksamhet. Ar 1892—93 var brän-
viusdetaljhandeln inom 77 städer och 10 köpingar (inberäknadt 
Trollhättan) öfverlåten åt bolag och följande försäljningsåret var 
förhållandet detsamma inom 78 städer och 11 köpingar. 

På grund af föreskriften uti § 18 mom. 2 af gällande för
säljningsförordning, att utskänkningsbolags räkenskaper skola föras 
enligt föreskrifter och formulär, som utfärdas af Kongl. Finans
departementets Kontroll- och Justeringsbyrå, afgifvas årligen till 
Byrån tablåer från samtliga bolag öfver deras omkostnader och 
varuomsättning, hvilka tablåer ligga till grund för de i bilagorna 
intagna tabellerna VII a och VII b. 

Hvad först omkostnader beträffar, hafva för h varje bolag 
under rubriken varukonto upptagits inköpskostnaderna för de 
varor, som under året försålts; under rubriken omkostnader 
hafva sammanförts alla utgifter för löner och arfvoden, hyror 
m. ni. Summan af de i dessa två kolumner införda belopp 
utgör således bolagets hela utgift för sin rörelse. Häri har dock 
icke inräknats den försäljningsafgift, som bolaget åtagit sig, utan 
har denna sammanförts i en kolumn med bolagets öfriga vinst 
under rubrik vinst å egen rörelse. Enligt gällande försäljnings-
förordning kan ett bolag åt enskild person mot bestämd afgift 
upplåta någon af de utaf bolaget öfvertagna utskänknings- eller 
minuthandelsrättigheter, såvida länsstyrelsen dertill lemnar till
stånd. Dessa öfverlåtelser kunna delas i två väsentligen skilda 
grupper. Dels sker nämligen öfverlåtelsen under vilkor, att den 
person, som erhåller en rättighet på sig öfverlåten, skall inköpa 
all behöflig spirituösa hos bolaget, dels utan dylikt vilkor. I 
förra fallet utgör tydligen den afgift, som för öfverlåtelsen er
lägges, en del af bolagets vinst på egen rörelse, men i det senare, 
då rättigheten kan sägas vara fritt öfverlåten, är icke så för
hållandet. Afgifter för det förra slaget af öfverlåtelser hafva 
derför i Tab. VII inberäknats i vinsten å egen rörelse, hvaremot 
afgifterna för det senare slaget eller de fritt öfverlåtna rättig
heterna upptagits i en särskild kolumn. 

Afven afgifterna för öfverlåtna rättigheter skola af bolag 
afstås till fördelning, och bör till följd bäraf för hvarje län 
summan af bolagens vinst å egen rörelse och uppburna afgifter 
för fritt öfverlåtna rättigheter öfverensstämma ined summan af 
de bolagens betingade försäljningsafgifter och vinstmedel, som 
angifvas i Tab. IV. Att dessa summor för ett fåtal län icke 
öfverensstämma beror dels derpå, att ett par bolag användt en 
del afgifter för öfverlåtna rättigheter till bestridande af sina egna 
omkostnader, dels derpå att några bolag till fördelning afstått 
från föregående år reserverade medel, hvilka således ingå i Tab. 
IV men icke i Tab. VII, under det att deremot några andra 
bolag af årets vinst reserverat medel, hvilka alltså medräknats 
i Tab. VII, men icke kunnat förekomma i Tab. IV. 

Alldenstund man i viss mån kan bedöma det sätt, hvarpå 
bolagens angelägenheter skötas, utaf inköps- och försäljnings
prisen för det varuslag, som hufvudsakligast försäljes af bolagen, 
nämligen det varjnrenade bran vinet, hafva dessa pris, hemtade 
ur bolagens egna uppgifter, införts i tabellerna VII jemte en 
kolumn, upptagande skillnaden mellan försäljnings- och inköps
priset. I samma tabeller förekomma slutligen två kolumner, 
angifvande för hvarje bolag omkostnader och vinst per liter för
såld spirituösa af alla slag. 

Af de omnämnda uppgifterna synes, att inköpspriset för det 
varmrenade bränvinet år 1892—93 varierat från lägst 70 öre 
(Skara) till högst 85 öro (Ilernösand) och 1 kr. 20 öre (Ulrice
hamn) men i allmänhet — för 62 bolag — mellan 74 och 79 öre; 
9 bolag hafva betalt 80 öre eller deröfver. Ar 1893—94 var 
inköpspriset lägst 67,5 öre (Sköfde) och högst 81 öre (Hernö-
sand) och 1 kr. 20 öre (Ulricehamn) men höll sig mestadels — 
för 62 bolag — mellan 71 och 76 öre. 

Bränvinets inköpspris ställer sig i allmänhet lägst i Skåne, 
Halland och Blekinge, något högre i Småland, Öster- och Vester-
götland, Bohus län och Vermland, ännu högre i Mälaredalen och 
Gefleborgs län samt, såsom naturligt är, allra högst i Norrland. 
Inom hvardera af dessa fyra hufvuddelar varierar vanligen priset 
med 4 à 5 öre per liter, men inom hvardera visa tabellerna 
märkliga undantag. Sålunda var priset i Skåne, Halland och 
Blekinge år 1892—93 72 à 76 öre men bolaget i Engelholm 
betalade 81 öre för sitt varmrenade bränvin. Samma år var 

I tabellerna VII a och VII b hafva vidare införts uppgifter 
om de qvantiteter spirituösa af olika slag, som af bolagen 
försålts. 

Af tabellerna VII framgår, att samtliga utskänkningsbolag 
i riket haft följande utgifter: 

att deras vinst å egen rörelse varit: 

samt att de af dem försålda varuqvantiteterna hafva uppgått till 

Till jemförelse anföras motsvarande summor för de två när
mast föregående åren: 
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priset inom Småland samt Öster- och Vestergötland 73 à 77 öve 
och påföljande år 70 à 76 öre, men detta oaktadt betalade bo
laget i Söderköping båda åren 80 öre samt bolaget i Venersborg 
det ena året 80 ocli det andra 78 öre. Bolaget i Ulricehamn 
betalade båda åren 1 kr. 20 öre för varmrenadt och 1 kr. 10 öre 
för kolrenadt bran vin. I Norrland vexlade inköpspriset år 1892 
_ 9 3 mellan 77 och 80 öre samt 1893—94 mellan 73 och 78 
öre, men bolaget i Hernösand betalade enligt egen uppgift det 
förra året 85 och det senare 81 öre. 

Försäljningspriset var året 1892—93 lägst 87. öre (Skara) 
och högst 1 krona 55 öre (Karlshamn) samt år 1893—94 lägst 
83,r, öre (Båstad) och högst 1 kr. 55 öre (Ulricehamn), hvarjemte 
det båda åren för ungefär hälften af bolagen — respektive 46 
och 43 — låg mellan 1 kr. 5 öre och 1 kr. 25 öre. Försälj
ningspriset synes hafva sänkts något det senare af de två åren, 
i det att antalet bolag, för hvilka det var lägre än 1 kr., ökats 
från 7 till 15. Vexlingarna i de försäljningspris, som bolag i 
närbelägna städer hålla, äro betydligt större än vexlingarna i in
köpspris, såsom t. ex. i Eskilstuna och Torshälla; i Vadstena 
och i Kalmar i jemförelse med öfriga bolag inom hvartdera länet; 
i Lund och Malmö; i Laholm och Halmstad; i Kungelf och 
Göteborg samt äfven i Alingsås och Göteborg; i Skara och i 
Sala i jemförelse med öfriga städer inom hvartdera länet. I 
flera fall torde detta förhållande kunna förklaras genom kon
kurrens från något närbeläget gästgifveri men i åtskilliga fall 
synes konkurrens ega rum bolagen emellan. Onskligt vore, att 
bolagens revisorer ville fästa sin uppmärksamhet härå. 

