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

Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrå får härmed 
till Eders Kungl. Maj:t afgifva underdånig berättelse angående 
dels tillverkningen och försäljningen af brännvin under tillverk

nings- och försäljningsåret 1903—1904, dels ock tillverkningen af 
hvitbetssocker och maltdrycker under samma tid. 



II 

A. Tillverkning af brännvin. 
I lagstiftningen angående tillverkning af brännvin hafva genom 

kungl. kungörelsen den 10 juli 1903 följande förändringar skett, 
hvilka trädt i kraft från och med tillverkningsåret 1903—1904. 
Sålunda har stadgats, att tillverkare, som vill för tillverkningen 
använda utländsk potatis, därom skall göra viss anmälan, samt 
att för brännvin, som tillverkas vid bränneri, där utländsk po
tatis användes, skall förutom den vanliga skatten erläggas en 
särskild afgift af 5 öre för hvarje liter. 

Bestämmelserna i tillverkningsförordningens § 11 angående 
det belopp brännvin, som vid hvarje särskildt bränneri må till
verkas utan erläggande af särskild afgift utöfver tillverknings
skatten, hafva ändrats därhän, att om tillverkningen vid ett och 
samma bränneri under tiden från den 1 oktober till den 1 maj 
öfverstigit 600,000 liter beskattningsbart brännvin eller under 
tiden från den 1 maj till den 1 oktober öfverstigit 435,000 liter, 
så skall en särskild afgift af 5 öre erläggas för hvarje öfver-
skjutande liter. 

Slutligen har den i förordningens § 7 omförmälda tid, hvar-
under tillverkningen vid bränneri må vara afhruten, innan skyl
dighet inträder för tillverkaren att gälda de på bränneriet be
löpande kontrollkostnaderna, minskats från fem till tre dygn. 

Tillverkning af brännvin har under tillverkningsåret 1 ok
tober 1903—1 oktober 1904 bedrifvits i Stockholms stad samt i 
Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, 
Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göte
borgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs och Örebro län. 

De genom kontrollpersonalen lämnade uppgifterna rörande 
de under tillverkningsåret 1903—1904 arbetande brännerierna 
äro sammanförda i tabell n:r 1, af hvilken framgår följande: 

a) Brännerierna» antal har varit 137, af hvilka 134 voro 
i verksamhet under hösten (oktober—december); under våren 
(januari—april) voro 128 och under sommaren (maj—september) 
12 brännerier i verksamhet. 

Utaf 1902—1903 års brännerier voro 4 nedlagda under år 
1903—1904, hvaremot under sistnämnda år 4 nyanlagda bränne
rier tillkommo, samt ett äldre åter sattes i gång. Af de ned
lagda brännerierna voro 2 belägna i Kristianstads, 1 i Blekinge 
och 1 i Kronobergs län; af de nya 2 i Malmöhus, 1 i Kristian
stads och 1 i Hallands län. 

b) Antalet tillverkningsdygn, hvarunder brännerierna varit i 
gång uppgick till 18,824. I medeltal var hvarje bränneri i gång 
137 tillverkningsdygn. 

c) Utbytet af brännvin har utgjort: 

En jämförelse med de i tabellen n:r 1 införda uppgifterna 
för föregående tillverkningsår visar, att bränneriernas antal ökades 
med ett samt att äfven tillverkningen såväl i sin helhet som i 
medeltal på bränneri något ökades mot närmast föregående år 
men ändock var betydligt mindre än under åren 1898—1902. 

I följande tabell äro brännerierna ordnade efter årstillvcrk-
ningens storlek. 

Tabellen visar, att antalet brännerier, som tillverkat mera 
än 400,000 liter, stigit från 28 under näst föregående år till 31, 
hvarvid samtidigt brännerierna med öfver 600,000 liters tillverkning 
sjunkit från 9 till 5. Denna sjunkning beror på de nya bestäm
melserna angående bränneriernas inaximitillverkning. Äfven an
talet brännerier med mindre tillverkning än 150,000 1. har 
minskats nämligen frän 44 till 37 men är dock större än under 
åren 1896—1902. 

Af de 5 brännerier, som tillverkade mera än 600,000 liter, 
voro 4 pressjästfabriker, belägna 2 i Uppland, 1 i Skåne och 1 
invid Göteborg. Vid det femte, beläget i Skåne, afverkades 
betsaft. 

Det litertal, hvartill tillverkningen dagligen uppgår, har 
liksom under föregående år varit i hög grad växlande icke blott 
de särskilda länen emellan utan ännu mera mellan olika bränne
rier. Sålunda var den dagliga tillverkningen, beräknad efter 
brännvin af normalstyrka, 

mindre än 700 liter vid 11 brännerier, 

mellan 700 och 1,000 liter vid . . . 15 > 

. 1,000 . 2,000 . . . . . 47 

» 8,000 . 3,000 . » . . . 50 

. 3,000 . 4,000 . . . . . 7 

större Sn 4,000 liter vid 7 . 

Af de sju brännerier, som hade större daglig tillverkning 
än 4,000 liter, tillhörde ett den förut omnämnda gruppen af 
brännerier med mera än 600,000 liters årstillverkning. Den 
största medeltillverkningen för dag, som förekom vid något brän
neri, var 8,263 liter af normalstyrka. För hela riket har det 
dagliga tillverkningsbeloppet i medeltal, erhållet genom division 
af hela tillverkningsbeloppet med hela antalet tillverkningsdygn, 
under år 1903—1904 utgjort 2,021 liter. 

Den tillverkade spritens volym utgjorde 24,608,426 liter af 
77,3 % medelstyrka. 

liter af normalstyrka eller 50 % alkoholhalt vid + 15° C. 
Den årliga medeltillverkningen vid hvarje bränneri, hvilken 

erhålles genom hela tillverkningsbeloppets division med bränne
riernas antal och hvilken visar sig ganska olika inom de sär
skilda länen, har för tillverkningsåret 1903—1904 uppgått till 
277,632 liter. 
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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 Uppsala län samt till Väster
götland räknats äfven det i Göteborgs- och Bohus län belägna 
bränneriet, har tillverkningen år 1903—1904 varit fördelad på 
följande sätt: 

Skåne Tid 84 brännerier 70,72 procent. 
Blekinge > 11 > 5,60 » 
Västergötland » 22 » 8,83 
Småland och Halland . . . » 6 • 3,78 
Östergötland och Närke . . > 9 » "2,90 
Mälaredalen » 5 > 8,17 > 

Rättigheten att under tiden mellan den 1 maj och den 1 
oktober utöfva brännvinstillverkning i förening med pressjäst
beredning begagnades år 1904 af 12 jästfabriker, nämligen af 
en i Stockholm, en i Uppsala, en i hvartdera af Östergötlands, 
Jönköpings samt Göteborgs och Bohus län, två i hvartdera af 
Kristianstads och Malmöhus län samt tre i Stockholms län. 

Rättigheten att inlägga brännvin å nederlag vid bränne-
rierna begagnas fortfarande allmänt. 

