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TILL KONUNGEN. 

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

Finanscleparteinentets Kontroll- och Justeringsbyrås unilerd. Berättelse. 

nings- och försäljningsåret 1899—1900 dels tillverkningen af 
hvitbetssocker under samma tid, dervid följande ungefär samma 
uppställning som i föregående berättelser. 
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II 

A. Tillverkning af bränvin. 

Tillverkning af briinvin liar under tillverkningsåret 1 Oktober 
1899—1 Oktober 1900 bedrifvits i Stockholms stad samt i 
Stockholms, Upsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, 
Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och 
Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs och Örebro län. 

De genom kontrollpersonalen lemnade uppgifterna rörande 
de under tillverkningsåret 1899—1900 arbetande brännerierna 
iiro sammanförda i tabell n:r I, af hvilken framgår följande: 

a) Bränneriernas antal har varit 131, af hvilka 130 voro 
i verksamhet under hösten (Oktober—December); under våren 
(Januari—April) voro 127 och under sommaren (Maj—Sep
tember) 11 brännerier i verksamhet. Sammanställningen med 
de föregående åren visar, att bränneriernas antal var detsamma 
som närmast föregående år men, ehuru något större än de två 
derförut gående, dock mindre än under början af 1890-talet. 
Utaf 1898—99 års brännerier voro 4 nedlagda under år 1899 
-—1900, hvaremot under sistnämnda år ett äldre, nedlagdt 
bränneri i Östergötland återupptogs samt 3 nya brännerier till-
kommo, nämligen ett i hvartdera af Kronobergs, Kristianstads 
och Malmöhus län. 

b) Antalet tillverkningsdygn, hvarunder brännerierna varit 
i gång, uppgick till 20,513. I medeltal var hvarje bränneri i 
gång 157 tillverkningsdygn. I jemförelse med föregående år 
visar sig en minskning i såväl hela antalet tillverkningsdygn 
som medeltalet för hvarje bränneri. 

c) Utbytet af bränvin har utgjort: 

liter af normalstyrka eller 50 % alkohollialt vid + 15° Celsius. 
Jemförelsen med de föregående åren visar, att tillverkningen 
visserligen sjunkit något mot året 1898—99 men fortfarande 
var större än under något annat af de senaste tio åren. 

Den årliga medeltillverkningen vid hvarje bränneri, hvilken 
erhålles genom hela tillverkningsbeloppets division med bränne
riernas antal och hvilken visar sig ganska olika inom de särskilda 
länen, har för tillverkningsåret 1899—1900 uppgått till 344,189 li
ter af normalstyrka, hvilket visar en minskning mot föregående år. 

Grupperas brännerierna efter tillverkningens storlek, er
hålles nedanstående tabell. 

Bland de 27 brännerier,. hvilkas tillverkning öfversteg 
500,000 liter, hade 15 hunnit till 600,000 liter; af dessa voro 
11 belägna i Skåne, 3 i Upland och 1 invid Göteborg. Vid 
två brännerier, båda pressjästfabriker, uppgick tillverkningen 
till mera. än en million liter af normalstyrka; vid fyra andra 
till mera än 800,000 liter. 

Det litertal, hvartill tillverkningen dagligen uppgår, har 
liksom under föregående år varit i hög grad vexlande icke blott 
de särskilda länen emellan utan ännu mera mellan olika brän
nerier. Sålunda var den dagliga tillverkningen, beräknad efter 
bränvin af normalstvrka, 

De tio brännerier, som hade större daglig tillverkning än 
4,000 liter, tillhörde alla den förut omnämnda gruppen af brän
nerier med mera än 600,000 liters årstillverkning. Den största 
medeltillverkningen för dag, som förekom vid något bränneri 
var 5,097 liter af normalstyrka, motsvarande 4,995,o liter be
skattningsbart bränvin. För hela riket har det dagliga tillverk
ningsbeloppet i medeltal, erhållet genom division af hela till
verkningsbeloppet med hela antalet tillverkningsdygn, under år 
1899—1900 utgjort 2,198 liter, hvilket är något lägre än under 
närmast föregående år, då det utgjorde 2,213 liter. 

Vid de minsta brännerierna med mindre tillverkning än 
50,000 liter utgjorde tillvorkningsbeloppet i medeltal 25,234 
liter; summa tillverkningsdygn utgjorde 302 eller 38 på hvarje 
bränneri; medeltillverkningen på dygnet var (558 liter. 

Den tillverkade spritens volym utgjorde 28,975,564 liter af 
77,8 % medelstyrka, hvilket är den högsta medelstyrka, som 
hittills förekommit. 

Med afseende på tillverkningens fördelning på landets olika 
delar är att märka, att Kristianstads län fortfarande intager 
främsta rummet med nära hälften af hela landets tillverkning. 
Inom nedanstående distrikt, af hvilka Mälaredalen omfattar 
Stockholms stad, Stockholms och Upsala län samt till Vester-
götland räknats äfven det i Göteborgs och Bohus län belägna 
bränneriet, har tillverkningen år 1899—1900 varit fördelad på 
följande sätt: 



III 

Rättigheten att under tiden mellan den 1 Maj och den 1 
Oktober utöfva bränvinstillverkning i förening med pressjäst
beredning begagnades år 1900 af elfva jästfabriker, nämligen af 
en i Stockholm, en i Upsala, en i Jönköpings län, en i Göteborgs 
och Bohus län, två i hvartdera af Stockholms och Kristianstads 
län samt tre i Malmöhus län. 

Rättigheten att inlägga bränvin å nederlag vid brännerierna 
begagnas fortfarande allmänt. 

I nedanstående tabell äro de belopp bränvin upptagna, som 
vid början af hvarje månad under de senaste fem åren varit å 
sådana nederlag inneliggande. 

Å brännerinederlag och allmänna bränvinsnederlag till
sammans hafva således vid ofvannämnda tider följande belopp 
varit inneliggande: 

Allmänna bränvinsnederlag hafva under år 1900 funnits 
till ett antal af 14, nämligen vid Reijmersholm i Stockholms, 
Odåkra i Malmöhus och Presenten i Göteborgs och Bohus län 
samt i Stockholm (vid Hornsberg), Motala, Karlshamn, Sölves
borg, Kristianstad (2 st.), Malmö, Helsingborg, Göteborg, Borås 
och Hjo. De qvantiteter bränvin, som dessa nederlag haft inne
liggande, hafva de senare åren utgjort i liter af normalstyrka: 

Under de senaste tio åren har skatt påförts innehafvare af 
de allmänna nederlagen för följande belopp nämligen: 

hvaraf synes, att en ganska betydande del af rikets bränvins
tillverkning passerar genom de allmänna nederlagen, innan brän-
vinet kominer till förbrukning. 

Enligt de vid brännerierna förda inmåskningsjournalerna, 
af hvilka sammandrag meddelas i tabell n:r II, hafva följande 
qvantiteter råämnen, inmäskats under tillverkningsåret 1899— 
1900: 

Reduceras uppgifterna beträffande de särskilda slagen af 
spanmål från vigt till rymdmått, erhållas följande qvantiteter: 



IV 

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

Dessutom liafva vid några brännerier inmäskats mindre 
qvantiteter socker, vicker och ogräsfrö, hvarjäiute vid pressjäst-
fabrikerna och' melassbräunerierna användts 

Hvitbetor liafva under tillverkningsåret 1899—1900 in
mäskats vid färre brännerier än under närmast föregående år, 
nämligen endast vid 7 brännerier i Kristianstads och 4 i Malmö
hus län. Vid två af de sistnämnda brännerienia inmäskades 
betsa/ten, till hvilket ändamål betorna först bearbetades i diffu-
sörer på samma sätt som vid livitbetssockerfabrikerna, men vid 
de öfriga brännerienia, der i allmänhet endast mindre qvantiteter 
betor användes, behandlades dessa på samma sätt som potatis. 