Skillnaden mellan försäljnings- och inköpspris var år 1892 
—93 lägst 16 öre (Laholm) och högst 80,7 öre (Karlshamn) samt 
1893—94 lägst 12,9 (Båstad) och högst 74,7 öre (Stockholm) 
men vexlade båda åren i allmänhet mellan 25 och 45 öre. 

För att visa huru inköps- och försäljningsprisen för varm-
renadt bränvin ändrat sig från år till år, hafva här nedan sam
manställts de allmännast förekommande prisen samt det antal 
bolag, hos hvilka detsamma förekommit. 

förlust å bolagets egen rörelse och följande år räckte vinsten ej 
till forsäljningsafgiften, hvilket båda åren äfven var förhållandet 
för bolaget i Söderköping. Vinsten var år 1892—93 lägst 13,3 
och 13,4 öre (Söderköping och Malmköping) och följande nr 6,7 
och 8,9 öre (Ulricehamn och Båstad) samt båda åren högst i 
Göteborg ined 50,8 à 52,5 öre; eljest har den i allmänhet vexlat 
mellan 20 och 40 öre. 

I Byråns näst föregående berättelse påpekades önskvärd
heten af, att samma personer utsåges till revisorer hos samtliga 
bolag inom h varje län. Vid 1893—94 års revision var det en
dast sju län, der alla revisorerna voro olika för de olika bolagen, 
och märkligt nog äro just de städer, hvilkas bolag såsom här 
ofvan anförts utmärka sig genom antingen höga inköpspris ellpr 
låga försäljningspris belägna inom dessa län. 

Sedan Riksdagen genom skrifvelse den 9 Maj 1894 begärt 
en utredning angående lämpligheten att vidtaga vissa ändringar 
i lagstiftningen angående utskänkningsbolagen, infordrades från 
samtliga bolag åtskilliga uppgifter angående deras organisation 
och verksamhet och med ledning af de sålunda erhållna upplys
ningarna, delvis kompletterade ur de senaste revisionsberättelser, 
som voz-o tillgängliga, utarbetades på Kontroll- och Justerings
byrån en redogörelse, hvilken finnes bifogad Kongl. propositionen 
den 8 Mars 1895 angående ändringar i försäljningsförordningen. 

Ur nämnda redogörelse meddelas här följande: 
Utaf samtliga utskänkningsbolag, hvilka såsom förut nämnts 

år 1892—93 voro 87, voro 21 bildade såsom aktiebolag, under 
det att de öfriga 66 voro vanliga handelsbolag med ömsesidig 
ansvarighet. 

Antal delegare. 

En tredjedel af samtliga handelsbolagen hade således 2 eller 
3 delegare, en annan tredjedel 4 à 8 och den sista tredjedelen 
minst 10 delegare hvardera. 

Handelsbolag med få delegare förekommo hufvudsakligen i 
de städer, som hafva mindre än 4,500 invånare, men äfven i 
några större städer, nämligen i Södertelje (2 delegare), Upsala (6), 
Linköping (3), Kalmar (4), Karlskrona (4), Lund (5), Gefle (3) 
och Östersund (3). Största antalet delegare hade bolagen i Sala 
(23), Vadstena (23), Ystad (24), Mariestad (28), Eskilstuna (34), 
Karlstad (48) och Örebro (75). 

Aktiebolagen deremot hade i allmänhet ett större antal del
egare: endast ett bolag hade 6 delegare; i de öfriga vexlade 
antalet från lägst 14 (Landskrona och Seffle) till högst 80 (Norr
köping). 

Bolagsordningarna. De aftal, som bolagens delegare afsluta 
med h varandra, äro i allmänhet ganska kortfattade och innehålla 
hufvudsakligen bestämmelser rörande bolagsmännens inbördes ålig
ganden och rättigheter. Bolagsordningarna för bolag med något 

Omkostnaderna, beräknade per liter försåld spirituösa, hafva 
för samtliga bolag båda åren uppgått till 16,5 öre och visa så
ledes en ökning i jemförelse med närmast föregående år, då de 
varit 15,8 à 15,9 öre. Dessa omkostnader voro båda åren lägst 
för Kungelfs bolag, 5,6 à 6,3 öre, och högst för Ulricehamns 
bolag, 124,8 à 125,8, men eljest i de flesta fall vexlande mellan 
10 och 20 öre. 

Vinsten på egen rörelse belöpte sig år 1892—93 för samt
liga bolag till 34,2 öre och år 1893—94 till 35,9 öre för hvarje 
liter försåld spirituösa mot 29,i öre år 1890—91 och 31,6 öre 
år 1891—92. För bolaget i Ulricehamn uppstod år 1892—93 
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större antal delegare lemna dessutom föreskrifter om bolags
stämma, va) af styrelse, revisioner och dylikt, livarjemte aktie
bolagens bolagsordningar naturligtvis innehålla åtskilliga i aktie
bolagslagen föreskrifna bestämmelser. Utmärkande för samtliga 
bolagsordningarna är, att de innehålla ytterst litet rörande sättet 
för utöfvandet af bolagets verksamhet; många af dem skulle, om 
blott de ord, som angifva bränvinshandel såsom bolagets upp
gift, borttoges, lika väl kunna användas af hvilket annat bolag 
som helst. 

Åtskilliga bolagsordningar nämna såsom bolagets uppgift 
endast öfvertagandet af bränvinsdetaljhandeln inom staden eller 
köpingen, andra tillägga, med någon variation i uttrycket, att 
rörelsen skall bedrifvas så, att nykterhet och sedlighet befrämjas. 
Andra åter betona äfven affärens ekonomiska sida, hvarå några 
exempel här följa: rörelsen skall bedrifvas med uteslutande hän
syn till kommunens bästa såväl i sedligt som ekonomiskt hän
seende; bolaget afser att åstadkomma den största möjliga vinst, 
som med iakttagande af samhällets sedliga utveckling kan er
hållas; rörelsen afser det allmännas bästa och den arbetande 
klassens fördelar i moraliskt och ekonomiskt afseende; bolaget 
afser att befrämja nykterhet och största möjliga ekonomiska 
fördel åt det allmänna; bolaget skall söka åt kommunen för-
värfva den inkomst, som af affären kan påräknas. I den för 
Ystads utskänkningsbolag år 1864 antagna och enligt uppgift 
ännu gällande bolagsordningen uppgifves bolagets hufvudsakliga 
syftemål vara, att af vinsten afsätta största delen för att bereda 
staden bidrag till amortering och ränta å stadens lån för aktie
teckning i Ystad—Eslöfs jernvägsaktiebolag. 

Den för bolaget i Kristinehamn gällande, af Kongl. Maj:t 
faststälda bolagsordningen uppgifver bolagets ändamål vara att 
drifva hotellrörelse samt att öfvertaga bränvinsdetaljhandeln inom 
staden. 

Några bolagsordningar lemna länsstyrelsen eller de kommu
nala myndigheterna rättighet att utse ett ombud, som eger när
vara vid styrelsens sammanträden och deltaga i öfverläggningarna; 
i Vaxholm och Vexiö har borgmästaren enligt respektive bolags
ordningar rätt att sålunda närvara; i Upsala och Visby ega 
magistraten och stadsfullmäktige att utse livar sin ledamot af 
styrelsen och hafva dessa styrelseledamöter alldeles samma be
fogenhet som de öfriga. Bolagsmännen i Trollhättans bolag för
klara sig vara utsedda af kommunalnämnden. När någon del
egare utgår nr bolaget i Falun, invälja stadsfullmäktige i hans 
ställe annan i staden bosatt person. 

Samtliga för aktiebolagen faststälda bolagsordningar gifva 
bolagen rätt att, när aktie öfverlåtes på annan person, tillösa 
sig aktien, vanligen till dess nominella belopp. 