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

Allmänna brånnvinsnederlag hafva under år 1904 funnits 
till ett antal af 15, nämligen vid Reijmersholm i Stockholms, 
Ödåkra i Malmöhus, Presenten i Göteborgs och Bohus samt 
Dimbo och Ulfhult i Skaraborgs län samt i Motala, Karlshamn 
(2 st.), Kristianstad (2 st.), Malmö, Hälsingborg, Göteborg, Borås 
och Hjo. De kvantiteter brännvin, som dessa nederlag haft 
inneliggande, hafva de senare åren utgjort i liter af normalstyrka; 

Â brännerinederlag och allmänna brännvinsnederlag till
sammans hafva således vid ofvannämnda tider följande belopp 
varit inneliggande. 

hvaraf synes, att en ganska betydande del af rikets brännvins
tillverkning passerar genom de allmänna nederlagen, innan bränn
vinet kommer till förbrukning. 

Enligt de vid brännerierna förda inmäskningsjoumalerna, 
af hvilka sammandrag meddelas i tabell n:r 2, hafva följande 
kvantiteter råämnen inmäskats under tillverkningsåret 1903— 
1904: 

Spannmål 24,585,566 kg. 

Potatis 1,529,329 hl. 

Hvitbetor 193,979 > 

Graslärkelse 375,247 kg. 

Melass 4,626,401 > 

Reduceras uppgifterna beträffande de särskilda slagen af 
spannmål från vikt till rymdmått, erhållas följande kvantiteter: 

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

Vid denna reduktion har liksom i föregående berättelser 
antagits, att vikten af en hektoliter är följande för de särskilda 
slagen af spannmål: 



I V 

Dessutom ha vid pressjästfabriker och melassbrännerier 
användts 

582,950 kg. maltgroddar. 

432,840 > kli, och 

114,130 • jordnötskakor. 

Ihitbetor hafva under tillverkningsåret 1903 — 1904 in-
niäskats vid 15 brännerier i Kristianstads och 5 i Malmöhus lan 
till samnianlagdt något mindre belopp än närmast föregående år. 
Vid tre af de sistnämnda brännerierna ininäskades betsa/ten, till 
hvilket ändamål betorna först bearbetades i diffusörer på samma 
sätt som vid hvitbetssockerfabrikerna, men vid de öfriga bränne
rierna, där i allmänhet endast mindre kvantiteter betor användes, 
behandlades dessa på samma sätt som potatis. 

Melass har under tillverkningsåret användts vid 2 brännerier 
i Kristianstads och 5 brännerier i Malmöhus län. Vid 3 af de 
sistnämnda inmäskades endast melass; vid ett af de öfriga äfven 
spannmål samt vid det återstående både spannmål och potatis. 

Det procentförhållande, hvarmed de särskilda slagen spann
mål vid imnäskningama vid samtliga brännerier (jästfabrikerna 

således medräknade) hafva ingått, är angifvet i följande tabell, 
hvilken för jämförelses skull äfven innehåller motsvarande pro
centtal för några föregående år. 

För ett riktigt bedömande af förhållandet mellan utbytet 
af brännvin och åtgången af spannmål och rotfrukter bör till
verkningen vid jästfabrikerna beräknas särskildt för sig och 
skiljas från tillverkningen vid de egentliga brännvinsbrännerierna, 
enär utbytet af brännvin naturligtvis vid de förra måste vara 
jämförelsevis mindre än vid de senare. Enligt inmäsknings-
journalerna hafva under tillverkningsåret 1903—1904 nedan
stående kvantiteter råämnen förbrukats vid de brännerier, där 
jästtillverkning ägt rum, nämligen: 

Vid jästfabrikerna inmäskades alltså tillsammans 

13,115,259 kg. spannmål 
27,736 hl. potatis och 

1,123,400 kg. melass 

och b le f u t b y t e t h ä r a f 

0,097,210 liter brännvin nf normalstyrka och 
2,980,290 kg. ren jäst. 

Men ren jäst förstås här den tillverkade pressjästens vikt, 
minskad med tillsatsen potatismjöl. 

Vid de fyra brännerier i Malmöhus län, som uteslutande 
eller hufvudsakligen afverkade melass, inmäskades under tilI-
verkningsåret 

54,603 kg. spannmål 
7,799 hl. potatis och 

3,493,961 kg. melass, 

hvaraf erhöllos 
1,968,717 liter brännvin af normalstyrka. 

Frånräknas nu anförda inmäskningar och motsvarande till
verkning från ofvan angifna belopp för rikets samtliga brän
nerier, erhållas de kvantiteter råämnen, som inmäskades, och det 
brännvin, som tillverkades vid de brännerier, som endast till
verkade brännvin och därtill hufvudsakligen använde spannmål 
och rotfrukter, nämligen inmäskade råämnen: 

spannmål 11,415,638 kg. 
potatis . : 1,493,794 hl. 
hvitbetor 193,979 » 
gråstärkelse 375,247 kg. 
melass 9,040 » 

och däraf erhållet utbyte 

29,969,669 liter brännvin af noraalstyrkn 



v 
. f ö r åstadkommande af 1,000 liter brännvin af nortnalstyrkà 

harva alltså vid dessa brätinerier åtgått 381 kg. spannmål, 56 
hl. rotfrukter och 13 kg. gråstärkelse. Vid de melassbrännerier, 
där endast melass afverkats, hafva för åstadkommande af samma 
belopp brännvin åtgått 1,912 kg. melass. 

tedes ofvan anförda materialkostnad representera tillverknings
kostnaden för råbrännvinet. För jästfabrikcrna är en dylik be
räkning föga upplysande i anseende till svårigheten att upp
skatta värdet af jästutbytet. 

Pressjästfabrikerna. I nedanstående tabell äro, för vin
nande af större öfverskådlighet, sammanförda åtskilliga af de 
redan lämnade uppgifterna angående pressjästfabrikerna äfvensom 
motsvarande uppgifter för de nio närmast föregående åren. 

Under samma tid förbrukades vid ifrågavarande fabriker föl
jande kvantiteter råämnen, nämligen: 

De insamlade uppgifterna angående det vid brännerierna an
vända bränslet äro sammanförda i tabell n:r 3; af dem framgår, 
att stenkol användts såsom bränsle, antingen enbart eller till
sammans med annat, i flertalet län men alls icke i Jönköpings, 
Kronobergs, Älfsborgs och Örebro län där i stället användes ved 
och torf. Sistnämnda bränsle förbrukades eljest förnämligast i 
Skåne och Blekinge samt äfven i Skaraborgs län. Slutligen har 
ock sågspån Och annat sågaffall användts. 

2 

Potatis begagnas visserligen icke vid jästtillverkning, men 
en del af jästfabrikerna maska under den allmänna tillverknings
tiden, 1 oktober—1 maj, särskild t för biännvin, hvarvid potatis 
kommit till användning. 

Under den vanliga förutsättningen, att arbetskostnad jämte 
ränta ä fdrlagskapital m. m. betäckas genom affallet, skulle så-

Finansdepartementets Kontroll- och Justeringsbyrcis nnderd. Berättelse. 