Melass har under tillverkningsåret användts vid ett bränneri 
i Stockholms, ett i Kristianstads och fyra i Malmöhus län. De 
sistnämnda brännerienia hafva varit verkliga melassbrännerier, 
der inte annat råämne än melass inmäskats; vid det ena af 
dessa melassbrännerier har pressjäst tillverkats liksom ock vid 
det nämnda bränneriet i Stockholms län. Vid det nämnda 
bränneriet i Kristianstads län inmäskades endast 1,800 kg. 
melass. 

Det procentförhållande, hvarmed de särskilda slagen span
inål vid ininäskningarna vid samtliga brännerier (jästfabrikerna 
således medräknade) hafva ingått, är angifvet i följande tabell, 
hvilken för jemförelses skull iifven innehåller motsvarande pro
centtal för några föregående år. 

De i tabell n:r II intagna jemförande uppgifterna om rå-
ämnesförbrukningen visa, att användningen af spaninål, hvitbetor, 
gråstärkelse och melass under tillverkningsåret höll sig vid un
gefär samma belopp som det närmast föregående, hvaremot po
tatisförbrukningen, som redan 1898—99 var ovanligt låg, ned
gick ytterligare med nära 150,000 hl., beroende detta på den 
sällsynt dåliga potatisskörden år 1899. 

För ett riktigt bedömande af förhållandet mellan utbytet 
af bränvin och åtgången af spanmål och rotfrukter, bör till
verkningen vid jästfabrikerna beräknas särskildt för sig och skiljas 
från tillverkningen vid de egentliga bränvinsbrännerierna, enär 
utbytet af bränvin naturligtvis vid de förra måste vara jem-
förelsevis mindre än vid de seuare. Enligt inmäskningsjournalerna 
hafva under tillverkningsåret 1899—1900 nedanstående qvanti
teter råämnen förbrukats vid de brännerier, der jästtillverkning 
egt rum, nämligen: 

Vid jästfabrikerna inmäskades alltså 

14,091,012 kg. spanmal 

4,034 hl. potatis och 

2,331,087 kg. melass 

och blef utbytet häraf 

7,481,337 liter briinvin af normtilstyrka och 

2,796,722 kg. ren jäst. 

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

Vid de två melassbrännerier i Malmöhus län, hvilka icke 
tillverka pressjäst, inmäskades under tillverkningsåret 1899— 
1900 

3,039,112 kg. melass 

hvaraf erhöllos 

1,603,616 liter bränviu af normalstyrka. 
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Från räknas nu anförda inmäskningar och motsvarande till
verkning från of va n angifna belopp för rikets samtliga bränne
rier erliållas do qvantiteter råämnen, som inmäskades, och det 
bränvin, som tillverkades vid de brännerier, som endast till
verkade briinvin ocli dertill uteslutande eller åtminstone hufvud-
sakligen använde spanmål och rotfrukter, nämligen inmäskade 
råämnen: 

ocli deraf orliållet utbyto 

36,003,000 liter bränviu af nonimUlyrkti. 

För åstadkommande af 1,000 liter bränvin af norinalstyrka 
hafva alltså vid.dessa brännerier åtgått 1,069 kg. spanmål, 22 
hl. rotfrukter och 2,5 kg. gråstärkelse. Vid melassbrännericrna 
har för åstadkommande af samma belopp bränvin åtgått 1,895 
kg. melass. 

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

samt föi-

Om från de uti tabell n:r II angifna beloppen råämnen, 
som användts vid samtliga brännerier i riket, fråndrages livad 
som användts vid pressjästfabrikerna, erhållas de qvantiteter, 
som uteslutande användts till bränvinstillverkning. Dessa kvan
titeter och deras värden, beräknade efter ofvan angifna pris, 
äro således för tillverkningsåret 1899—1900 

Mot denna materialkostnad svarar en tillverkning af 37,607,416 
liter bränvin af nonnalstyika, Ii varför således materialkostnaden 
för en liter utgjorde 18,2 öre. Under de närmast föregående nio 
åren utgjorde den på samma sätt beräknade materialkostnaden 
för livarje liter bränvin, som tillverkades vid de brännerier, som 
uteslutande producerade bränvin, 

Under den vanliga förutsättningen, att arbetskostnad jemte 
ränta å förlagskapital ni. m. 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. 

Pressjästfabrikerua. I nedanstående tabell äro, för vinnande 
af mera öfverskådlighet, sammanförda åtskilliga af de redan 
lemnade uppgifterna angående pressjästfabrikerna äfvensom mot
svarande uppgifter för de nio närmast föregående åren. 

Under samma tid förbrukades vid ifrågavarande fabriker 
följande qvantiteter råämnen, uämligeir. 
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Potatis begagnas visserligen i allmänhet icke vid jästtill
verkning, men en del af jästfabrikerna maska under den all
männa tillverkningstideu, 1 Oktober—1 Maj, särskildt för brän-
vin, livarvid potatis kommit till användning. 

De insamlade uppgifterna angående det vid brännerierna 
använda bränslet äro sammanförda i tabell III ; af dem framgår, 
att stenkol användes såsom bränsle, antingen enbart eller till
sammans med annat, i flertalet län, men alls icke i Östergöt
lands, Jönköpings, Kronobergs och Elfsborgs län, der i stället 
hufvudsakligen användes ved. Torf förbrukades förnämligast i 
Skåne och Blekinge men äfven i Skaraborgs, Östergötlands 
och Jönköpings län. Slutligen har äfven sågspån användts. 

I tabell n.T III äro ock uppgifter om den använda arbets
kraften införda, livilka uppgifter hufvudsakligen äro ordnade 
på samma sätt som i Kommerskollegii berättelser om fabriker. 
Under tillverkningsåret 1899—1900 användes vid bränncrierna 
och pressjästfabrikerna: 

Ångmaskin har under de senare tillverkningsåren användts 
i följande antal brännerier, nämligen 

Under det att således för tio år sedan 38 brännerier af 
143 d. v. s. nära en tredjedel, saknade ångmaskin, är det nu
mera endast 4 brännerier, der dylik ej förekommer. 

Antalet arbetare, använda vid brännerierna och jästfabri
kerna, var hösten och våren 1,014 samt sommaren 243, deraf 
under hösten och våren 7 män under 18 år och 6 qvinnor samt 
under sommaren 11 män under 18 år och 7 qvinnor. 

Som dessa tal ej äro direkt jämförbara med uppgiftenia i 
Byråns äldre berättelser, der de Iemnats särskildt för höst och 
särskildt för vår, hafva dessa senare ej intagits i tabell n:r III, 
men anföras i stället här nedan: 

Uppgifterna om antalet arbetare angifva dock icke det pre
sterade arbetet, emedan många brännerier endast varit i verk
samhet kort tid, under det att andra arbetat längre tid och 
jästfabrikerna hela året. Om deremot för hvarje bränneri ar-
betarnes antal multipliceras med det antal tillverkningsdygn, 
hvarunder bränneriet haft tillverkningsrätt, erhållas de i tabell 
n:r III angifna antalen dagsverken, hvilka utgöra ett något nog
grannare mått på det arbete, som blifvit nedlagdt på tillverk
ningen. De sålunda erhållna dagsverkena äro: 

För producerandet af 1,000 liter bran vin af normalstyrka 
har i medeltal åtgått 2,8 dagsverken, hvarvid pressjästfabrikerna 
frånräknats. 