Två bolagsordningar bestämma, att den, som för bolagets 
räkning säljer spirituösa, ej må deltaga i beslut, som af bolaget 
fattas; en annan, att ingen bolagsman må idka handel med 
spirituösa för egen räkning; en tredje, att ingen under bolaget 
lydande källarmästare eller utskänkningsföreståndare må vara 
ledamot eller suppleant i styrelsen; en fjerde stadgar, att del
egare må ej den vara, som för egen eller annans räkning drifver 
handel med eller tillverkar spirituösa; en femte, att den, som 
till bolaget säljer spirituösa, ej må deltaga i dess beslut; under 
det att en bolagsordning medgaf dem af de ursprungliga del-
egarne, som hade lager af spritvaror, att dermed inbetala två 
tredjedelar af sitt i bolaget tecknade kapital. 

Förutom hvad nu omnämnts förekomma i enstaka bolags
ordningar bestämmelser, att bränvin ej må säljas till personer, 
som åtnjuta understöd vare sig enskildt eller allmänt; att till-
syningsmän för ordningens öfvervakande skola på bolagets be
kostnad tillsättas af polismyndigheten; att styrelsen må utfästa 
belöningar för bevisliga angifvelser af brott mot försäljnings
förordningen; att vissa ordningsföreskrifter skola intagas i kon
trakten med försäljningsföreståndarne; huruvida styrelseleda
möterna behöfva vara delegare i bolaget eller icke samt huru
vida disponenten eller verkställande direktören behöfver vara 
styrelseledamot eller ej, äfvensoin huruvida disponentens lön skall 
bestämmas af styrelsen eller bolagsstämman. 

Några bolag hafva i sina bolagsordningar förbehållit sig att 
disponera vinsten å vinhandeln och i ett fall äfven å den sprit
förädling bolaget bedrifver; ett par hafva ock bestämmelser om 
reservfondens användande på sätt, som ej synes fullt öfverens-, 
stämma med nu gällande försäljningsförordnings föreskrifter om 
vinstmedlens fördelning. 

Ordningen för bolaget i Mariestad förutsätter, att bolaget 
skulle kunna komma att på auktion inropa försäljningsrättig
heterna, i hvilket fall vinsten på rörelsen skulle öfverlemnas till 
staden. 

Bolaget i Södertelje bestämmer i sin bolagsordning, att bo
laget för rörelsens bedrifvande skall i främsta rummet förhyra 
de af staden dertill anordnade lokalerna, nämligen i nya hotellet 
och stadens hus vid stora torget. 

Bolaget i Trosa, som består af två delegare, föreskrifver i 
sin bolagsordning, att den ene bolagsmannen eger ordna och 
sköta rörelsen i dess helhet och att den andre eger att genom 
besök i rörelsens lokaler och annorledes göra sig underrättad om 
rörelsens gång och taga del af bokföringen. Bolagsmännen hafva 
härför tillagt sig årliga arfvoden af respektive 2,200 och 300 kr. 

Bolagens styrelser. De bolag, som bestå af ett mindre an
tal delegare, hafva naturligtvis inga särskilda styrelser, men för 
de öfriga består styrelsen vanligen af 3 eller fem personer. En 
del bolag medgifva, att i styrelsen kunna inväljas de, som icke 
äro delegare i bolagen, och ganska vanligt är, att bolagets dispo
nent hvarken behöfver vara bolagsdelegare eller styrelseledamot. 

I ett par bolag, der styrelsen egentligen icke har någon be
fattning med bränvinsförsäljningen, enär denna är öfverlåten åt 
andra, uppbär styrelsen icke någon aflöning, men å andra sidan 
liar det funnits bolag, hvilkas styrelser icke försmått mottaga 
arfvode, trots det att bolaget sjelft ej utöfvat någon försäljning. 
Flertalet bolag aflöna sina styrelser med kontant, förut bestämd 
lön. men i följande fall förekommer aflöning medelst tantième: 

Kalmar, styrelsens 3 ledamöter uppbära tillsammans 0 % af 
nettobehållningen såsom lön; 

Oskarshamn, styrelsen erhåller 10 % af nettobehållningen; 
Karlshamn, styrelsen erhåller 10 % af nettobehållningen; 
llonnehy, verkställande direktören har i lön 800 kr. samt 

2 % af bruttobehkl In ingen; 
Strömstad, verkställande direktören har i lön 500 kr. samt 

5 % af nettobehållningen; 
Skara, disponenten har 2,000 kr. i lön samt 1 0 ^ tantième 

å den del af nettovinsten, som öfverstiger 20,000 kr.; 
Östersund, disponenten har, förutom fri bostad, 5,000 kr. i 

lön och 5 % af nettobehållningen. 
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I sammanhang härmed bör nämnas, att bolaget i Marstrand 
har anställt en prokurist, som sköter affären för bolaget mot en 
ersättning af 3x/io öre för hvarje liter spirituösa, som han ut-
leninar till minuthandels- och utskänkningsföreståndarne, samt 
att bolaget i Vestervik till direktionens biträde antagit en för
valtare, hvilken uppbär 1,000 kr. i lön samt V'2 % af de för
sålda varornas inköpspris. 

Aflöningarna utgå för öfrigt med ytterst olika belopp hos 
olika bolag, men det låter sig icke göra att anställa någon jem-
förelse dem emellan, emedan omfånget af styrelsens befattning 
med bolagets affärer är mycket olika och de tillgängliga upp
gifterna derom icke äro nog utförliga. 

Rörelsekapital. Flertalet handelsbolag anskaffa det för rö
relsens bedrifvande behöfliga kapitalet genom lån, mestadels hos 
banker, i form af kassakreditiv eller lån mot borgen eller genom 
diskontering af vexlar. Åtskilliga bolag hafva i sina uppgifter 
förklarat sig icke behöfva något rörelsekapital, hvilket, såsom af 
revisionsberättelserna framgår, beror derpå, att de inköpa sina 
varor pä kredit. I några bolag hafva emellertid delegarne till
skjutit medel, å hvilka de tillgodoräkna sig ränta à 5 % (3 bolag), 
6 % (6 bolag) eller 8 % (1 bolag); fem af dessa bolag hafva 
kapitalet fördeladt i lotter: à 25 kr. (Mariestad), 50 kr. (Örebro), 
100 kr. (Karlstad och Ystad) och 500 kr. (Borgholm). 

Bolagen i Oskarshamn, Halmstad, Falun och Gefle använda 
numera sina reserv- och besparingsfonder såsom rörelsekapital. 

Bolaget i Ljungby, som ej.sjelft utöfvar någon rörelse, be-
höfver naturligtvis intet rörelsekapital, och så är nog äfven för
hållandet med några andra bolag, ehuru de ej nämnt något derom 
i sina uppgifter. 

Bolaget i Kongelf uppgifver, att de inflytande försäljnings
medlen äro tillräckliga såsom rörelsekapital. 

Följande bolag hafva uppgifvit kommunen såsom långifvare, 
nämligen: 

Eskilstuna ined 45,000 kronor 
Laholm » 10,000 » 
Skara » 20,500 
Arvika » 10,000 
Vesterås » 50,000 » 

samtliga mot ö à 6 % årlig ränta. 
Aktiebolagens inbetalda aktiekapital uppgår 

för 7 bolag till mindre än 20,000 kr. 
» 5 » » 21,000—38,000 kr. 
» 6 » » 40,000—60,000 » 
» 3 ' » » 100,000 kr. eller deröfver. 

Det är lägst 10,000 kr. (Eslöf) och högst 161,200 kr. (Stock
holm). Aktiekapitalet är fördeladt i aktier å 50 kr. (1 bolag), 
100 kr. (11 bolag), 150 kr. (1 bolag), 200 kr. (2 bolag), 300 kr. 
(2 bolag), 400 kr. (1 bolag) eller 500 kr. (3 bolag). 