Mot denna materialkostnad svarar en tillverkning af 31,938,386 
liter brännvin af norinalstyrka, hvarför således materialkostnaden 
för en liter utgjorde 15,2 öre. Under de närmast föregående 
åren utgjorde den på samma sätt beräknade materialkostnaden 
för hvarje liter brännvin, som tillverkades vid de brännerier, där 
uteslutande brännvin producerades, 

De genom koritrollpersoiuilen insamlade uppgifterna rörande 
inköpsprisen å de inmäskade råämnena gifva i medeltal följande 
värden för de olika spannmålsslagen: 

samt föi-

Om från de uti tabell n:r 2 angifna beloppen råämnen, som 
användts vid samtliga brännerier i riket, fråiidrages hvad som 
användts vid pressjästfabrikerna, erhållas de kvantiteter, som 
användts uteslutande för brännvinstillverkning. Dessa kvanti
teter och deras värden, beräknade efter ofvan angifna medelpris, 
äfö således för tillverkningsåret 1903—1904: 
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och dessutom en kreatursvandring. 
Ångmaskin användes under tillverkningsåret vid samtliga 

brännerier utom två. 
Antalet arbetare, sysselsatta vid briinnerierna och jästfabri-

kcrna, var under hösten och våren 1,108 samt under sommaren 
249, däråt' under hösten och våren 15 män under 18 år och 6 
kvinnor samt under sommaren 7 män under 18 år och 4 kvinnor. 

Som dessa tal ej äro omedelbart jämförbara med uppgifterna 
i Byråns äldre berättelser, där de lämnats särskild t för höst och 
särskildt för vår, hafva dessa senare ej intagits i tabell n:r 3 
men anföras i stället här nedan: 

Antal arbetare. 

Hösten. Våren. Sommaren. 

är 1 8 9 2 - 9 3 992 841 140 

. 1893—91 953 89-1 165 

. 1 8 9 4 - 9 5 886 8(50 173 

. 1 8 9 5 - 9 6 900 8G4 189 

• l î - 90 -97 S91 871 204 

Uppgifterna om antalet arbetare angifva dock icke det pre
sterade arbetet, emedan många brännerier endast varit i verk
samhet en kort tid, under det att andra arbetat längre tid och 
jästfabrikerna hela året. Om däremot för hvarje bränneri arbe-
tarnes antal multipliceras med det antal tillverkningsdygn, livar-
umler bränneriet haft tillverkningsrätt, erhållas de i tabell n:r o 
angifna antalen daysverken, hvilka utgöra ett något noggrannare 
mätt pa det arbete, som blifvit nedlagdt på tillverkningen. De 
sålunda erhållna dagsverkena äro: 

under hösten och våren 142,769 

> sommaren 31,672 

under året 174,441 

För erhållande af 1,000 liter brännvin af nonnalstyrka hafva 
i medeltal åtgått 2,9 dagsverken, hvarvid pressjästfabrikerna 
frän räknats. 

Kontrollen öfver brânnrinstïllrerkningen. När beskattning 
af maltdrycker infördes, bestämdes, att kontrollen öfver brygge
rierna skulle utöfvas af samma öfcerkmitroUärer, som hade kon
trollen öfver lirännerierna sig anförtrodd. Till följd häraf ökades 
antalet vid brännvinskontrollen anställda öfverkontrollörer, hvilket 
de senare åren varit nio, med sex, så att under tiden från och 
med den 1 augusti 1903 till och med den 31 juli 1004 voro 
tillsammans femton öfverkontrollörer inkallade att tjänstgöra vid 
kontrollen öfver brännvinstillverkningen. 

Af dessa tjänstgjorde fem i Kristianstads län och af dem 
en äfven i Malmöhus och en i Blekinge län, två tjänstgjorde i 
Skaraborgs län och af dem den ene äfven i Älfsborgs och Jön

köpings län, en i Stockholms stad samt Stockholms och Uppsala 
län, en i Jönköpings och Kronobergs län, en i Göteborgs och 
Bohus samt Älfsborgs län och slutligen en i hvart och ett af föl
jande län, nämligen Östergötlands, Kalmar, Malmöhus, Hallands 
och Örebro. Tre öfverkontrollörer åtnjöto ersättning i enlighet 
med bestämmelserna i ordningsstadgan för brännvinsbrännerierna 
och de öfriga enligt ordningsstadgan för maltdrycksbryggerierna. 

Antalet vid brännerierna tjänstgörande kontrollörer uppgick 
under tillverkningsåret 1903—1904 till 194 tillhörande nedan 
angifna samhällsställningar och yrken : 

Officerare i tjänst 31 

> med afslied 35 

Underofficerare i tjänst 26 

> med afsked 54 

Vid länsstyrelserna anställde 27 

Landtbruliarc 12 

Andra personer 9 

Summa 194 

Såsom officerare med afsked äro äfven de räknade, som 
kvarstå 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 spritkonlrollapparaterna 
arbeta, hafva fortfarande profmätningar anställts genom spritens 
uppmätning för hand och afprofning med termoalkoholometer. 
Enligt regel anställes en profmätning kort efter tillverkningens 
början vid hvarje bränneri och därefter en andra mätning efter 
tre eller högst fyra månaders förlopp, såvida ej öfverkontrollören 
finner skäl att företaga den tidigare. 

Antalet profmätningar vid de särskilda brännerierna har 
varit: 

Vid ett bränneri, som endast var i verksamhet under en 
kort tid, medhanns ingen profmätning. 

Att kontrollapparaten i jämförelse med handuppmätningen 
vid samtliga mätningar gifvit 

samma eller större (positivt) resultat, inträffade vid . . . 24 brännerier 

mindre (negativt) resultat, inträffade vid 75 > 

dels positivt, dels negativt resultat, inträffade vid . . . . 37 • 

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

positiva vid 38 och negativa vid 98 brunnerier. 

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

1 tabell n:r 3 äro äfven uppgifter om den använda arbets
kraften införda. Under tillverkningsåret 1903—1904 användes 
vid brännerierna och pressjästfabrikerna: 



VII 

Om differensernas storlek vid de enskilda profinätningarna 
tagna h var för sig lämnar följande tabell upplysning: 

namnes i § 21 af förordningen angående villkoren för tillverk
ning af brännvin. 

Af ofvan lämnade uppgifter angående kontrollapparaterna 
framgår, att dessa fortfarande i allmänhet arbeta fullt tillfreds
ställande, hvilket ock bekräftas däraf, att under de senaste åren 
ingen brännvinstillverkare begärt sådan kontrollmätning, som om-

Statsverkets inkomster af brännvinstillverkningen. Föl' allt 
inom landet tillverkadt brännvin, med undantag för två procent, 
som äro skattefria, påföres tillverkaren skatt efter (J5 öre för 
hvarje liter af normalstyrka. Den debiterade skatten behöfver 
ej erläggas förrän brännvinet uttages fråu nederlag, hvarför den 
under ett år debiterade skatten aldrig fullt öfverenstämmer med 
det under samma år till statsverket influtna skattebeloppet. De 
under de senare åren debiterade, till statsverket influtna och i 
riksstaten beräknade skattebeloppen äro sammanställda i nedan
stående tabell, vid hvilken bör anmärkas, att skatten intill slutet 
af januari månad år 1903 utgick med 50 öre för en liter. 

S Debiterad Inlluten I rik»staten 
skatt. skatt. beräknad skatt. 
Kr. Kr. Kr. 