Kontrollen öfver bränvinstillverkningen. Under tiden från 
och med den 1 Augusti 1899 till och med den 31 Juli 1900 
voro nio öfverkontrollörer inkallade i tjenstgöring. Af dessa 
tjenstgjorde fem inom Kristianstads län och af dem två äfven i 
Malmöhus län och en i Blekinge län; två i Skaraborgs län, af 
hvilka den ene äfven i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs 
län; två i Östergötlands län och af dem den ene äfven i Stock
holms, Upsala och Örebro län samt Stockholms stad, samt den 
andre i Jönköpings och Kalmar län. Under en kortare del af 
tillverkningsåret var en öfverkontrollör inkallad till tjenstgöring 
på Gotland. För den sistnämnde äfvensom för de två i Malmö
hus, den ene i Skaraborgs och den ene i Östergötlands län 
tjenstgörande utgingo arfvoden och resekostnadsersättning med 
lägre belopp, än i ordningsstadgan i allmänhet är bestämdt för 
öfverkontrollör. 

Antalet vid brännerierna tjenstgörande kontrollörer uppgick 
under tillverkningsåret 1899—1900 till 202, tillhörande nedan 
angifna samhällsställningar och yrken: 

Såsom officerare med afsked äro äfven de räknade, som 
qvarstå i sina respektive regementens reserv eller i armén; under
officerare, som befordrats till underlöjtnanter i armén, hafva 
räknats såsom underofficerare. 

För att kontrollera det sätt, hvarpå spritkontrollapparaterna 
arbeta, hafva fortfarande profmätningar anstalts genom spritens 
uppmätning för hand och afprofning med termoalkoholometer. 
Enligt regel anställes en profmätning kort efter tillverkningens 
början vid hvarje bränneri och derefter en andra mätning efter 
tre eller högst fyra månaders förlopp, såvida ej öfverkontrolloren 
finner skäl att företaga den tidigare. 

Antalet profmätningar vid de särskilda brännerierna har 
varit: 
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Att kontrollapparaten i jemförelse med handuppmätningen 
vid samtliga mätningar gifvit 

Bildar man medeltalen af do differenser, som erhållits vid 
de vid ett och samma bränneri anstälda profmätningarna, så 
befinnes, att dessa medeltal voro: 

positiva vid 30 och negativa vid 101 brännerier. 

Genom att bestämma nyssnämnda medeldifferenser i procent 
af kontrollapparatens mätningsresultat och derefter ordna dem 
efter numerisk storlek erhåller man följande grupper; det bred
vid bränneriernas antal utsatta medeltalet anger medeltalet af 
profmätningamas resultat vid samtliga brännerier tillhörande 
gruppen. 

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

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

För samtliga brännerier var medeltalet —0,28 %. 
Ofvanstående uppgifter visa, att differensen vid 45 bränne

rier eller 34 % af samtliga icke var större än 0,25 % af kontroll-
apparatens utslag, 

För de närmast föregående åren äro motsvarande procenttal 
i ordning följande: 

Om differensernas storlek vid de enskilda profmätningarna 
tagna livar för sig lem nar följande tabell upplysning: 

Af ofvan lemnade 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. 

Statsverkets inkomster af bränvinstillverkningen. 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 den 
under ett år debiterade skatten aldrig fullt öfverensstämmer 
med det under samma år till statsverket influtna skattebeloppet. 
De debiterade, till statsverket influtna och i riksstaten beräk
nade skattebeloppen hafva under de senare åren utgjort: 

Uppgifterna om den debiterade skatten äro heintade ur öf-
verkontrollörernas, i vederbörande landskontor granskade sam-
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inandrag öfver bran vinstill verkningen; i dessa belopp ingår emel
lertid äfven den särskilda afgiften efter 10 öre per liter för s. k. 
öfver- och undertillverkning (k. förordningen angående tillverk
ning af bran vin § 11), hvilken har belöpt sig 

Uppgifterna om den influtna skatten iiro hemtade ur kapital
kontot till Rikshufvudboken. 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 Inndtränterierna, och hafva dessa under ifrågavarande 
år utgjort: 

allt med utlemnande af öretal. 
Af den debiterade tillverkningsskatten har en del åter af-

förts för bränvin, som denaturerats vid bränuerier eller expor
terats 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, livarom 
utförligare uppgifter lemnas längre fram i berättelsen. 

Statsverkets omkostnader för kontrollen offer brunvhwtill-
rerkningen ni. fl. dermed sammanhängande utgifter under kalen
deråret' 1900.. 

a. Kostnader för kontrollen vid brånnerierna och de allmänna 
bränvinsnederlagen, 

enligt uppgift från landskontoren. 

b. Kostnader för Kontroll- och Justeringsbyrån, 

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

Samtliga utgifter uppgingo således till 374,531 kr. 68 Öre, 
men härifrån böra dragas 

hvarefter den verkliga kostnaden för kontrollen öfver bränvins-
tillverkningen blir 344,050 kr. 80 öre. 

Erinras bör, att styrelsen för justeringsväsendet i riket, 
hvilken numera handhafves af Kontroll- och Justeringsbyrån, 
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 1891—1900 utgjort: 

I ofvanstående kostnader ingå såsom nämnts äfven utgif
terna för Kontroll- och Justeringsbyrån, hvarjemte procenttalen 
äro beroende dels på storleken af tillverkningsskatten, 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 bränne
rierna under kalenderåret 1900 uppgått till 320,097,55 kr. och 
bränvinstillverkningen under samma tid utgjort 44,636,625 liter 
af norm al styrk a, har således den omedelbara kontrollkostnaden 
för 1,000 liter bränvin af normalstyrka sagda år utgjort 7 kr. 
17 öre. 

En jemförelse mellan dessa kostnader under de senare åren 
visar, att densamma uppgått till 
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Denaturering af brunvin. Med ingången af år 19ÖÖ har 
kongl. kungörelsen den 5 Maj 1899 om ändrad lydelse af § 10 
mom. 4 i kongl. förordningen angående vilkoren för tillverkning 
af bränvin trädt i kraft; enligt nämnda kungörelse har afgiften 
för denaturering af bränvin blifvit nedsatt från två till ett öre 
för hvarje liter af normalstyrka, hvarjemte restitution af till
verkningsskatt beviljats, under vissa vilkor, dels för bränvin, 
som vid staten tillhörigt krutbruk användes för tillverkning af 
krut, afsedt för krigsbruk eller för öfningar i försvarsändamål, 
dels för finkelolja, afsedd till tekniskt ändamål. De omför-
mälda vilkoren äro meddelade genom kongl. kungörelsen den 30 
November 1899 angående bestämmelser i fråga om restitution i 
vissa fall af tillverkningsskatt för bränvin, som vid staten till
hörigt krutbruk användes för tillverkning af krut samt genom 
kongl. kungörelsen samma dag angående restitution af bränvins-
tillverkningsskatt, afsedd till tekniskt ändamål. 

Den 5 Maj 1899 utfärdades äfven en kongl. kungörelse om 
ändrad lydelse af vissa paragrafer i kongl. förordningen den 10 
Oktober 1890 angående denaturering af bränvin, innehållande 
dels medgifvande för föreståndare för allmän sjukvårdsanstalt 
att låta denaturera bränvin med användande af denaturerings-
medel, som af chefen för kontroll- och justeringsbyrån bestämmes, 
dels ändrade bestämmelser angående kontrollanternas ersättning, 
hvarför närmare redogörelse lemnas här nedan. 

Under är 1900 förrättades denaturering af 12 kontrollanter, 
hvilkas distrikt äro angifna i följande tabell, i hvilken för öf-
rigt för hvai-je distrikt upptagits antalet denatureringsställen, 
antalet förrättningar, samt beloppet bränvin, som denaturerats. 
Såsom vittnen tjenstgjorde 2G personer förutom kontrollörerna 
vid de brännerier, der denaturering förekom. 