Utdelningen till aktieegarne är bestämd till 6 % för samt
liga aktiebolagen men i Uddevalla och Venersborg uttaga aktie
egarne ingen utdelning. Bolaget i Uddevalla har nämligen till 
aktiegarne mot deras revers med 6 % ränta och mot hypotek af 
aktiebrefven utlånat motsvarande belopp. Dessa reverser använ
das sedermera vid behof såsom säkerhet för lån, som upptagas i 
stadens bank. 

Reservfonder. Under den tid bolagen hade rättighet att 
sjelfva bestämma öfver användandet af den vinst, som uppkom 

Finansdepartementets Kontroll- och Justerinysbyràs untlerd. Berättelse. 

å deras rörelse, bildade några bolag reservfonder, som ännu fin
nas och, såsom redan omnämnts, användas såsom rörelsekapital. 
Sålunda har bolaget i Oskarshamn ett på dylikt sätt samladt 
kapital, som den 1 Oktober 1893 uppgick till 53,217 kr. 74 öre; 
bolaget i Falun har en från 1874 härstammande besparingsfoiyl, 
hvilkens belopp dock icke uppgifvits; bolagen i Halmstad och 
Laholm hafva dylika fonder å respektive 53,797 kr. 27 öre och 
8,670 kr. 97 öre. Åtminstone den sistnämnda fonden ökas genom 
den årliga räntans läggande till kapitalet. 

Bolagen i Karlstad, Vesterås och Gefle hafva genom årliga 
afsättningar bildat reservfonder å resp. 25,000 kr., 5,000 kr. och 
30,000 kr., hvilka fonder ej vidare ökas. 

Bolaget i Alingsås afsätter fortfarande Yio af vinsten till 
reservfond, hvilken den 1 Oktober 1893 utgjorde 941 kr. 55 öre. 

Bolaget i Sundsvall afsätter årligen 20 •/, af stadens andel 
i vinsten till reservfond, hvarå beräknas 6 % ränta. 

Dessa reservfonder skola i allmänhet vid bolagets eventuella 
upplösning fördelas enligt gällande försäljningsförordning, dock 
skall Laholmsfonden då användas till något för staden nyttigt 
ändamål; bolagsmännen i Alingsåsbolaget hafva i sitt bolags
kontrakt förbehållit sig att få efter eget godtfinnande använda 
stadens andel i reservfonden till något allmännyttigt ändamål 
inom staden — huruvida staden lemnat sitt samtycke härtill, 
uppgifves icke. Den af bolaget i Sundsvall bildade reservfonden 
disponeras af bolaget, när det så för godt finner, till något väl
görande och nyttigt ändamål inom samhället; icke heller i detta 
fall uppgifves, huruvida stadens myndigheter i vederbörlig form 
lemnat sitt bifall. 

Bolaget i Nyköping har af vinsten å vinhandeln afsatt en 
reservfond, den 1 Oktober 1891 uppgående till 11,247 kr. 55 öre, 
att användas till ändamål, h varom bolaget förbehållit sig att 
framdeles sjelft besluta. 

I bolagsordningarna för samtliga aktiebolagen förekommer 
den ur 1848 års förordning hemtade bestämmelsen, att utdelning 
till aktieegarne ej må göras vidare, än att öfverskott finnes i 
visst förhållande till aktiekapitalet, vanligen 2 % men i några 
bolagsordningar mera. Flertalet bolagsordningar innehålla dess
utom bestämmelser, att med vederbörandes samtycke viss del af 
vinsten, vanligen 10 % af nettovinsten, skall afsättas till reserv
fond att i enlighet med försäljningsförordningens föreskrifter ut
delas vid bolagets upplösning, men i ett fall livart tredje år. 
För Söderhamns bolag är afsättningen blott 5 ?i af nettovinsten; 
för bolaget i Eslöf 5 % af köpingens andel, för bolaget i Veners-
borg 10 % af bruttovinsten. Af ven åtskilliga af aktiebolagen 
hafva reservfond i behåll från den tid, de sjelfva disponerade 
vinsten. För en del bolag har reservfonden redan stigit till så
dant belopp, att vidare afsättningar ej anses nödvändiga. 

De flesta bolagen, såväl aktie- som handelsbolag, pläga af 
vinsten reservera ett belopp, som ungefärligen motsvarar årets 
utskylder och revisionskostnader, men kan detta belopp, som 
redovisas i följande årets räkenskaper, ej anses såsom någon af-
sättning till reservfond i vanlig mening. 

Bolagejis hyresaffårer. Några få bolag äro sjelfva fastighets-
egare, men de allra flesta hyra de lokaler, som de behöfva för 
sin rörelse, och mänga bolag mer dertill. 47 bolag, således mer 
än hälften af samtliga, hyrde under året 1892—93 en eller Mera 
lägenheter af kommunen. Några förhyra af kommunen endast helt 
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smïl och obetydliga lägenheter, för hvilka årliga hyran endast upp
går till ett eller annat hundratal kronor, under det att andra af 
kommunen förhyra samtliga sina lägenheter. 18 bolag uppgifva, 
att de förhyrt stadens hotell och förmodligen är detsamma för
hållandet i åtskilliga andra städer, der bolagen ej uppgifvit, 
hvilka de lägenheter äro, som de hyrt af staden. Ej ovanligt 
är att bolaget hyr lägenheter af någon eller några bland del-
eyarne; detta har egt rum i 27 fall. Ett bolag förhyrde till 
och med samtliga lägenheter af den ene bolagsmannen. 

Mycket vanligt är, att bolagen åter uthyra de förhyrda lo
kalerna, i synnerhet utskänkningslokaler, åt dem, på hvilka någon 
rättighet blifvit öfverlåten, eller åt de s. k. utskänkningsföre-
ståndarne. När ett bolag af kommunen förhyrt stadshotellet, 
tillgår det i regel så, att bolaget åter uthyr hotellet åt en källar
mästare, men dervid för sin räkning undantager ett par källare 
och något rum för minuthandelns utöfvande. Det är ej alla 
bolag, som lemnat fullständiga uppgifter om dessa hyrestransak-
tioner, men följande fall kunna tjena såsom exempel. 

Minuthandeln med bränvin. I allmänhet begagna bolagen 
sjelfva en eller flera rättigheter till minuthandel, men bolagen i 
Söderköping, Kristianstad och Ulricehamn, hvilka hvartdera hafva 
en minuthandelsrättighet, äfvensom bolaget i Helsingborg, som 
har två sådana rättigheter, hafva alla fyra öfverlåtit sina minut-
handelsrättigheter, så att de icke sjelfva bedrifva någon minut
handel med bränvin. Bolaget i Sölvesborg har ingen minut
handelsrättighet men begagnar i stället en utskänkningsrättighet 
hufvudsakligen för försäljning till afhemtning. Bolagen i Ljungby 
och Landskrona hafva hvar sin minuthandelsrättighet men be
gagna dem icke. I Marstrand skötes visserligen minuthandeln af 
en aflönad förestånderska men bolaget har hela sin verksamhet, 
såsom längre fram skall visas, ordnad på sådant sätt, att man 
knappt kan säga, att det sjelft utöfvar någon verksamhet. 