1895 17,443,447 16,542,068 14,000,000 

1896 16,403,1133 17,521,320 14,500,000 
1897 18,147,586 18,417,134 15,000,000 

1898 19,322,927 19,979,894 15.500,000 

1899 23,180,810 20,861,644 15,500,000 
1900 21,872,035 21,678,009 17,000,000 

1901 24,042,432 21,854,169 18,000,000 

1902 21,987,668 19,550,923 19,500,000 

1903 24,249,086 20,810,144 20,500,000 

1904 22,539,473 24,487,280 25,700,000 

Uppgifterna om den debiterade skatten äro hämtade ur öfver-
kontrollörernas, i vederbörande landskontor granskade samman
drag öfver brännvinstillverkningen. I dessa belopp ingå emeller
tid äfven de särskilda afgifterna för s. k. öfver- och undertill
verkning, nämligen: 

år 1896 fur 15,490,2 1. nndertilWerkuinjc . . . kr. 1,549,02 

» 1898 » 1,454,3 , , . . . > 145,43 

» 1900 . 909.8 • . . . . . 90,98 

• 1902 » 1,639,8 . . . . . . 163,08 

- > . 129,172,6 öfvertillverkniiig . . . 12,917,20 

- 1903 . 11,292,7 . uiulertiUverkmnt; . . . » 1,129,27 

> 1904 . 72,319,5 > ölvertillTcrkiiiiis! . . . 3,615,97 

Uppgifterna om den influtna skatten äro hämtade ur kapital
kontot till Rikshufvudboken. Alldenstund i detta konto pj skiljes 
på influten tillverkningsskatt och influtna nederlagsafgifter, hafva 
de där uppgifna beloppen minskats med de nederlagsafgifter, som 
enligt Byrån från länsstyrelserna meddelade upplysningar influtit 
till landtränterierna, och hafva dessa under ifrågavarande år 
utgjort: 

är 1895 kr. 16,382 

. 1896 ; 23,650 

» 1897 > 20,923 

. 1898 24,714 
• 1899 > 27,546 

.1900 » 30,407 
» 1901 > 38,572 
» 1902 , 28,723 

• 1903 40.247 

. 1904 , 35,540 
allt med utelämnande af öretal. 

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

För samtliga brännerier var medeltalet — 0,22 %. 
Ofvaustående uppgifter visa, att differensen vid 56 brän

nerier eller 41 % af samtliga icke var större än 0,25 % af 
kontrollapparatens utslag, 

B) Brännerier, där kontrollapparaten lämnat lägre belopp än 
handuppmätningen. 

A) Brännerier. där kontrollapparaten lämnat lika eller högre 
belopp än handuppmätningen. 
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Af den debiterade tillverkuingsskatten bar eq del åter afforts 
för brännvin, som denaturerats vid brännerier eller exporterats 
direkt från nederlag; likaså har af den influtna tillverknings
skatten en del restituerats för sådant brännvin, som utförts eller 
denaturerats för andras räkning än tillverkarnes, hvarom utför
ligare uppgifter lämnas längre fram i berättelsen. 

Denaturering af brännvin. Under år 1904 förrättades 
denaturering inom 15 distrikt, hvilka äro angifna i nedanstående 
tabell. 1 tabellen har för hvarje distrikt införts antalet förrätt
ningar samt beloppet brännvin, som denaturerats. Såsom vittnen 
tjänstgjorde 42 personer förutom kontrollörerna vid de brännerier, 
där denaturering förekom. 

För brännvin, som vid staten tillhörigt krutbruk användes 
för tillverkning af krut, erhållas under vissa villkor restitution 
af tillverkningsskatten; bland dessa villkor är, att brännvinet 
vid levererandet till krutbruket uppmätes under kontroll. På 
grund häraf har vid Åkers krutbruk under år 1904 sålunda upp
mätts 248,236,7 liter brännvin af normalstyrka och utgör således 
summan af det under året denaturerade och eljest till skattefri 
användning uppmätta brännvinet 3,152,879,4 liter af normal-
styrka. 

Motsvarande belopp hafva under de senaste tio åren varit 

Häraf hafva följande belopp denaturerats v;id bBänuerier, 
nämligen 

hvarför skatt afforts i bränneriernas afräkningslängder. Den 
stora denatureringen under år 1903 berodde, såsom i berättelsen 
för år 1902—1903 närmare angifves, på den under året inträdda 
förhöjningen i tillverkningsskatten och därmed sammanhängande 
omständigheter. 

För det brännvin, som denaturerades annorstädes än vid 
brännerier, restituerades skatt med 64 öre och för det vid Åkers 
krutbruk använda brännvinet med 65 öre, allt för en liter bränn
vin af normaistyrka. 

För år 1904 har restitutionen således uppgått till följande 
belopp: 

Under närmast föregående år har skatt restituerats med be
lopp, som växlat mellan 47 och 50 öre för litern. Det resti-
tuerade skattebeloppet har under de tio senaste åren uppgått till 

allt med utelämnande af öretal. 
Den rätt afsevärda minskningen år 1903 beror på den redan, 

omnämnda ökningen i denaturering vid brännerierna. 
Denaturering af brännvin har skett för följande ändamål: 
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I ofvanstående tabell har medtagits det vid Åkers krutbruk 
använda brännvinet, fastän det icke denaturerats. 

Från och med år 1900 utgår denatureringsafgiften med 1 
öre för liter brännvin af normalstyrka. För det under år 1904 
denaturerade beloppet, 2,904,642,7 liter, uppgick alltså denatu
reringsafgiften till kr. 29,046,42. 

Ar 1900 erlades deaatnrcringsafgift med . . . kr. 25,481,81 

» 1901 » » . . . . » 25,561,23 

» 1902 » » , . . . • > 27,788,12 

» 1903 i . . . . . . 28,811,77 

samt under åren 1895—1899, då den utgick efter 2 öre för liter 
brännvin af n. st., med följande belopp, nämligen 

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

Sänkningen i vittnesersättningar under år 1903 beror därpå, 
att såsom i berättelsen för samma är nämnts, vid brännerier 
denaturerades en stor del brännvin, som under vanliga förhål
landen skulle hafva denaturerats annorstädes, samt därpå, att 
den vid bränneriet anställda kontrollören är skyldig att utan 
särskild ersättning tjänstgöra såsom vittne vid denatureringsför-
rättningen. 

Under åren 1895—1899, då kontrollantsarfvodet utgick med 
1 öre för liter utan begränsning, belöpte sig kontrollkostnaderna till 

B. Minuthandeln med och utskänkiiingeii af 
brännvin. 

De från länsstyrelserna till Kontroll- och Justeringsbyrån 
insända uppgifterna rörande minuthandel med och utskänkning 
af brännvin under försäljningsåret 1903—1904 äro sammanförda 
i tabellerna n:r 4, 5 och (i. I tabellerna n:r 4 och (i hafva de 
köpingar, inom hvilka brännvinsförsäljningen varit öfverlåten åt 
bolag (köpingar med bolag), sammanförts ined städerna, emedan 
uti ifrågavarande köpingar försal jningsafgifterna och bolagens 
vinstmedel skola fördelas etter samma grunder, som äro be
stämda för stad, i hvilken brännvinshandeln är öfverlåten åt 
bolag. Bland köpingar med bolag har i Byråns berättelse älven 
upptagits Trollhättans kommun, hvilken genom Kungl. brefvet 
den 18 december 1863 blef uti nu ifrågavarande afseende lik
ställd med städerna. 