I ofvanstående belopp ingå äfven de qvantiteter finkelolja, 
som under kontroll uppmätts och för skattefri användning för
sålts från två reningsverk, tillsammans 14,916,7 liter. Vid Åkers 
krutbruk har för kruttillverkningen användts ett belopp af 
102,550,4 liter bränvin, för hvilket skatterestitution under år 
1900 erhållits, och uppgår således det bränvin, för hvilket på 

Finansdepartementets Kontroll- och Justerinrjsbyrus unclenl. Berättelse. 

grund af denaturering eller medgifven skattefri användning re
stitution eller afskrifning af tillverkningsskatt erhållits, under 
år 1900 till tillsammans 2,69n",316,o liter af normalstyrka. 

Motsvarande belopp hafva under de senaste tio åren varit 

IIäraf hafva följande belopp denaturerats vid brannerier, niiml. 

hvarför skatt afförts i bränneriernas afräkningslängder. För åter
stoden af ofvan angifna belopp har tillverkningsskatt restituerats 
under åren 1891—94 med 47 öre, under åren 1895—99 med 48 
öre samt år 1900 

Under de senaste tio åren har tillverkningsskatt restituerats 
med nedanstående belopp, nämligen 

allt med utelemnande af öretal. 
Denaturering af bran vin har skett för följande ändamål: 
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T ofvanstående tabell har det vid Äkers krutbrak använda 
bränvinet medräknats, fastän det icke denaturerats, deremot in
går der icke den skattefritt använda finkeloljan, hvilken försålts 
dels till en kemiskt-teknisk fabrik dels till en färg- ocli ferniss 
fabrik, båda i Göteborg. 

Under åren 1895—1899 utgick denatureringsafgiften med 
2 öre för liter bränvin af n. st. samt kontrollantsarfvodet med 
dels 75 kr. för hvarje qvartal, hvarunder kontrollanten verkstält 
denaturering, dels 1 öre för livarje liter bränvin af n. st., som 
denaturerats. Från ocli med ingången af år 1900 är denatu
reringsafgiften nedsatt till 1 öre för liter bränvin af n. st. Kontrol
lantsarfvodet utgår från samma tid med 1 öre för liter bränvin af 
n. st., till dess det af kontrollanten under året denaturerade beloppet 
uppgår till 100,000 1., samt derefter med V2 öre för liter, dock 
tillsammans minst 75 kr. för hvarje qvartal, hvarunder kon
trollanton verkstält denaturering. 

För undersökning och uppmätning af finkelolja erlägges i 
afgift 2 öre för livarje liter af n. st.; denna förrättning anses 
med afscende å ersättning till kontrollant och vittne såsom en 
denatureringsförrättning. Enligt förutnämnda kungörelse af den 
30 November 1899 skall den för skattefri användning afsedda 
finkeloljan tillsändas den yrkesidkare, som erhållit rättighet att 
använda densamma, på kärl, försedda med kontrollantens för
segling samt åtföljda af dennes uppmätningsbevis. Förseglingen 
får ej brytas af annan än denatureringskontrollanten i det di
strikt, der köparen erhållit rättighet använda finkeloljan, hvarvid 
kontrollanten äfven attesterar det nämnda uppmätningsbeviset, 
som först derefter berättigar till restitution af tillverknings
skatten. För nu omförmälda förrättning hos yrkesidkare utgår 
arfvode till kontrollanten med 5 kr. 

Ersättning till denatureringsvittne utgår fortfarande med V2 
öre för liter, dock minst 5 kr. och högst 15 kr. för hvarje för
rättning. 

Under år 1900 liar denatureringsafgift erlagts 

Under de närmast föregående åren hafva denatnrenngs-
afgifterna uppgått till följande belopp, nämligen 

Kontrollkostnaderna hafva, enligt på Byrån verkstäld be
räkning, för år 1900 varit 

Under de närmast föregående åren hafva kontrollkostnaderna 
belöpt sig till 

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

hvarvid dock Kontroll- och Justerinsgbyråns utgifter för blankett
tryck, kontrolleffekter m. m. ej tagits i. beräkning. 
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B. Minuthandeln med och utskänkningen af 
bränvin. 

De från länsstyrelserna till Kontroll- och Justeringsbyrån 
insända uppgifterna rörande minuthandel med och utskänkning 
af bränvin under försäljningsåret 1899—1900 äro sammanförda 
i tabellerna IV, V och VI. I tabellerna IV och VI harva de 
köpingar, inom hvilka bränvinsförsäljningen varit öfverlåteti 
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 hvilka briinvinshandeln är öfverlåten åt 
bolag. Bland köpingar med bolag har i Byråns berättelse äfven 
upptagits Trollhättans koramun, hvilken genom kongl. brefvet 
den 18 December 1863 blef uti nu ifrågavarande afseende lik
ställd med städerna. 

I tabell lv.r IV lemnas uppgift om antalet under försäljnings-
året 1899—1900 begagnade försäljningsrättiglteter, och i tabellen 
här, nedan äro uppgifterna om särskildt de ständiga rättigheterna, 
d. v. s. sådana som gälla för helt försäljningsår eller längre tid, 
sammanförda för de senaste åren; försäljningsrättigheterna äro 
dervid fördelade dels i minuthandels- och utskänkningsrättigheter 
dels i sådana som öfverJåtits åt bolag, sådana som inropats på 
auktion och sådana som innehafvas på grund af burskap eller 
privilegium. 

Antal begagnade, ständiga försäljningsrättigheter. 

hvilken, såsom i Byråns berättelse för samma år visades, delvis 
var endast skenbar — varit stadt i stigande, ehuru icke oaf-
brutet. 

Senaste års ökning i antalet till bolag öfverlåtna rätt ig
heter beror delvis på tre städers (Simrishamn, Hedemora och 
Säter) öfvergang till bolagssystemet, hvilken också orsakade 
hela minskningen i antalet på auktion inropade rättigheter. 

Antalet å landsbygden förekommande försäljningsrättigheter 
liar under många år varit stadt i aftagande; senaste årets 
minskning inträffade, såsom synes, bland de privilegierade rä t 
tigheterna. 

Försäljningsrätiigheternas fördelning inom landet. Huru 
olikformigt bränviiisförsäljningsrättigheterna äro fördelade inom 
de särskilda länen, framgår af sammanställningen här nedan, 
som länsvis upptager antalet inbyggare för hvarje utöfvad 
ständig försäljningsrättighet under 1899—1900, särskildt för 
städer och köpingar med bolag och särskildt för den öfriga 
landsbygden äfvensom för länen i sin helhet. 

Antalet i städerna (och köpingar med bolag) begagnade 
rättigheter till försäljning af bränvin har under de senaste åren 
— om man frånser den tillfälliga minskningen år 1892—93, 

Under sagda år har således i medeltal förekommit en ständig 
försäljningsrättighet för 1,256 invånare i städerna (och kö
pingar med bolag), för 27,916 på landsbygden och för 4,982 i 
hela riket. Olikformigheten i afseende på rättigheternas för
delning är i synnerhet märkbar i fråga om landsbygden. Rela
tivt talrika voro försäljningsrättigheterna liksom förut på landet 



XII 

i Skåne (särskildt Kristianstads län), Halland och på Gotland. 
Invånareantalot för hvarje rättighet på landet var inom öfriga 
län i allmänhet betydligt högre. I hvartdera af sex län fanns 
blott en ständig rättighet på landsbygden, och voro fem af dessa 
privilegierade; i fyra län, nämligen Upsala, Södermanlands, 
Gefleborgs och Jemtlands, saknades helt och hållet sådan rät
tighet. 

Tillfälliga rättigheter. Antalet af sådana utskänknings-
rättigheter, som af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande meddelas 
för kortare tid än helt år, har under de tio senaste försäljnings-
åren varit: 

De i städerna utdelade rättigheterna torde till största delen 
vara sådana, som utöfvats på passagerareångbåtar. 