För det sätt, hvarpå bolaget i Alingsås ordnat sin minut
handel, är en något utförligare redogörelse behöflig. Under de 
föregående försäljningsåren har det varit vanligt, att bolaget 
öfverlåtit hela sin rättighet till minuthandel med bränvin åt en 
enskild handlande; äfven på hösten 1892 gjorde bolaget liknande 
framställning om tillstånd att mot en årlig afgift af 13,500 kr. 
få till Nils Sandberg öfverlåta sin minuthandelsrättighet, men 
blef denna framställning trots magistratens tillstyrkan ej af 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande bifallen. I anledning af för
nyad framställning fann dock Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
skäligt medgifva, att den del af minuthandelsrättigheten, som om
fattade försäljningen af bättre spirituösa, såsom konjak, punsch 
m. m. äfvensom vin, finge öfverlåtas på Nils Sandberg mot en 
årlig afgift af 3,500 kr. Till föreståndare för den återstående 
delen af minuthandelsrättigheten antog bolaget genom kontrakt 
den 8 Oktober 18,92 handlanden J. G. Sandberg mot arfvode, 
som framdeles skulle bestämmas, och hvilket sedermera bestämts 
till 2,500 kr. Enligt kontraktet skall visserligen bränvinsför-
säljningen ske uteslutande för bolagets räkning, men då bränvins-
inköpen skola verkställas af föreståndaren »i samråd» med en 
styrelseledamot och försäljningsprisen på samma sätt bestäm
mas, med rättighet för föreståndaren att vid större försäljningar 
på platsen eller försändningar till annan ort lämpa prisen efter 
förhållandena, i likhet med hvad förut praktiserats, och då vidare 
föreståndaren ensam ansvarar för bokföringen, inventarier m. m., 
anskaffar och aflönar biträden och utkörare, ombestyr lokalens 
upplysning, eldning och städning, så synes man med fog kunna 
påstå, att bolaget i sjelfva verket icke utöfvar någon minut
handel och detta förhållande torde blifva än tydligare, när man 
erfar, att handlanden J. G. Sandberg, åtminstone numera, är 
ensam égare af firman Nils Sandberg och att han utöfvar de 
båda delarne af minuthandelsrättigheterna i samma gård. 

De flesta bolag, som sjelfva utöfva minuthandeln, uppgifva, 
att de aflöna sina dervid använda biträden med kontant lön och 
på sådana vilkor, att biträdena icke hafva någon direkt vinst 
af spirituosaförsäljningen. Hos ett mindre antal bolag hafva 
emellertid minuthandelsföreståndarne utöfver den kontanta lönen 
äfven viss procent, från V2 till 4, af försäljningssumman såsom 
ersättning för spillning, läckage och dylikt. I Ystad aflönas 
dessa föreståndare med vissa ören för hvarje liter försåld spiri
tuösa; i Arboga och Köping hafva de rättighet att idka handel 
med vin samt malt- och läskdrycker för egen räkning. Före-
ståndarne för bolagens minuthandel äro i många fall äfven för
valtare af bolagens varulager i öfrigt; för några bolag skötes 
minuthandeln omedelbart af bolagets disponent eller verkställande 
direktör med hjelp af biträden. Många bolag aflöna samtliga 
biträden vid minuthandeln, under det att andra låta förestån-
darne aflöna dem. Föreståndarne hafva ock hos olika bolag 
olika skyldigheter med afseendo å handelslokalernas uppvärmning 
och belysning, hvarjemte en del hafva fri bostad, andra icke. 
Allt detta omöjliggör hvarje jemförelse mellan deras aflönings-
förmåner i afseende på storleken. 

De minuthandelsrättigheter, som bolagen öfverlåta, medföra 
i allmänhet endast rättighet till handel med s. k. finare eller 
bättre spirituösa men icke bränvin och sprit. Grunden för de 
spirituösa dryckernas indelning i detta fall är priset, så att till 
bränvin räknas förutom de egentliga bränvinssorterna, renadt och 
kryddadt af olika slag, äfven annan spirituösa, vare sig färgad 

I sammanhang härmed bör nämnas, att bolaget i Vimnierby, 
som trädde i verksamhet först med året 1893—94 och derför ej 
medtagits i föregående redogörelse, af staden förhyr stadshotellet 
med tillhörande inventarier för 5,000 kr., sjelft begagnar en 
mindre del af byggningen till minuthandel samt upplåter allt det 
öfriga d. v. s. sjelfva hotellrummen, källare- och sclnveitzeri-
lokalerna m. 111. utan afgift åt en hotellvärd, som dock är 
pligtig att hos bolaget inköpa alla de spirituösa varor, som å 
hotellet utskänkas. 
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eller ofärgad, livars pris vid försäljningen understiger ett visst 
belopp. Detta är i Sundsvall och Norrköping 1 kr. 75 öre per 
liter, i Göteborg kr. 1: 65 à 1: 25, i Stockholm och Gefle kr. 1:50 
à 1: 25, i Karlskrona och Uddevalla kr. 1: 85, i Karlshamn kr. 
1:35 à 1:15, i Malmö kr. 1: 25 à 1: 15. Der tvä pris uppgifvits, 
gäller det högre vid försäljning i poster om mindre än 40 liter 
och det lägre för större poster. Bolaget i Alingsås räknar till 
battre spirituösa konjak, punsch etc. utan särskild prisbestäm
ning. En del bolag komplettera definitionen å bränvin med be
stämmelser om varornas alkoholhalt, så att varor, svagare än 
23 à 25 proc. ej räknas dit, hvarigenom undantag »öres för punsch, 
för hvilken dryck andra bolag lemna särskilda bestämmelser. 
Såsom sprit anses spirituösa varor med mer än 54 à 59 proc. 
alkoholhalt. 

Åtskilliga bolag (8 stycken) öfverlåta endast rättigheter till 
försäljning af bättre spirituösa, fastän en del af dessa sätta 
prisgränsen lägre, då försäljningen sker till orter utom stadens 
jurisdiktion eller på visst afstånd från staden. Ett par bolag 
medgifva försäljning af endast bättre spirituösa inom sjelfva 
staden, under det att de lemna rättighetsöfvertagaren frihet att 
utom staden, i ena fallet dock ej inom 20 kilometer, handla med 
hvilka spritdrycker som helst. Ett par andra öfverlåtelser åter 
afse endast försäljningar utom staden med inskränkningar dels i 
afseende å storleken, 35 à 40 liter, af de minsta partier, som få 
säljas, dels i afseende ä försäljningspriset inom den närmaste 
trakten omkring staden. En öfverlåtelse medgifver försäljning 
af alla spirituösa varor, dock få prisen vid försäljning i staden 
och dess omnejd (inom 30 kilometer) oj sättas lägre än bolagets 
egna minuthandelspris, och en annan öfverlåtelse förbjuder visser
ligen minuthandel med renadt bränvin men lemnar handeln med 
andra spirituösa varor fri i afseende på priset, ehuru dessa varor 
ej få säljas i mindre partier än 40 liter. Bolagen i Söderköping 
och Ulricehamn hafva slutligen lemnat sina öfverlåtelser utan 
någon den ringaste inskränkning, hvarvid det förra bolaget, på 
det att den person, som öfvertagit minuthandelsrättigheten, »ej 
må befara att något intrång i hans minuthandelsrättighet må ske 
genom de bolaget tillhöriga utskänkningsställen», i kontraktet 
rörande öfverlåtelsen förbundit sig att endast från ett af utskänk-
ningsställena sälja till afhemtning och endast till de vanliga ut-
skänkningsprisen. Bolaget i Ulricehamn inköper den spirituösa, 
som det behöfver för sina utskänkningsställen, från den minut
handel, hvartill bolaget sjelft öfverlåtit rättigheterna till en en
skild person. Ett par bolag uppställa särskilda vilkor för öfver
låtelser till vinhandlare och till innehafvare af destilleringsverk. 

Utskänkningen af bränvin. Något mer än halfva antalet 
bolag hafva enligt egen uppgift begagnat sig af rättigheten att 
med länsstyrelsens tillstånd öfverlåta utskänkningsrättigheter och 
bland dem bolagen i Norrtelje, Enköping, Ljungby, Eslöf och 
Kongelf till sådan utsträckning, att de ej haft någon rättighet 
qvar att begagna för egen räkning; bolaget i Lund begagnar 
sjelft en utskänkningsrättigliet till försäljning till afhemtning och 
har öfverlåtit samtliga öfriga. 