I tabell n:r 4 lämnas uppgift om antalet under försäljnings
året 1903—1904 begagnade försäljningsrättigheter, 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 tio åren; försäljningsrättigheterna 
äro därvid fördelade dels i minuthandels- och utskänkningsrättig-
heter, dels i sådana, som öfverlåtits åt bolag, sådana, som in
ropats på auktion och sådana, som innehafvas på grund af bur
ska p eller privilegium. 

Kontrollantsarfvodet utgår med 1 öre för liter brännvin af 
normalstyrka, till dess det af kontrollanten under året denatu
rerade beloppet uppgår till 100,000 liter samt därefter med V2 

öre för liter,, dock tillsammans minst 75 kr. för hvarje kvartal, 
hvarunder kontrollanten verkställt denaturering. 

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

Kontrollkostnaderna hafva, enligt på Byrån verkställd be
räkning, för de fem senaste åren varit 

hvarvid dock Kontroll- och Justeringsbyråns utgifter för blankett
tryck, kontrolleffekter m. m. ej tagits i beräkning. 
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Antal begagnade, ständiga försåljningsrättigheter. 

Antalet i städerna (och köpingar med bolag) begagnade 
rättigheter till försäljning af brännvin, som under åren 1892— 
11101 varit stadt i stigande ehuru icke oafbrutet, nedgick afse-
värdt ar 11)01—1902, och minskningen har sedan dess fortgått. 

Antalet å landsbygden förekommande försäljningsrättigheter 
liar under mänga år varit stadt i aftagande. 

Tabellens uppgifter angående antalet minuthandels- och ut-
skänkningsrättigheter öfveiensstämma ej fullständigt med de fak
tiska förhållandena, enär åtskilliga bolag begagna en eller flera 
af sina utskäiikningsrättighcter till minuthandel d. v. s. för för
säljning till afhämtning. Antalet begagnade niinuthandelsrättig-
heter i städer och köpingar är därför något större, än i tabellen 
angifves, och antalet till förtäring pä stället använda utskänknings-
rättiglieter lika mycket mindre. 

Försäljningsrättigheternas fördelning inom landet. Huru 
olikforinigt de ständiga brännvinsförsäljningsrättigheterna äro för
delade inom de särskilda länen, framgår af sammanställningen 
här. nedan, som länsvis upptager antalet inbyggare för hvarje 
utöfvad ständig försäljningsrättighet under 1903—1904, särskildt 
för städer och köpingar med bolag och särskildt för den öfriga 
landsbygden äfvensom för länen i sin helhet. 

Under år 1903—1904 har således förekommit en ständig 
försäljningsrättighet för 1,417 invånare i städerna (och köpingar 
med bolag), för 31,506 på landsbygden och för 5,399 i hela riket. 
Olikformigheten i afseende på rättigheternas fördelning är i 
synnerhet märkbar i fråga om landsbygden. Relativt talrika 
voro försäljningsrättigheterna liksom förut på landet i Skåne 
(särskildt Kristianstads län), Halland och på Gottland. Invånare
antalet för hvarje rättighet på landet var inom öfriga län i all
mänhet betydligt högre. I hvartdera af sex län fanns blott en 
ständig rättighet på landsbygden, och voro fyra af dessa privi
legierade; i fyra län, nämligen Uppsala, Södermanlands. Väster
norrlands och Jämtlands, saknades helt och hållet sådan rättighet. 

Tillfälliga rättigheter. Antalet af sådana utskänknings-
rättigheter, som af Kungl. Maj:ts befallningshafvande meddelas 
för kortare tid än helt år, har under de tio senaste försäljnings
åren varit: 
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De i städerna utdelade rättigheterna torde till största delen 
vara sådana, som utöfvats på passagerareångbåtar. 

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

Enligt § 17 mom. 2 i gällande förordning angående villkoren 
för försäljning af brännvin den 24 maj 1895 skall utskänknings-
bolag för hvarje öfvertagen rättighet erlägga årlig afgift med 
450 kr. Såsom redan i föregående berättelser anmärkts, hafva 
emellertid åtskilliga bolag och länsstyrelser förbisett denna be
stämmelse, i det att bolagen erbjudit högre afgifter och läns
styrelserna godkänt dessa anbud utan rättelse med afseende på 
afgiftens storlek. Till följd häraf är summan af de i tabell n:r 
4 i kolumnen »Af bolag. Betingade» införda afgifterna fortfa
rande något större, än den rätteligen borde vara. 

Försäljning smedlens fördelning. Tabellen n:r 4 innehåller 
vidare redogörelse för vinstmedlens och försäljningsafgifternas 
omedelbara fördelning, och tabellen n:r 5 redogör särskildt för 
landstingens, hushållningssällskapens och landsbygdskommunernas 
andelar, livarvid under rubriken »genom fördelning» upptagits de 
andelar, hvilka enligt beräkning, grundad på folkmängdsförhål
landena vid 1903 års slut, bort tillfalla landsting, hushållnings
sällskap och landsbygdskommuner utaf de till Kungl. statskon
toret inbetalta belopp. Beträffande denna fördelning bör erinras, 
dels att de medel, som beräknats tillkomma Kalmar läns båda 
landsting, äro sammanförda till en summa, och likaså de, som 
beräknats tillkomma Älfsborgs läns båda hushållningssällskap, 
dels att Kungl. statskontoret plägat höst och vår verkställa för
delning 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 öfverensstämma med dem 
som i Byråns tabell n:r 4 för samma år upptagits såsom till
kommande statskontoret. 

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

I posten provisioner m. in. ingår äfven för Stockholms stad 
den ersättning, som betalas till innehafvare af privilegierade för
säljningsrättigheter. Fråndrages detta ersättningsbelopp, uppgå 
uppbördsprovisionerna för året 1903—1904 ej till mera än 12,135 
kr. 75 öre, d. v. s. ej fullt en tiondels procent af samtliga för
säljningsmedel. 

Utskänkningsbolugens verksamhet. Under försäljningsåret 
1903—1904 var brännvinshandeln inom 8G städer och 15 kö
pingar (inberäknadt Trollhättan) öfverlåten åt bolag. 1 Grenna, 
där brännvinshandelu allt sedan försäljningsåret 1894—1895 varit 
öfverlåten åt bolag, blefvo försäljningsrättigheterna för år 1903 
—1904 utbjudna på auktion. I Mörbylånga köping i Kalmar 
län och Sollefteå köping i Västernorrlands län har brännvins
handeln från och med år 1903—1904 öfverlåtits åt bolag. 

På grund af föreskriften i § 18 af försäljningsförordningen, 
att utskänkningsbolags räkenskaper skola föras enligt föreskriftei 
och formulär, som utfärdats af Kontroll- och Justeringsbyrån 
upprättas af bolagen tablåer öfver deras omkostnader och varu
omsättning, hvilka tablåer efter granskning och jämförelse med 
revisionsberättelserna lagts till grund för den i bilagorna intagna 
tabellen n:r 7. 