Försåljningsafgifterna, som erlagts för de meddelade rättig
heterna, jemte bolagens vinstmedel hafva under de tio senaste 
försäljningsåren uppgått till följande belopp, nämligen: 

De i tabell n:r IV införda uppgifterna för åren 1895—99 
visa, att år 1896—97 en betydande minskning, nära 800,000 
kr., egde rum i de af bolagen betingade försäljningsafgifterna, 
hvilket var en följd af den år 1895 vidtagna fixeringen af för-
säljningsafgiften för de rättigheter, som upplåtas åt bolag, näm
ligen till 450 kronor för hvarje rättighet. Ar 1898—99 min
skades dessa afgifter ytterligare med mera än 400,000 kr., be
roende derpå, att åtskilliga bolag, som sommaren 1895 erhållit 
sina rättigheter förnyade efter då gällande bestämmelser för en 
tid af tre år, år 1898 fingo nya rättigheter, hvarvid årsafgiften 
nedsattes till nyssnämnda belopp 450 kr. Äfven år 1899— 
1900 minskades af liknande anledning dessa afgifter något. 
Redan i föregående berättelse anmärktes, att åtskilliga bolag 

och länsstyrelser måtte hafva förbisett nu omnämnda ändring 
i försäljningsförordningen (§ 17 mom. 3), enär åsyftade bolag 
erbjudit högre afgifter och länsstyrelsen godkänt dessa anbud 
utan rättelse med afseende på afgiftens storlek. Men ännu 
märkligare är, att ännu år 1900 en länsstyrelse kunnat förbise 
den sedan år 1895 gällande bestämmelsen angående dessa af-
gifters storlek. 

Försäljningsmedlem fördelning. Tabellen n:r IV innehåller 
vidare redogörelse för vinstmedlens och försäljningsafgifternas 
omedelbara fördelning, och tabellen n:r V redogör särskildt för 
landstingens, hushållningssällskapens och landsbygdskommunernas 
andelar, hvarvid under rubriken »genom fördelning» upptagits 
de andelar, hvilka enligt beräkning, grundad på folkmängdsför-
hållandena vid 1899 års slut, bort tillfalla landsting, hushhållnings-
sällskap och landsbygdskommuner utaf de till Kongl. Stats
kontoret inbetalta 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 September verkställa 
fördelning af då influtna medel utan afseende, huruvida do till
höra det ena eller andra försäljningsåret, hvarför de under ett 
visst år utdelade medlen ej kunna exakt öfverensstämma med 
dem, som i Byråns tabell n:r IV för samma år upptagits såsom 
tillkommande Statskontoret. 

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

hvaremot fördel ningen i medeltal för hvart och ett af de fem för
säljningsåren 1895—1900 ställt sig på följande sätt: 

I posten provisioner m. m. ingår äfven för Stockholms stad 
den ersättning, som betalas till innehafvare af privilegierade 
försäljningsrättigheter. Fråndrages detta ersättningsbelopp, uppgå 
uppbördsprovisionerna för året 1899—1900 ej till mera än 10,962 
kr. 53 öre, d. v. s. ej fullt en tiondels procent af samtliga för-
säljningsmedel. Uppbördsprovisionen, två tiondels procent å de 
till vederbörande uppbördsmän levererade medel, vexlar inom 
de olika länen, beroende derpå att inom en del län utskänknings-
bolagen leverera sina vinstmedel direkt till landtränteriet, i 
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hvilket fall ingen provision förekommer, under det att i öfriga 
län samma medel liksom försäljningsafgifterna levereras till upp
bördsmannen. Det förstnämnda förfaringssättet synes vara mest 
öfvorensstämniande med de af Kongl. Statskontoret utfärdade 
föreskrifterna. 

Utskänkningsholagens verksamhet. Under försäljningsåret 
lg99—1900 var bränvinshandeln inom 87 städer och 11 köpingar 
(inberäknadt Trollhättan) öfverlåten åt bolag. Sirarishanin, 
Hedemora och Säter öfvergingo detta år till bolagssystemet. 

På grund af föreskriften i § 18 af försäljningsförordningen, 
att utskänkningsbolags räkenskaper skola föras enligt föreskrifter 
och formulär, som utfärdas af Kontroll- och Justeringsbyrån, 
upprättas af bolagen tablåer öfver deras omkostnader och varu
omsättning, hvilka tablåer efter granskning och jemförelse med 
revisionsberättelserna lagts till grund för den i bilagorna intagna 
tabellen n:r VII. 

Hvad först omkostnader beträffar, hafva för hvarje 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, krono-
och kommunalutskylder ni. m. 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. Ett 
bolag eger rättighet att, såvida länsstyrelsen dertill lemnar till
stånd, åt enskild person mot bestämd afgift upplåta någon af 
de utaf bolaget öfvertagna minuthandels- eller utskänknings-
rättigheterna. 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 eller åtminstone större delen behöflig spirituösa hos 
bolaget, dels utan dylikt vilkor. I förra fallet utgör tydiigon 
den afgift, som för öfverlåtelsen erlägges, en del af bolagets vinst 
å egen rörelse, men i det senare, då rättigheten kan sägas vara 
fritt öfverlåten. är icke så förhållandet, Afgifterna för det förra 
slaget af öfverlåtelser hafva derför i tabellen n:r VII inberäknats 
i vinsten å egen rörelse, hvaremot afgifterna för det senare slaget 
eller de fritt öfverlåtna rättigheterna upptagits i en särskild 
kolumn. 

Äfven afgifterna för öfverlåtna rättigheter skola af bolag 
afstås till fördelning, och bör till följd häraf för hvarje län 
summan af bolagens vinst å egen rörelse och uppburna afgifter 
för fritt öfverlåtna rättigheter öfverensstämma med summan af 
de bolagens betingade försäljningsafgifter och vinstmedel, som 
angifvas i tabell n:r IV. Att dessa summor för ett fåtal län 
icke Öfverensstämma, beror derpå att några bolag till fördelning 
afstått från föregående år reserverade medel, hvilka således ingå i 
tabell n:r IV, men icke i tabell n:r VII, under det att deremot några 
andra bolag af årets vinst reserverat medel, hvilka alltså medräk
nats i tabell n:r VII, men icke kunnat förekomma i tabell n:r IV. 

I tabell n:r VII hafva vidare införts uppgifter om de qvan-
titeter spirituösa af olika slag, som af bolagen försålts. 

Af tabellen framgår, att samtliga utskänkningsbolag i riket 
år 1899—1900 tillsammans haft följande utgifter: 

att deras vinst å egen rörelse varit kr. 11,180,500,58 samt att 
de af dem försålda varuqvantiteterna hafva uppgått till 

Till jemförelse anföras motsvarande siffror för de två när
mast föregående åren: 

Alldenstund man i viss mån kan bedöma det sätt, hvarpå 
bolagens angelägenheter skötas, utaf inköps- och försäljnings
prisen å det varuslag, som hufvudsakligast försäljas af bolagen, 
nämligen det varmrenade bränvinet, hafva dessa pris, hemtade 
ur bolagens egna uppgifter, införts i tabell n:r VII jemte en 
kolumn upptagande skillnaden mellan försäljnings- och inköps
priset. I samma tabell förekomma slutligen två kolumner, an-
gifvande för hvarje bolag omkostnader och vinst per liter för
såld spirituösa af alla slag. 

Af ofvannämnda uppgifter synes, att inköpspriset för det 
varmrenade bränvinet varierat från lägst 71,3 öre (Kristianstad 
och Helsingborg) till 79,7 öre (Piteå) och högst 81,2 öre (Hapa
randa) men i allmänhet — för 75 bolag — var 72 k 77 öre. 

Försäljningspriset var lägst 91,3 öre (Laholm) och högst 
1 kr. 43,2 öre (Stockholm); för flertalet bolag — 64 st, — låg 
det mellan 1 kr. 10 öre och 1 kr. 30 öre. 

Skillnaden mellan försäljnings- och inköpspris var lägst 
18,i öre (Laholm) samt högst 67,3 öre (Stockholm) samt vex-
lade för mera än tre fjerdedelar af bolagen mellan 30 och 55 öre. 