Mestadels är det utskänkningen å hotell samt bättre källare 
och schweizerier, som på nu anfördt sätt öfverlåtes, hvarvid ut
tryckligen föreskrifves, att utskänkningen ej får bedrifvas såsom 
krogrörelse utan att bränvin endast får serveras vid verkliga 
måltider åt spisande gäster, ofta äfven att försäljning ej får ske 

till afhemtning. På några ställen har dock äfven en eller annan 
krogrättighet fått följa med vid öfverlåtelsen, ej endast der bo
laget öfverlåtit samtliga sina utskänkningsrättigheter, utan äfven 
i andra städer såsom Upsala, Falköping och Söderhamn. 

Bland de bestämmelser, som förekomma i kontrakten rö
rande öfverlåtelser af utskänkningsrättigheter, må ytterligare 
omnämnas följande: att bolaget eger bestämma de pris, till 
hvilka de spirituösa dryckerna skola säljas, antingen definitivt 
eller med minimipris, som ej får underskridas; huruvida all 
spirituösa eller vissa sorter dcraf skall inköpas från bolaget; att 
spirituösa till visst belopp för h varje månad skall uttagas från 
bolaget; samt att innehafvaren af den öfverlåtna rättigheten skall 
svara för stadens gästgifveri. Dessutom förekomma naturligtvis 
äfven en del rena ordningsföreskrifter. 

De utskänkningsrättigheter, som icke på sätt nu nämnts 
blifvit öfverlåtna, skulle naturligtvis skötas för bolagens egen 
räkning, men granskar inan de mellan bolagen och de s. k. före-
ståndarne för utskänkningsställena afslutna kontrakten, så finner 
man, att en mängd af dessa föreståndare faktiskt blifvit berät
tigade att sköta utskänkningen för egen räkning och att således 
rättigheterna blifvit på dem öfverlåtna, dock utan att veder
börande myndigheters tillstånd till öfverlåtelsen på föreskrifvet 
sätt utverkats. 

Det utmärkande för dessa kontrakt är, att de s. k. före-
ståndarne ej erhålla kontant aflöning utan få uttaga sin ersätt
ning dels genom den med utskänkningen förenade källarerörelsen 
dels genom vinst å utskänkningen. Föreståndaren skall köpa all 
bohöflig spirituösa, i ett fall endast bränvin, från bolaget till i 
kontraktet bestämda pris, hvilka antingen äro desamma som bo
lagets vanliga minuthandelspris eller med vissa belopp öfver-
eller understiga dessa; många bolag ålägga föreståndarne att äfven 
från bolaget inköpa vin, några till och med malt- och läske
drycker. Försäljningspriset bestämmes antingen af föreståndaren 
sjelf eller af bolaget, som då vanligen utsätter ett visst pris, 
ehuru några endast angifva det lägsta vid försäljningen tillåtna 
priset, under det att ett och annat bolag i stället bestämt ett 
maximipris. Bolaget i Vadstena föreskrifver, att föreståndarne 
skola hålla moderata utskänkningspris vid risk att eljest bolaget 
bestämmer dessa; bolaget i Hernösand fordrar, att varorna skola 
säljas till skäliga pris. En del bolag låta föreståndarne äfven 
erlägga en viss årlig utskänkningsafgift, antingen affären, såsom 
bolaget i Helsingborg säger, går ined vinst eller ej. I Engelholm 
skall hvarje föreståndare ansvara för att vinsten å spirituösa-
försäljningen uppgår till en viss minimisumma för år. I ersätt
ning för sitt arbete och sina utgifter erhåller föreståndaren såsom 
redan nämnts vinsten ä källarerörelsen och dessutom antingen 
hela vinsten pä spirituosaförsäljningen eller viss procent af denna 
försäljnings bruttobelopp. 

I ett och annat af dessa kontrakt säges visserligen, att all 
spirituösa skall säljas för bolagets räkning, oaktadt detta påstå
ende står i uppenbar strid mot öfriga här of van refererade be
stämmelser i kontrakten. Bolaget i Malmköping förbinder sig 
sålunda att till föreståndaren afstå hvad som återstår, sedan 
bolaget af nettovinsten å utskänkningen behållit tio procent ut-
öfver bolagets minuthandelspris, och likväl anser bolaget, att 
spirituosaförsäljningen sker för dess räkning! 

När härtill kommer, att föreståndaren i de allra flesta fall skall 
sjelf anskaffa lokal eller hyra sådan af bolaget, bekosta lokalens 
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möblering, uppvärmning och belysning, samt aflöna erforderlig 
betjening och bestrida alla öfriga kostnader, torde icke kunna 
förnekas, att samtliga nu ifrågavarande utskänkningsrättigheter i 
sjelfva verket äro öfcerlåtna till de s. k. föreståndarne. 

Dylika, man kunde säga olagliga, öfverlåtelser förekomina i 
stor mängd; icke mindre än 45 bolag använda sådana, och utaf 
dessa hafva 34 bolag upprättat dylika kontrakt angående samt
liga utskänkningsrättigheter, som icke varit i vederbörlig ordning 
öfvcrlåtna. Det är således 84 bolag, som i sjelfva verket icke 
utöfvat någon enda utskänkningsrättighet för egen räkning. 

I Ystad aflönas utskänkningsföreståndarne, som synas vara i 
bolagets tjenst, med visst antal öre for hvarje liter såld spirituösa. 

Föreståndarne för öfriga utskänkningsrättigheter äro verk
ligen anstälda på sådana vilkor, att utskänkningen med skäl kan 
sägas ske för bolagets räkning. Bolaget håller nämligen lokal, 
oftast med möbler och öfriga inventarier; betalar föreståndaren 
bestämd kontant lön samt ersättning för lokalens uppvärmning 
och belysning, då bolaget ej sjelft bestrider dessa; består i mänga 
fall äfven bostad åt föreståndaren. Försäljningen af spirituösa 
och oftast af vin samt stundom äfven af öl och porter sker för 
bolagets räkning, hvaremot föreståndaren får för egen räkning 
sköta försäljningen af mat, kaffe, té rn. m. äfvensom vin, öl ocli 
porter, när bolaget ej förbehållit sig de tre sistnämnda varorna. 
Några bolag äro emellertid ej fullt konseqventa vid tillämp
ningen af principen, att föreståndaren ej bör hafva någon direkt 
förtjenst å spirituosaförsäljningen, i det att de medgifva ersätt
ning för läckage, spillning och dylikt i fann af viss procent 
— 1 à 2 — af de försålda varorna. 

Bolag, som ej utöfva någon detalj försäljning. Bland de 
bolag, som med föreståndarne för utskänkningsrättigheterna af-
slutat sådana kontrakt, att rättigheterna i sjelfva verket blifvit 
öfverlåtna på dessa föreståndare, äro bolagen i städerna Kristian
stad, Helsingborg och Landskrona; då nu dessa bolag ej heller 
utöfva någon minuthandel med spirituösa, så följer häraf, att de 
icke hafva vidare befattning med detaljhandeln med bränvin och 
annan spirituösa inom de respektive städerna, än att förse 
ntskänkningsrättigheternas föreståndare med varor. Bolaget i 
Ljungby tager ej ens så mycken befattning med bränvinshandeln 
inom köpingen, enär den källaremästare, till hvilken bolaget 
öfverlåtit sin utskänkningsrättighet, skaffar sig sina varor utan 

bolagets tillhjelp. Liknande är förhållandet i Marstrand, ty der 
skötes bolagets hela affär af en prokurist, som har skyldighet 
att upplåta lokal för varornas magasinering; denne prokurist 
uppbär, såsom förut nämnts, i provision 3Vio öre per liter 
spirituösa, som utlemnas från magasinet. 