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 m. in. Summan af de i dessa två ko
lumner 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 äger rättighet att, såvida länsstyrelsen därtill lämnar 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 villkor, 
att den person, som erhåller en rättighet på sig öfverlåten, skall 
inköpa all eller åtminstone större delen behöflig spirituösa hos 
bolaget, dels utan dylikt villkor. I förra fallet utgör tydligen 
den afgift, som för öfverlåtelsen erlägges, en del af bolagets vinst 
å egen rörelse, men i det senare, dä rättigheten kan sägas vara 
fritt öfverlåten, är icke så förhållandet. Afgifterna för det förra 
slaget af öfverlåtelser hafva därför i tabellen n:r 7 inberäknats 
i vinsten å egen rörelse, hvaremot afgifterna för det senare 
slaget eller de fritt öfverlåtna rättigheterna upptagits i en sär
skild kolumn. 

Äfven afgifterna för öfverlåtna rättigheter skola af bolag 
afstås till fördelning, och bör till följd häraf för hvarje län 

hvaremot fördelningen i medeltal för hvart och ett af de fem 
försäljningsåren 1899—1904 ställt sig på följande sätt: 
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summan af bolagens vinst å egen rörelse och uppburna afgifter 
för fritt öfverlåtna rättigheter öfverensstänima med summan af 
de bolagens betingade försäljningsafgifter ocli vinstmedel, som 
angifvas i tabell n:r 4. Bolagen i Stockholm, Uppsala och 
Hudiksvall hafva emellertid af vinsten gjort afsättning till reserv
fond ined resp. 50,001) kr., 26,42!) kr. och 2,43!) kr. 43 öre. 
Bolaget i Hedemora har af vinsten innehållit 18,923 kr. 85 öre, 
motsvarande bolagets fordran hos den förre magasinsföreståndaren. 
Till följd af dessa förhållanden öfverensstänima icke ofVannämnda 
summor i de två tabellerna för Stockholms stad samt för Upp
sala, Kopparbergs och Gäflehorgs län. 

I tabell n:r 7 hafva vidare införts uppgifter om de kvan
titeter spirituösa af olika slag, som af bolagen försålts. 

Af tabellen framgår, att samtliga utskänkningsbolag i riket 
år 11)03 1904 tillsammans haft följande utgifter: 

att deras rinst å egen rörelse varit kr. 11,130,488,49 samt att 
de af dem försålda earnkcautiteterna uppgått till 

I tabell n:r 7 förekomma slutligen två kolumner, angvfvancle 
för hvarje bolag omkostnader och vinst per liter försåld spiri
tuösa af alla slag. 

Af dessa uppgifter synes, att inköpspriset för det Varm-
renade brännvinet växlat från lägst 82,4 öre (Linköping) til! 
högst 97,4 (Luleå). För 73 bolag höll sig inköpspriset mellan 
84 och 89 öre, för 6 var det lägre än 84 öre och för 22 högre 
än 89 öre. 

Försäljningspriset för en liter vid försäljning till afhämt-
ning var lägst 1 kr. 16,3 öre (Simrishamn) och högst 1 kr. 63 
öre (Karlstad, Arvika och Skellefteå); för flertalet bolag — 75 — 
låg det mellan 1 kr. 40 öre och 1 kr. 60 öre. 

För att visa, huru inköps- och försäljningsprisen för varm-
renadt brännvin ändradt sig från år till år, hafva här nedan 
sammanställts de allmännast förekommande prisen samt det antal 
bolag, hos hvilka desamma förekommit. 

Vid denna sammanställning är dock att erinra, dels att 
försäljningsprisen före året 1901—1902 äro «WeZförsäljningspris 
och till följd daraf ej fullt jämförliga med de senare årens pris, 
dels ock att tillverkningsskatten höjdes under försäljningsåret 
1902-1903 (i januari 1903) med 15 öre. 

Omkostnaderna, beräknade per liter försåld spirituösa, upp-
gingo för samtliga bolag till 23,2 öre eller 1,2 mera än näst 
föregående år. De voro lägst för Mörbylånga och Laholms bolag, 
8,3 och 8,4 öre, samt högst för bolagen i Motala, 52,2 öre, och 
Vadstena, 56,1 öre. För 72 bolag gingo omkostnaderna till be
lopp mellan 10 och 25 öre; för 26 bolag öfverstego de sistnämnda 
belopp. 

Vinsten på egen rörelse belöpte sig för samtliga bolag till 
47,7 öre för hvarje liter försåld spirituösa mot 45,8 öre närmast 
föregående försäljningsår. Vinsten var lägst 17,G öre (Norrtälje) 
och högst 67,6 öre (Hälsingborg) samt växlade såsom vanligt 
for flertalet bolag — 72 st. — mellan 30 och 50 öre; för 9 
bolag var vinsten lägre än 30 öre och för 20 bolag högre än 
50 öre. 

I försäljningsförordningen § 18 mom. 3 stadgas, att bolag 
ej må låta aflöningen vare sig till styrelsen eller till de hos bo
laget anställda personer vara beroende på omsättningen af bränn
vin och vin eller utgå med viss del af vinsten. Af bolagens 
revisionsberättelser synes emellertid, att fortfarande åtskilliga 
bolag underlåtit att ställa sig nämnda bestämmelse till efter
rättelse. Anmärkningar i detta afseende hafva nämligen fram
ställts, liksom under närmast föregående år, mot bolagen i 
Västervik, Vimmerby, Borås och Piteå, samt äfvenledes mot bo
lagen i Vaxholm och Hörby. 

Alldenstund man i viss mån kan bedöma det sätt, hvarpå 
bolagens angelägenheter skötas, utaf inköps- och försäljnings
prisen a det varuslag, som hufvudsakligast försäljes af bolagen, 
nämligen det varmrenade brännvinet, hafva dessa pris, hämtade 
dels ur bolagens egna uppgifter dels ur revisionsberättelserna in
förts i tabell n:r 7. Inköpspriset är ett medelpris för året; för
säljningspriset åter är det pris, som tillämpats vid försäljning i 
minuthandel i parti om en liter. Enär brännvinets styrka är 
olika hos olika bolag, hafva priserna reducerats, så att de afse 
brännvin af 50 % alkoholhalt. 

Till jämförelse anföras här nedan motsvarande summor för 
de senaste tio åren: 
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î Matmkoping har bolaget i strid mot försäljningsförordnin
gens bestämmelse af en styrelseledamot hyrt lokal för bedrifvande 
af sin rörelse, men revisorerna tillägga, att annan lämplig lokal 
ej funnits att tillgå. 

Några bolag hafva, mot försäljningsförordningens förbud, 
öfverlåtit samtliga sina utskänkningsrättigheter. 

I några fall hafva revisorerna anmärkt att aflöningar eller 
hyra varit för stora. Mot bolaget i Landskrona anmärkes, att 
bolaget inköpt en fastighet, som vore större än behofvet kräfde, 
samt mot bolagen i Västerås och Arboga, att de förhyrda loka
lerna vore för stora. 

Mot bolagen i Sigtuna, Strängnäs, Eksjö, Ängelholm och 
Eslöf anmärkes af revisorerna, att vissa försäljningslokaler vore 
otidsenliga och dåliga. 