P'01- 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 desamma förekommit. 

Denna sammanställning visar, att inköpspriset vexlat rätt 
betydligt för olika år samt att försäljningspriset, oberoende af 
det vexlande inköpspriset, småningom höjts. Hvad särskildt året 
1899—1900 angår, har inköpspriset varit ungefär 2 öre lägre än 
närmast föregående år, hvaremot försäljningspriset varit detsamma. 
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Omkostnaderna, beräknade per liter försåld spirituösa, upp
gingo för samtliga bolag till 15,j öro eller nära ett öre mera 
än föregående år. De voro lägst för Båstads bolag, 5,3 öre, samt 
högst för bolagen i Vadstena, 42,7 öre, och såsom vanligt Sö
derköping, der de uppgingo ända till 63,5 öro. För 63 bolag 
gingo omkostnaderna till belopp mellan 10 och 20 öre; för 17 
bolag öfverstego de sistnämnda belopp. 

Vinsten på egen rörelse belöpte sig för samtliga bolag till 
40,4 öre för hvarje liter försåld spirituösa mot 40,o och 40,5 öre 
närmast föregående försäljningsår. Vinsten var lägst 11,2 öre 
(Simrishamn) och högst 57,o öre (Luleå) samt vexlade för fler
talet bolag (75 st.) mellan 25 och 50 öre. 

Utaf bolagens revisionsberättelser, hvilka i allmänhet äro 
tcmligen kortfattade, framgår emellertid, att åtskilliga bolag 
under året vidtagit åtgärder för minskning af bränvinsförtäringen 
dels genom inskränkning i de tider, under hvilka försäljnings
ställena hållas öppna, dels genom bestämmelser angående de 
belopp spirituösa drycker, som vid hvarje besök få utlemnastill 
en gäst. Några bolags revisorer hafva särskildt påyrkat före
skrifter i detta afseende. Bolaget i Vexiö har inrättat etts. k. 
nykterhetsvärdshus, der lagad mat till billigt pris tillhanda
hållas äfven å tid af dagen, då utskänkriingsställcna skola 
hållas stängda; bolagets styrelse anser sig vara fullt befogad 
härtill, men revisorerna hafva hyst tvekan, huruvida bolaget i 
detta fall handlat i full öfverensstämmelse med gällande författning. 

Äfven under året 1800—1000 hafva några bolag handlat i 
strid mot bestämmelserna i försäljningsförordningen § 18. Så
lunda har bolaget i Lysekil utbetalat 6 % ränta å aktiekapi
talet i stället för medgifna högst 5 "/„. Bolaget i Helsingborg, 
som innehaft endast två rättigheter till minuthandel, har öfver-
låtit båda till andra personer och likaså har bolaget i Säter öf-
verlåtit all utskänkningen af bränvin. Aflöningon till den hos 
bolaget anstälda personalen får ej vara beroende af omsättningen 
af bränvin och vin eller utgå med viss del af vinsten, men detta 
oaktadt hafva bolagen i Norrtelje, Mariefred, Skenninge och 
Piteå användt sådant aflöningssätt. 

I Torshälla har bolaget hyrt lokal af sin verkställande di
rektör och likaså i Lund, ehuru det är bolag förbjudet att 
ingå affärsaftal med enskilda styrelseledamöter i bolaget. Ut-
skänkningsbolagen få icke förhyra andra lägenheter än dem, 
hvilka äro behöfliga för den rörelse, som bolaget sjelft utöfvar, men 

de för året nya bolagen i Hedemora och Säter hafva icke dess min
dre af städerna förhyrt stadshotellen samt sedermera uthyrt lokaler 
åt de personer, till hvilka utskänkningsrättighoten öfverlåtits. 

Bland öfriga i revisionsberättelserna framstälda anmärkningar 
må följande här omnämnas: i ett bolag anse revisorerna såväl 
styrelsens aflöning som lokalhyrorna, hvilka båda poster höjts 
under försäljningsåret, vara för höga; ett bolag har haft för 
stor inneliggande dagkassa; i ett annat bolag har verkställande 
direktören varit berättigad uppbära räntan å bolagets vinst från 
det den influtit, tills den inlevererats till ränteriet (d. v. s. verk
ställande direktören har under hela denna tid fått efter godt-
finnande disponera bolagets vinstmedel). Bolaget i Eksjö har 
bedrifvit en minuthandels- och en utskänkningsrättighet i samma 
lokal, der spritvaror sålts till lägre pris än å de öfriga utskänk-
ningsställena. Bolaget i Falköping har till två personer, som 
innehade rättigheter till utskänkning å stadens hotell till sig öf-
verlåtna och äfvon voro dolegare i bolaget, försålt bränvin till 
ett pris af 71 öre litern, under det att minuthandelspriset eljest 
varit 1 kr. 10 öre. Bolaget i Mönsterås har såsom vanligt 
under veckan närmast före jul nedsatt priset å bränvin. I en 
revisionsberättelse omnämnes, att spritvaror till mindre belopp 
än 50 liter utlemnats på kredit, hvilket enligt revisoremas åsigt 
ej borde få ske. 

Den årliga förbrukningen af spirituösa drycker inom landet 
eller noggrannare uttryckt den till förtäring disponibla qvan-
titeten deraf har i nedanstående tabell beräknats på följande 
sätt: till det vid årets början å nederlag liggande beloppet brän
vin har nämligen lagts dels den inhemska årstillverkningen, dels 
årets införsel af bränvin, hvarefter den sålunda erhållna summan 
minskats med summan af det belopp bränvin, som utförts ur 
landet, det belopp, som denaturerats eller eljest fått skattefritt 
användas för tekniskt ändamål, samt det belopp, som qvarlåg å 
nederlag vid årets slut. Beräkningen är emellertid ej fullt nog
grann, enär å ena sidan möjligen någon, ehuru i så fall sanno
likt högst obetydlig, qvantitet bränvin olofligen införes i landet 
och å andra sidan ej kan exakt angifvas, huru mycket bortgår 
vid bränvinets renande, ej heller huru de enskilda förråden vexla 
från det ena året till det andra; ett mindre belopp af det dis
ponibla bränvinet torde ock användas till tekniska ändamål. 

Tabellens två sista kolumner visa, att tillgången på bränvin 
såväl absolut taget som beräknadt per invånare i riket allt 
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sedan år 1891, som visar de lägsta siffrorna, varit stadt i sti
gande, till en början helt sakta men under de senaste åren hasti
gare, så att den och dermed väl äfven förtäringen af bran vin nu 
åter är uppe på samma höjd som under förra hälften af 1880-
talet. Det till förtäring disponibla beloppet har nämligen, be-
räknadt per invånare, under nedanstående femårsperioder upp
nått till i medeltal för år: 

Om den under kalenderåret 1900 till förtäring disponibla 
qvantitoten bränvin anses motsvara förbrukningen under för
säljningsåret 1899—1900,hvilket ju tillnärmelsevis är förhållandet, 
och derifrån dragas de myckenheter bränvin m. m., som bolagen 
under samma år enligt tabell n:r VI[ försålt, erhållas äfven 
de qvantiteter, som afyttrats på annat sätt, d. v. s. genom andra 
rättighetsinnehafvare, genom direkt försäljning från partihandlare 
samt genom lönkrögare. De afgifter, som belöpa på det af bo
lagen försålda och på det öfriga bränvinet, finnas angifna i tabell 
n:r IV men, böra, på grund af förut anförda orsaker, de förra 
minskas och de senare ökas med de i tabell n:r VII angifna 
afgifterna för fritt öfverlåtna rättigheter. På detta sätt erhålles 
följande sammanställning, i hvilken äfven siffrorna förde närmast 
föregående åren medtagits: 

Under de senaste åren hafva således bolagen försålt ungefär 
GO procent af hela den till förtäring disponibla qvantiteten. 
De afgifter, förutom tillverkningsskatt och tull, hvilka uttagits 
på det af bolagen försålda bränvinet, hafva för de i tabellen 
upptagna åren belöpt sig till i medeltal 37 öre för hvarje för
såld liter, under det att det öfriga till förtäring disponibla brän
vinet ej afkastat mera än ungefär 7 öre. 