Den årliga förbrukningen af spirituösa drycker. För er
hållande af hela den årliga förbrukningen af bränvin inom landet 
eller åtminstone den till förtäring disponibla qvantiteten måste 
den beskattade inhemska tillverkningen ökas med införseln af 
bränvin och öfriga spritdrycker såsom konjak, arrak, rum och 
likör samt derefter summan minskas med det bränvin, hvarför 
skatt restituerais på grund af utförsel eller denaturering. Under 
åren 1888—90 denaturerades intet annat bränvin än sådant, 
som redan var beskattadt, hvarför vid nyss nämnda beräkning 
för sagda' tre år hela beloppet denatureradt bränvin bör åtdragas, 
men under de följande åren har bränvin äfven denaturerats vid 
några brännerier, hvarvid skatten omedelbart afförts ur afräk-
ningslängden; då det sålunda denaturerade bränvinet aldrig varit 
beskattadt får det således härvid icke medtagas i räkningen. 
Såsom beskattad tillverkning har i nedanstående tabell,1) som 
utvisar de ifrågavarande beloppen för de tio åren 1885—1894, 
upptagits de belopp, som svara mot den å sida IX angifna in
flutna skatten, med undantag för år 1888, då skatteförhöjning 
egde rum, till följd hvaraf det beskattade beloppet måst beräk
nas ur de till Byrån från brännerier och allmänna nederlag 
inkomna rapporterna. I in- och utförseln hafva ej medräknats 
de till Karlshamns Spritförädlingsaktiebolags fabrik införda och 
efter verkstäld rening åter exporterade beloppen bränvin, hvarför 
redogörelse lemnats i Byråns föregående berättelser. 

De här såsom till förtäring disponibla angifna beloppen äro 
endast approximativa, ty å ena sidan eger bränvinstillverkaren 
att utbekomma icke endast de två skattefria procenten af till
verkningen utan äfven intill 15% af den tillverkning, för hvilken 
skatt, ej är afförd, hvarjemte möjligen någon ehuru i så fall 
sannolikt högst obetydlig qvautitet bränvin olofligen införes i 
landet, och å andra sidan kan ej exakt angifvas, huru mycket 

1) I denna tabell äro ett par i föreg. berättelser förekommande fel rättade. 
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Om de under kalenderåren 1893 och 1894 till förtäring 
disponibla qvantiteterna bränvin äfven anses motsvara förbruk
ningen under försäljningsären 1892—93 och 1893—94, hvilket 
ju tillnärmelsevis är förhållandet, och från dessa qvantiteter 
dragas de myckenheter bränvin m. m., som bolagen under samma 
år enligt Tab. VII försålt, erhållas äfven de qvantiteter, som 
afyttrats på annat sätt d. v. s. genom andra rättighetsinnehaf-
vare, genom direkt försäljning från partihandlare samt genom 
lönkrögare. De afgifter, som belöpa på det af bolagen försålda 
och på det öfriga bränvinet, finnas angifna i Tab. IV men böra, 
på grund af förut anförda orsaker, de förra minskas och de 
senare ökas med de i Tab. VII angifna afgifterna för fritt öfver-
lätna rättigheter. På detta sätt erhålles följande sammanställ
ning, i hvilken äfven siffrorna för de närmast föregående åren 
medtagits: 

Under de senaste åren hafva således bolagen försalt ungefär 
60 procent af hela den till förtäring disponibla qvantitcteii. De 
afgifter, förutom tillverkningsskatt och tull, hvilka uttagits på 
det af bolagen försålda bränvinet, hafva för de i tabellen upp
tagna åren belöpt sig till i medeltal 31 öre för livarje försåld 
liter, under det att det öfriga till förtäring disponibla bränvinet 
ej af kastat mera än ungefär llli öre. 

Statsverkets och kommunernas inkomster af bränvinamedet. 
Om till den för hvarje år influtna tillverkningsskatten, minskad 
med beräknade beloppet af restitution för utfördt och denature-
radt bränvin, läggas dels tullinkomsterna för infördt bränvin, 
dels försäljningsafgiften och bolags vinstmedel för närmast myt
svarande försäljningsår, så erhålles hela den såväl till staten 
som till kommuner och kommunala korporationer af bran vins 
tillverkning, införsel och försäljning uppkommande skattesumman. 
Resultaten af en dylik beräkning för tiden från och med 1885 
äro sammanförda i nedanstående tabell, och äro dervid uppgif
terna om tullinkomstenia hemtade ur Kongl. Kommerskollegii 
underdåniga berättelser angående utrikes handeln och sjöfarten, 
samt restitution för utfördt bränvin beräknad för den i näst-

bortgår vid bränvinets renande, ej heller huru de enskilda för
råden beskattadt bränvin vexla frän det ena året till det andra. 
Ett mindre belopp af det disponibla bränvinet torde ock an
vändas för tekniska ändamål. 

Den stora tillökningen i disponibelt bränvin år 1888 och 
den än större minskningen följande året bero på skatteförhöj
ningen år 1888, till följd af hvilken allt på nederlag inneliggande 
bränvin uttogs redan före den 1 Oktober sistnämnda år: Likaså 
torde stegringen år 1894 kunna, anses såsom en följd af den 
förut i berättelsen omnämnda fruktan för skatteförhöjning under 
våren 1894. 

Det till förtäring disponibla beloppet liar, beräknadt per 
innevånare, under följande fyra femårsperioder uppgått till i 
medeltal för är 
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föregående tabell angifna utförseln efter 40 öre litern under åren 
1885—88 och etter 50 öre de senare åren. Det under dessa år 
utförda bränvinet består till allra största delen om ej uteslutande 
utaf reningsaffall från destillationsverken. 

1 de sista kolumnerna af tabellen äro upptagna de afgifter, 
vare sig i form af tillverkningsskatt och tull eller försäljnings-
afgift, som för de senaste åren drabbat hvarje liter till förtä
ring disponibelt bränvin. Det visar sig häraf, att den på hvarje 
liter belöpande skatten till stnten under åren 1885—87 höll sig 
ungefär lika, derefter under åren 1888 och 1889 steg med ungefär 
10 öre till följd af den våren 1888 vidtagna skatteförhöjningen 
frän 40 till 50 öre litern. 

Om de afgifter, som sålunda äro pålagda bränvin och der-
till hänförliga drycker, jemföras med tullafgifterna för åtskilliga 
andra tullpligtiga förbrukningsartiklar, så visar sig, att dessa 
afgifter under hvartdera af åren 1885 till och med 1893 för 
hvarje landets innevånare i medeltal uppgått till: 
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C. Tillverkningen af hvitbetssocker. 
Under tillverkningsålen 1892—98 och 1893-94 har till

verkning af livitbetssocker bedrifvits vid tio fabriker, sa in t liga 
utom den i Engelbolm belägna i Malmöhus lan. Fabrikerna i 
Engelholm ocli vid Hököpinge började sin verksamhet med först
nämnda tillverkningsår. 

Betafverkningen vid fabrikerna pågick under följande tider 
af åren: 

Vigten af de råa betor, som vid samtliga fabrikerna upp
vägdes till afverkning, uppgick för de olika månaderna till föl
jande belopp, hvarvid för jemförelse motsvarande siffror för när
mast föregående år medtagits: 

motsvarande resp. 10,7g och 11,54 % af de afverkade betornas 
vigt. Såsom i föregående berättelse omnämnts är emellertid 
värdet af andra och tredje produkt råsocker betydligt lägre än 
värdet af första produkt, nämligen endast resp. 75 och 05 •£ 
deraf, hvarför det är oegentligt att vid beräkning af utbytes-
procenten utan vidare sammanslå utbytet af olika slag, utan bör 
utbytet af de sämre sorterna reduceras till resp. 75 och 65 %. 
Med iakttagande häraf blir utbytesprocenten för året 1892—93 
10,3i och för det följande året 10,so-

Vid tillverkningen har dessutom erhållits år 1892—93 7,940 
ton melass och 151,864 ton betmassa samt år 1893—94 9,539 
ton melass och 206,004 ton betmassa. 