2)en årliga förbrukningen af spirituösa drycker inom landet 
eller noggrannare uttryckt den till förtäring disponibla kvanti
teten däråt' har i nedanstående tabell beräknats på följande sätt: 
till det vid årets början å nederlag liggande beloppet brännvin 
har lagts dels den inhemska årstillverkningen, dels årets införsel 
af brännvin, h varefter den sålunda erhållna summan minskats 
med summan af det belopp brännvin, som utförts ur landet, det 
belopp, som denaturerats eller eljest fått skattefritt användas 
för tekniskt ändamål, samt det belopp, som kvarlåg å nederlag 
vid årets slut. Beräkningen är emellertid ej fullt noggrann, enär 
å ena sidan möjligen någon, ehuru i så fall sannolikt högst obe
tydlig, kvantitet brännvin olofligen införes i landet och å andra 
sidan ej kan exakt angifvas, huru mycket bortgår vid brännvinets 
renande, ej heller huru de enskilda förråden växla från det ena 
året till det andra; ett mindre belopp af det disponibla bränn
vinet torde ock användas till tekniska ändamål. 

Tabellens två sista kolumner visa, att tillgången på bränn
vin såväl absolut taget som beräknadt per invånare i riket under 
åren 1896—1901 varit stadd i stigande, till en början helt sakta 
men därefter hastigare, för att slutligen år 1902 börja sjunka. 
De höga siffrorna för åren 1899—1901 bero emellertid, såsom i 
föregående berättelser anmärkts, sannolikt till någon del på ök
ning i de enskilda förråden af beskattadt brännvin, föranledd af 
den under dessa år pågående spekulationen på skatteförhöjning 
och däraf åstadkommen stegring i det beskattade brännvinets pris; 
är detta antagande riktigt, skulle siffrorna för år 1902 vara något 
för låga. Till jämförelse meddelas det till förtäring disponibla 
beloppet per invånare i medeltal för de senaste femårsperioderna: 

1871—1875 11,8 liter 50 %. 

1876-1880 10,1 

1881—1885 8,0 

1886-1890 7,1 

1891—1895 6,9 

1896—1900 8,1 

Om den under kalenderåret 1904 till förtäring disponibla 
kvantiteten brännvin anses motsvara förbrukningen under för
säljningsåret 1903—1904, hvilket ju tillnärmelsevis är förhål
landet, och därifrån dragas de myckenheter brännvin m. m., som 
bolagen under samma år enligt tabell n:r 7 försålt, erhållas äfven 
de kvantiteter, som afyttrats på annat sätt, d. v. s. genom andra 

Finansdepartementets Kontroll- och Jusieringsbyrtts underd. Berättelse. 

rättighetsinnehafvare, genom direkt försäljning från partihandlare 
samt genom lönkrögare. De afgifter, som belöpa på det af bo
lagen försålda och på det öfriga brännvinet, finnas angifna i ta
bell n:r 4, men böra, på grund af förut anförda orsaker, de förra 
minskas och de senare ökas med de i tabell n:r 7 angifna afgif-
terna för fritt öfverlåtna rättigheter. På detta sätt erhålles föl
jande sammanställning, i hvilken äfven siffrorna för de närmast 
föregående åren medtagits. 
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Bolagen hafva således under år 1903—1904 sålt ungefär 
64 procent af hela den till förtäring disponibla kvantiteten mot 
60 procent närmast föregående år. De afgifter, förutom till
verkningsskatt och tull, hvilka uttagits på det af bolagen för
sålda brännvinet, hafva för de i tabellen upptagna åren belöpt 
sig till i medeltal 40 öre för hvarje försåld liter, under det att 
det öfriga till förtäring disponibla brännvinet ej afkastat mera 
än ungefär 7'/2 öre. 

Statsverkets och kommunernas inkomster af brännvinsmedel. 
Om till den för hvarje år influtna tiliverkningsskatten, minskad 
med beräknade beloppet af restitution för utfördt och denature-
radt brännvin, läggas dels tullinkomsterna för infördt brännvin, 
dels försäljningsafgifter och bolags vinstmedel för närmast mot
svarande försäljningsår, så erhålles hela den såväl till staten som 
till kommuner och kommunala korporationer af brännvins tillverk
ning, införsel och försäljning uppkommande skattesumman. Re
sultaten af en dylik beräkning för tiden från och med år 1895 
äro sammanförda i ofvanstående tabell, och äro därvid uppgif
terna om tullinkomstenia hämtade ur Kungl. Kommerskollegii 
underdåniga berättelse angående rikets handel samt restitutionen 
för utfördt brännvin beräknad för den här ofvan angifna utför
seln efter 50 öre litern för åren 1895—1903 samt efter 65 öre 
litern för år 1904. Det under dessa år utförda brännvinet be
står till allra största delen utaf reningsaffall från destillations-
verken. 

Om de afgifter, som sålunda äro pålagda brännvin och där
till hänförliga drycker, jämföras med tullafgifterna för åtskilliga 
andra tullpliktiga förbrukningsartiklar, så visar sig, att dessa 
afgifter under hvartdera af åren 1894 till och med år 1903 för 
hvarje landets invånare i medeltal uppgått till: 

Beträffande afgifterna för socker och sirup hänvisas till föl
jande afdelning. 
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C. Tillverkningen af hvitbetssocker. 

Uppgifterna angående hvitbetssockertillverkningeu under till
verkningsåret den 1 september 1903 till den 1 september 1904 
äro länsvis sammanställda i tabell n:r 8, där för jämförelsens 
skull äfven motsvarande tal för hela riket för de närmast före
gående nio åren äro införda. Af tabellen synes, att hvitbets-
sockertillverkning år 1903—1904 bedrefs vid 20 fabriker, belägna 
16 i Malmöhus län, 2 i Kristianstads samt 1 i hvartdera af 
Gottlands och Blekinge län. Utaf Malmöhus läns fabriker voro 
tre s. k. saftstationer, där afverkningen icke drifves längre än 
till framställande af betsaft, hvilken därefter genom rörledningar 
transporteras till hufvudfabriken för att där vidare bearbetas 
tillsammans med den därstädes vunna betsaften. 

Beta/verkningen vid fabrikerna pågick under följande tider 
af tillverkningsåret, nämligen vid: 

Vikten af de råa betor, som vid samtliga fabrikerna upp
vägdes till afverkning, uppgick för de olika månaderna till följande 
belopp, livarvid till jämförelse motsvarande siffror för närmast 
föregående år medtagits: 

Afverkningen vid de enskilda fabrikerna har naturligtvis 
växlat rätt betydligt. Här nedan lämnas en uppgift å den högsta 
och den lägsta afverkning, som under hvartdera af de fem senaste 
åren förekommit äfvensom å medelafverkningen pr fabrik. 

Afverkning af egna betor har förekommit vid 14 af de 20 
fabrikerna, men endast vid Säbyholm i någon nämnvärd skala, 
i det därstädes ej fnllt 20 % af de afverkade betorna varit odlade 
på fabrikens egen mark, eller något mindre än föregående år. 