Statsverkets och kommunernas inkomster af bränvinsmedel. 
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 försäljningsafgifter och bolags vinstmedel för närmast mot
svarande försäljningsår, så erhålles hela den såväl till staten 
som till kommuner och kommunala korporationer af bränvins 
tillverkning, införsel och försäljning uppkommande skattesumman. 
Resultaten af en dylik beräkning för tiden från och med år 1891 
äro sammanförda i nedanstående tabell, och äro dervid upp
gifterna om tullinkomsterna hämtade ur Kongl. KommerskoIIegii 
underdåniga berättelse angående rikets handel samt restitu-
tionen för utfördt bränvin beräknad för den här ofvan an
gifna utförseln efter 50 öre litern. Det under dessa är ut
förda bränvinet består till allra största delen utaf reningsafFall 
från destillationsverken. 

Om de afgifter, som sålunda äro pålagda bränvin och der-
till hänförliga drycker, jemföras med tullafgifterna för åtskilliga 
andra tuUpligtiga förbrukningsartiklar, så visar sig, att dessa 
afgifter under hvartdera af åren 1890 till och med år 1899 för 
hvarje landets invånare i medeltal uppgått till: 
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C. Tillverkningen af hvitbetssocker. 

Uppgifterna angående hvitbetssockertillverkningen under till
verkningsåret den 1 September 1899 till don 1 September 1900 
iiro länsvis sainmaiistälda i tabell n:r VIII, der för jemförelsens 
skull iifven motsvarande tal för bela riket för de närmast före
gående nio åren äro införda. Af tabellen synes, att hvitbets-
sockertillverkning år 1899—1900 bedrefs vid 19 fabriker, belägna 
15 i Malmöhus, 2 i Kristianstads och en i hvartdera af Got
lands och Blekinge län. Utaf Malmöhusfabrikerna voro tre s. k. 
saftstationer, der afverkningen oj drifves längre än till fram
ställande af betsaft, hvilken derefter genom rörledningar trans
porteras till hufvudfabriken för att der vidare bearbetas till
sammans med den der vunna betsaften. 

Betafverkningen vid fabrikerna pågick under följande tider 
af tillverkningsåret, nämligen vid 

Vid Helsingborgs-fabriken började visserligen betafverk
ningen, såsom ofvan uppgifvits, den 5 Oktober, men denna dag 
och likaså den 14 i samma månad afverkades endast 1,5 ton 
betor, livarefter betafverkningen på allvar började först den 23 
Oktober; dröjsmålet uppgifves hafva berott på vattenbrist. 

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

Afverkningen vid de enskilda fabrikerna har naturligtvis 
vexlat rätt betydligt. Här nedan Iemnas en uppgift å den 
högsta och den lägsta afverkning, som under livartdera af de 
fem senaste åren förekommit, äfveusom å medelafverkniiigen 
per fabrik. 

.Vid denna jemförelse liafva saftstationerna räknats såsom 
sjelfständiga fabriker: för år 1895—9G har afverkningen vid 
Karpalund, der fabriken nedbrann vid kampanjens början, ej 
medräknats. 

Afverkning af egna betor har förekommit vid de flesta 
fabrikerna men endast vid Säbyholm i någon nämnvärd grad; 
der liafva liksom de föregående åren ungefär 30 % af de af-
verkade betorna varit odlade på fabrikens egor, mot endast ett 
par procent vid de ofriga fabrikerna. 

Betpriset var under tillverkningsåret 1899—1900 i Skåne 1 
krona 65 öre per deciton under hösten, d. v. s. vid leverans 
före November månads utgång, samt vid senare leverans 1 krona 
85 öre, således 15 öre högre än år 1898—99; under inneva
rande tillverkningsår hafva dessa pris ytterligare stigit med 10 
öre. I Blekinge betalades för betor, skördade inom länet, 1 kr. 
GO öre vid höst- och 1 kr. 80 öre vid vinterleverans med ett 
tillägg af 7 V2 öre per deciton rena betor för hvarje half 
procent socker, som betorna höllo öfver 12 %. På Gotland, der 
skillnad göres å fastmarks- och myrbetor, betalades för de förra 
1 kr. 78 öre vid höst- och 1 kr. 98 öre vid vinterleverans samt 
1 kr. 68 öre för myrbetorna oafsedt tiden för leveransen. 

Sockerhalten hos betorna har varierat rätt betydligt. Socker-
halten bestämmes vid fabrikerna för hvarje dag och af de erhållna 
resultaten beräknas medeltal för dag, vecka och kampanj. Sist
nämnda medeltal vexlade mellan lägst 13,4 % och högst 15,7 '/«• Vid 
fyra fabriker var det lägre än 14 % vid 12 låg det mellan 14 och 
15 % och vid 3 fabriker var det högre än 15 %. Betornas soc-
kerhalt synes således i allmänhet hafva varit en procent högre 
hösten 1899 än hösten 1898. 

Det vunna utbytet af råsocker har, såsom synes af tabell 
n:r VIII, utgjort 

motsvarande 12,99 % af de afverkade betornas vigt. Såsom i 
föregående berättelser omnämts, är emellertid värdet af andra 
och tredje produkt råsocker betydligt lägre än värdet af första 
produkt, nämligen endast resp. 75 och 65 % deraf, hvarför det 
är oegentligt att vid beräkning af utbytesprocenten 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 12,so %. 
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En jemförelse med de i tab. n:r VIII intagna procenttalen 
för de närmast föregående åren visar, att sockerntbytet, beriik-
nadt i procent af betvikten utan reduktion för de sämre pro
dukterna, under de tio år, som tabellen omfattar, varit stadt i 
jemt stigande med undantag blott för år 1898—99, då det var 
obetydligt lägre än närmast föregående år; under de tio åren 
har det stigit inalles ined 3,54 %. Den reducerade utbytespro
centen, som varit stadd i oafbrutet stigande, bar ökats ännu 
mera nämligen med 3,78 %, beroende detta derpå, att fabrikerna, 
med tillhjelp af förbättrade arbetsmetoder och redskap, kunnat 
framställa allt bättre produkt; sålunda förekom under senaste 
året tillverkning af tredje produkt endast vid fyra fabriker. 

Vid tillverkningen har dessutom erhållits 18,053,7 ton me
lass och ungefär 360,000 ton bet-massa. Denna senare användes 
uteslutande till kreatursfoder, hufvudsakligen af betodlarne sjelfva. 
Melassen bar börjat alltmera bearbetas för framställning af 
socker, hvarjemte en del fabriker sålt melass till melassföräd-
lingsfabriken i Helsingborg. En del melass har användts för 
bränvinstillverkning, Ii varför redogörelse liar lemnats på ett före
gående ställe i denna berättelse. En stor del af melassen 
försäljes dock fortfarande till landtbrukare att användas såsom 
kreatursfoder. 

Tillverkningsskatten har fortfarande utgått med hälften af 
gällande råsockertull efter ett herähiadt sockerutbyte af 10,5 % 
af betornas vigt; fabriken i Karlshamn har dock fått beräkna 
sockerutbytet till 9,5 %. I enlighet härmed har skatten debite
rats med följande belopp per ton uppvägda betor, nämligen vid 

Skattelindringen uppgick således till 1 kr. 17 öre per ton 
betor eller för 14,041 ton till 17,129 kr. 97 öre. 