I nedanstående tabell äro nu anförda siffror samtnanstälda 
med motsvarande för de åtta närmast föregående åren, hvarvid 
dock är att märka, att en helt obetydlig qvantitet fjerde produkt, 
som några år vunnits vid en af fabrikerna, icke medräknats. 

Af denna tabell synes, att två tredjedelar till tre fjerdedelar 
af kampanjens hela afverkning under de senare åren medhunnits 
på höstmånaderna. 

Medelafverkningen för hvarje fabrik har under de fem åren 
uppgått till respektive 34,200, 30,400, 32,500, 27,700 samt 37,400 
ton råa betor. 

Afverkning af egna betor har förekommit vid några fabriker 
men endast vid Sahyholm i någon nämnvärd grad; der hafva 
närmare 30 % af de afverkade betorna varit odlade på fabri
kens egor. 

Vid samtliga fabriker har diffussionsmetoden användts på 
sockrets framställande. Sockerhalten hos betorna har varierat, 
rätt betydligt men i allmänhet hållit sig mellan 12,5 och 13 •>/,. 
Det vunna utbytet af räsocker har utgjort: 
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Tillverkningsskatten utgick under ti 11 verk n i ngsåret 1892—93 
i enlighet med bestämmelserna i Kongl. Kungörelsen den 22 Maj 
1891, nämligen med hälften af gällande råsockertull och under 
antagande, att de nfverkade råa betorna lemnade ett utbyte af 
(5,25 % råsocker. Från och med början af tillverkningsåret 1893 
—94 har Kongl. Förordningen den 19 Maj 1893 varit gällande 
ocli har skatten i enlighet med bestämmelserna i denna forord
ning fortfarande utgått med halfva råsockertullen men utbytet 
beräknats till 7,5 •/.. Den inhemska hvitbetssockertillverkningen 
har sålunda, då råsockertullen utgjort 23,5 öre per kilogram, 
båda åren åtnjutit ett nominelt skydd af 11,75 öre per kilogram, 
men i sjelfva verket har skyddet, med afseende fäst på den 
faktiska utbytesprocenten, under de två år denna berättelse om
fattar varit respektive 16,4 och 15,3 öre. 

Hvitbetssockerskatten har under de senaste tillverkningsåren 
debiterats med följande belopp, nämligen: 

den i riksstaten beräknade inkomsten af denna beskattning äfven 
införd. 

' Underdånigst 

K. LINDEBERG. 

Stockholm den 1 Juni 1895. 

Kontrollen öfver tillverkningen har utöfvats af två öfver-
kontrollörer samt vid hvarje fabrik fyra kontrollörer och har 
kostnaden för densamma uppgått till 

under tillverkmngsäret 1892—93 kr. 33,988,99 

» 1893—94 » 42,620,94 

utgörande således resp. 1,6 och 1,3 procent af den debiterade 
skatten för motsvarande år. 

För kalenderår räknadt har hvitbetssockerbeskattningen, 
jemlikt uppgift i Rikshufvudbokens kapitalkonto, under de tio 
senaste åren inbringat nedanstående belopp. Till jemförelse är 
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RÉSUMÉ. 

Depuis le 1er janvier 1888 il est accordé une restitution de 
droits pour l'alcool dénaturé et consommé dans des buts indus
triels ou scientifiques, et à partir de l'année 1891, pour l'alcool 
dénaturé dans les usines et qui peut être acheté sans permission 
spéciale. — La totalité de l'alcool dénaturé pendant les deux 
années s'élève: 

II. Commerce de l'eau-de-vie. 
La loi en vigueur sur la vente de l'eau-de-vie date du 31 

décembre 1891. 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. 

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 l'établissement visé par la patente. Il 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 effectivement exploitées de chaque 
catégorie donne les chiffres suivants pour les exercices de 1892 
—93 et de 1893—94: 

Le chiffre de la population représenté en 1893—94 par 
chaque patente permanente, a comporté: 

dans les villes et les bourgs 1,0% 

ii la campagne 24,fi00 

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

Ces droits ont été répartis de la manière suivante: 

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

III. Fabrication du sucre de betteraves. 
Cette fabrication a été frappée d'une accise basée sur le 

poids des bettes employées, d'après le calcul de 100 kilogrammes 
de bettes pour (î,25 kilogrammes de sucre brut pendant l'exercice 

4 

1 La couronne calculée à 1 fr. 39 c. 

Finansdepartementets Kontroll- och Jiisterhigshyrås underil Berättelse. 

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

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

Les recettes de l'Etat ont comporté les sommes suivantes 
pour chaque année calendrière: 

Le nombre des usines en activité a été le suivant: 

Les matières brutes employées ont comporté: 

I. Fabrication de l'eau-de-vie. 
L'année de fabrication court du 1er octobre d'une année au 

1er octobre de l'année suivante. Les droits de fabrication ont 
comporté 50 öre (G9,5 centimes1) par litre d'eau-de-vie de force 
normale, c.-à-d. de 50 % d'alcool à + 15° C. Il est toutefois 
déduit une quantité franche de 2 %. Dans les cas où la fabri
cation 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 (1892—93 et 1893 
—94) qui font l'objet du présent rapport, la totalité de la fa
brication s'est élevée aux chiffres suivants: 



XXVI 

de 1892—93 et d'après le calcul de 7,5 kilogrammes de sucre 
brut pour l'année 1893—94. Pour cette quantité de sucre brut, 
qui est assez sensiblement inférieure au produit réel, même pour 
l'année dernière, il a été payé une accise comportant la moitié 
du droit d'entrée sur les sucres bruts étrangers. La culture des 
bettes sucrées n'a eu lieu que dans la province la plus méridio
nale du pays, la Scanie. Pendant les dernières années, la culture 
de la bette sucrée a fait de grands progrès dans cette province, 
et des fabriques nouvelles sont entrées en activité. Voici le 
tableau de la fabrication pendant la période de 1885—86 à 
1893—94: 



BILAGOR. 

Finansdepartementets. Kontroll- och Justeringsbyras underd. Berättelse. i 
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Tab. N:r I a. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN T RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1892—1 OKTOBER 1893. 
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Tab. N:r I b. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1893—1 OKTOBER 1894. 
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Tab. N:r II a. 

RÅÄMNEN, ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1892—1 OKTOBER 1893. 
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Tab. N:r I I b. 

RÅÄMNEN ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERNINGSÅRET 1 OKTOBER 1893—1 OKTOBER 1894. 



6 

Tab. N:r III a. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1892—1 OKTOBER 1893. 
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Tab. N:r III b. 

ÅTGÅNG AF BRÄNSLE OCH ARBETSKRAFT FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1893—1 OKTOBER 1894. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:r IV a. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1892—1893. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:r IV b. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1893—1894. 
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Tab. N:r V a. 

LANDSTING, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH LANDSBYGDSKOMMUNER ENLIGT BERÄKNING TILL-
KOMMANDE BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDEL FÖR FÖRSÄLJNINGSÅRET 1892—1893. 
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Tab. N:r V b. 

LANDSTING, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH LANDSBYGDSKOMMUNER ENLIGT BERÄKNING TILL-
KOMMANDE BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDEL FÖR FÖRSÄLJNINGSÅRET 1893—1894. 
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Tab. N:r VI. 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1884—1885 TILL OCH MED 1893—1894. 
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Tab. N:r VI. (Forts.) 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1884—1885 TILL OCH MED 1893—1894. 
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Tab. N:r VI. 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1884—1885 TILL OCH MED 1893—1894. 
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Tab. N:r VII a. 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1892—1893. 
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Tab. N:r VII a (Forts.). 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1892—1893. 
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Tab. N:r VII a (Forts.). 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1892—1893. 
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Tab. N:r VII b. 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1893—1894. 
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Tab. N:r VII b (Forts.). 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1893-1894. 
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Tab. N:r VII b (Forts.). 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1893—1894. 
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