Med tillverkningsåret 1899—1900 upphörde den skatte
lindring, som genom kongl. förordningen den 19 Maj 1893 och 
kongl. kungörelsen den 15 Maj 1896 medgifvits vissa nyanlagda 
hvitbetssockerfabriker och under åren 1894—1900 åtnjutits af 
fyra fabriker. Skattelindringen uppgick 

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

För kalenderår räknadt har livitbetssockerskatten under de 
tio senaste åren debiterats med nedanstående belopp; till jem-
förelse är den i riksstaten beräknade inkomsten af denna be
skattning äfven införd. 

Kontrollen öfver tillverkningen har under tillverkningsåret 
1899—1900 utöfvats af fyra öfverkontrollörer samt vid hvarje 
fabrik fyra kontrollörer; och har kostnaden för densamma upp
gått till kr. 52,182, utgörande således något mer än0,5?»«fden 
under samma tid debiterade skatten. 

Att noggrant beräkna landets årliga sockcrförbruhring låter 
sig icke göra, då man icke känner raffinaderiernas och de en
skilda affärsmännens lagerbehållningar vid årsskiftet. Genom 
att för en följd af år på enahanda sätt beräkna de för bvarje 
år till förbrukning disponibla beloppen kan man dock erhålla en 
föreställning om det sätt, hvarpå konsumtionen under de se
naste åren vexlat. Vid denna kalkyl, hvilkens resultat äro an
förda här nedan, har bvarje kalenderårs inhemska sockertill
verkning beräknats af de under samma år afverkade betornas 
vigt med begagnandet af en utbytesprocent, hvartill till en början 
antogs medeltalet mellan de två närmaste tillverkningsårens; 
sedan emellertid kampanjens betafverkning allt mer koncentrerats 
till höstmånaderna, bar endast höstens utbytesprocent användts. 
Sålunda har utbytet år 1899 beräknats med begagnande af ut
bytesprocenten för tillverkningsåret 1899—1900. Till den så
lunda erhållna inhemska tillverkningen har derefter införseln 
adderats, livarvid för åren t. o. m. 1894 iakttagits, att det im
porterade raffinerade sockret reducerats till råsocker genom di
vision med 90, hvaremot för de senare åren någon dylik reduk
tion med anledning af den obetydliga importen icke ansetts 
nödvändig, i synnerhet som summorna endast angifvas i hela 
tusental ton. Siffran för det senaste året blir ännu mera 
approximativ, derför att man ännu hvarken känner utbytes
procenten för tillverkningsåret 1900—1901 eller införselns exakta 
belopp; denna siffra kommer derför att rättas i nästa berättelse. 
Do på ofvan angifna sätt erhållna summorna äro följande: 
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Sockertillverkarne hafva under de senare åren med ledning 
af frän fabrikerna och sockerraffinaderierna lemnade uppgifter 
om tillverkning och lagerbehållning verkstält beräkningar an
gående sockerkonsumtionen under tiden från den 1 Oktober det 
ena året till samma dag det derpå följande. Dessa beräkningar, 
af hvilka de välvilligt lemnat Byrån del, böra naturligtvis vara 
noggrannare än de ofvan anförda; den sålunda beräknade kon
sumtionen anföres här: 

Underdånigst 

K. LINDEBERG. 

Stockholm den 13 Augusti 1901. 



RÉSUMÉ. 

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 ôre (69,5 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 fabrica
tion 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 ore (14 centimes par litre). 

Pendant l'année de fabrication (1899—1900) qui est l'objet 
du présent rapport, la totalité de la fabrication s'est élevée à 
45,088,753 litres à 50 %. 

Les matières brutes employées ont comporté: 
52,576,218 kilos de céréales, 

696,384 hectolitres de pommes-de-terre, 
106,236 » » bettes, 

91,052 kilos d'amidon et 
5,371,999 » de mélasse. 

Le nombre des usines en activité a été de 131, dont la plupart 
sont situées dans les parties méridionales du pays. 

La recette de l'État a comporté pour l'année calendrière 
de 1900: 

21,678,009 couronnes, soit 30,132,433 francs. 

Les frais du contrôle, également pour l'année 1900, se sont 
élevés à 344,050 couronnes, soit 478,230 francs. 

Il est accordé une restitution de droits pour l'alcool dénaturé 
et consommé dans des buts industriels ou scientifiques. —• La 
totalité de l'alcool dénaturé s'élève pour l'année 1900 à 2.696,316 
litres à 50 %. 

IL Commerce de l'eau-de-vie. 
La loi en vigueur sur la vente de l'eau-de-vie date du 24 

mai 1895. 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, dans les stations 
balnéaires 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. Dans 
la plupart des villes (87 de 92) et dans quelques bourgs (11), 
le commerce en détail de l'eau-de-vie et des autres spiritueux est 
organisé d'après le système dit »de Gothembourg», caractéristique 
pour la Suède. Suivant ce système, tous les droits de vente 
dans la ville sont cédés à une Société spécialement consti
tuée dans ce but, qui, aux termes exprès de la loi, a pour 
mission «d'organiser et de surveiller dans l'intérêt de la moralité 

) La couronne calculée à 1 fr. 39 c. 

le commerce en détail de l'eau-de-vie dans la ville». Il est par 
conséquent interdit à la Société de prélever à son profit un in
térêt supérieur à l'intérêt légal de 5 % sur le capital engagé 
par elle. 11 lui est également défendu d'assurer à la ville des 
avantages économiques spéciaux. Ces sociétés sont tenues de se 
désister de tous les bénéfices réalisés par la vente, ces bénéfices 
devant, avec les droits de vente mentionnés, être, sur les bases 
fixées par la loi, répartis entre les conseils provinciaux, les 
sociétés économiques, les communes urbaines et les communes 
rurales. 

Le nombre des patentes effectivement exploitées de chaque 
catégorie donne les chiffres suivants pour l'exercice de 1899—1900: 

Des 880 patentes permanentes exploitées dans les villes, 862 
l'étaient par des sociétés, et 7 étaient privilégiées. 

Le chiffre de la population représenté en 1899—1900 par 
chaque patente permanente, a comporté: 

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

Ces droits ont été répartis de la manière suivante: 

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

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 10,5 kilogrammes de sucre brut. Pour cette 
quantité de sucre brut, qui est sensiblement inférieure au produit 
réel, 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 les provinces méridionales du pays 
et dans l'île de Gotland. Voici le tableau de la fabrication 
pendant la période de 1890—91 à 1891—1900: 
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Tab. N:r I. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1899-1 OKTOBER 1900. 
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Tab. N:r I I . 

RÅÄMNEN, ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1899—1 OKTOBER 1900. 
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Tab. N:r III. 

ANVÄNDT BRÄNSLE OCH ÅTGÅNG AF ARBETSKRAFT FÖR TILLVERKNING AF BRÄNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1899—1 OKTOBER 1900. 

Finansdepartementets Kontroll- och Jnsterhysbyrtis unilerd. Berättelse. 
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Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 



N:r IV. 

BRÄNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1899—1900. 
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Tab. N:r V. 

LANDSTING, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH LANDSBYGDSKOMMUNER ENLIGT BERÄKNING TILL
KOMMANDE BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDEL FÖR FÖRSÄLJNINGSÅRET 1899—1900. 
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Tab. N:r VI. 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1890—1891 TILL OCH MED 1899—1900. 
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Tab. N:r VI. (Forts.) 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1890—1891 TILL OCH MED 1899—1900. 



11 

Tab. N:r VI. (Forts.) 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1890—1891 TILL OCH MED 1899—1900. 
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Tab. N:r VII. 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1899—1900. 



13 

Tab. N:r VII. (Forts.) 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1899—1900. 



14 

Tab. N:r VII. (Forts.) 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1899—1900. 
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Tab. N:r VIII. 

TILLVERKNINGEN AF HVITBETSSOCKER UNDER TILLVERKNINGSÅRET 
1 SEPTEMBER 1899—1 SEPTEMBER 1900. 
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