Betpriset var under tillverkningsåret 1903—04 vid samtliga 
fabriker i riket 1 krona 90 öre per deciton under hösten, d. v. s. 
vid leverans före november månads utgång samt vid senare leve
rans 2 kr. 10 öre, således 20 öre högre pris än föregående år, 
hvarjämte många fabriker betalat halfva järnvägsfrakten. Härvid 
bör dock erinras, att priset för 1903—04 afser rentvättade betor. 
Frågan om afdrag vid betalning af hvitbetor för betorna vid
hängande smuts har länge utgjort ett tvisteämne mellan betodlare 
och fabriker. Sedan emellertid under 1903 i betkontrakten in
tagits bestämmelse, att det för hvarje år fastställda priset afser 
fullständigt rena betor, att nettovikten skall utrönas genom prof-
tvättning af hvarje levereradt parti samt att odlarne själfva eller 
genom ombud äga utöfva kontroll öfver proftvättning och väg-
ning, torde tvisterna mellan odlarne och fabrikerna om smuts
procenten och det däraf beroende afdraget vid betalningen hafva 
i allmänhet upphört. 

Däremot uppstod under 1904 en långvarig strid om själfva 
betpriset, hvilken slutligen ledde till införandet af 3-års kontrakt 
af hufvudsakligen följande innehåll. 

För höstleverans betalas 2 och för vinterleverans 2,20 
kronor per deciton rena betor. För hvarje '/IO %, hvarmed medel-
sockerhalten efter undersökning vid fabriken under pågående 
kampanj intill december månads slut öfverstiger 14 % betalas 
ett tilläggspiis af 1 öre per deciton betor. För hvarje 40 öres 
höjning af raffinadpriset utöfver 53 kr. 35 öre per deciton (medel
priset för senare åren) betalas ytterligare 1 öre per deciton betor. 
Med raffinadpris förstås det partipris, raffinaderierna erhålla med 
afdrag af alla omkostnader. Skulle raffinadpriset understiga 
53,35 kr., verkar detta en motsvarande sänkning af betpriset. 
Hvarje förändring i tillverkningsskatten verkar i samma mån för 
fabriken som betodlaren, sålunda att skillnaden mellan det nu
varande och det förändrade skattebeloppet fördelas per deciton 
betor lika mellan båda parterna. Därest emellertid såväl i följd 
af skatteförhöjning som lägre raffinadpris medelpriset af höst-
och vinterpris kommer att understiga 2 kr. per deciton betor, 
skall likväl för löpande året detta pris betalas med rätt för fa
briken att till följande år uppsäga kontraktet. 

Vid Roma fabrik mottagas, enligt meddelande från fabriken, 
under 1905 myrbetor till ett pris af 1 kr. 80 öre per deciton, 
oafsedt tiden för leveransen. Om medelsockerhalten öfverstiger 
13 %, höjes priset med 1 öre för hvarje öfverskjutande tionde
dels procent. Uppgår medelsockerhalten till 14 %, blir priset 
således 1 kr. 90 öre, utgör den 15 % 2 kronor, hvilket blir det 
högsta. 

Detta återupptagande af myrbetor torde vara ati tillskrifva 
bristen på fastmarksbetor. 
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Sockerhalten hos betorna bestämmes vid fabrikerna för hvarje 
dag, vecka och kampanj, och af de erhållna resultaten beräknas 
medeltalet för dag, vecka och kampanj. Sistnämnda medeltal 
växlade mellan lägst 14,50 och högst 16,17 %. Vid 7 fabriker 
låg det mellan 14 och 15 %, vid 9 mellan 15 och 16 och var 
vid 1 fabrik öfver 16. Pä det hela var sockerhalten i betorna 
något ehuru obetydligt lägre än föregående året. 

Det bör i detta sammanhang framhållas, att under tillverk
ningsåret vid två fabriker, Keflinge och Svedala, utfördes af sär-
skildt därtill förordnade kontrollörer noggranna bestämningar af 
betornas sockerhalt för att tjäna den år 1902 tillsatta socker-
beskattningskommittén till ledning vid val af beskattningssystem. 
För att utröna i hvad mån den polarimetriskt bestämda socker
halten återfinnes i de inom fabriken verkligen utvunna socker
produkterna, blefvo äfven dessa uppvägda och reducerade till rent 
socker, hvarvid konstaterades, att fabrikationsförlusteu i rent 
socker uppgick vid Keflinge till 0,62 och vid Svedala till 0,83 
procent af betornas vikt, såsom synes af nedanstående tabell: 

motsvarande 14,33 °'„ af de afverkade betornas vikt. Om, såsom 
i föregående berättelser skett, 2:a och 3:e produkt reduceras 
till ]:a produkt genom multiplikation med resp. 0,75 och 0,65, 
blir utbytesprocenten 14,15 %. 

En jämförelse med de i tab. n:r 8 intagna procenttalen för 
de närmast föregående åren visar, att sockerutbytet, beräknadt 
i procent af betvikten utan reduktion för de sämre produkterna, 
under de 10 år, som tabellen omfattar, endast åren 1898—99 
och 1903—04 varit något, ehuru obetydligt lägre än närmast 
föregående år. Tillverkningen af 2:a produkt visar under året 
en stegring mot föregående år men 3:e produkt har liksom 
under flera föregående år blott förekommit vid en fabrik. Vid 
fyra fabriker uppgick 2:a produkt ej ens till 0,25 %' af bet-
vikten. I en fabrik utgjordes l:a produkt af raffinad, i eu 
annan af hvitt s. k. sandsocker, som ehuru ej raffinad kan ome
delbart användas till konsumtion. 

Den vid tillverkningen erhållna melassen utgjorde 9,812,5 
ton, motsvarande 1,31 % af betvikten, den lägsta siffra, som hit
tills förekommit. Den fortsatta minskningen i melassutbytet 
beror därpå, att numera större delen af fabrikerna infört melass-
ursockiing, i det att rest melassen vid 7 fabriker understigit 1 •/. 
af betvikten och vid 3 andra fabriker hållit sig mellan 1 och 2 
%. Den erhållna melassen har dels användts till brännvinstill-

Under innevarande tillverkningsår 1904—1905, då skatten 
likaledes utgått efter 14 kr. 10 öre för ton betor, har den debi
terats med 7,852,026,33. För kalenderår räknadt har hvitbets-
sockerskatten under de tio senaste åren debiterats med nedan
stående belopp; till jämförelse är den i riksstaten beräknade in
komsten af denna beskattning äfven införd. Det vunna utbytet af råsocker har, såsom synes af tabell 

n:r 8 utgjort: 

Kontrollen öfver tillverkningen har under tillverkningsåret 
1903—1904 utöfvats af fem öfverkontrollörer samt vid hvarje 
fabrik af fyra kontrollörer. 

Att noggrannt beräkna landets årliga sockerförbrukning 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 hvarje år 
till förbrukning disponibla beloppen kan nian dock, i synnerhet 
genom medeltalen för flera på hvarandra följande år få en före
ställning om det sätt, hvarpå konsumtionen under de senare åren 
växlat. Vid denna kalkyl, hvars resultat äro anförda här nedan, 
har hvarje kalenderårs sockertillverkning beräknats af de under 
samma år afverkade betornas vikt med begagnande af en utbytes
procent, som till en böljan antogs vara medeltalet mellan de två 
närmaste tillverkningsårens; sedan emellertid kampanjens betaf-

verkning dels till utfodring af kreatur. Melassen har betingat 
ett pris af 4 à 4 1/2 öre per kg. Vid tillverkningen hafva dess
utom erhållits omkring 412,000 ton betmassa, hvilken användts 
uteslutande till kreatursfoder, hufvudsakligen af betodlarne själfva. 
Priset på betmassan har i allmänhet varit 20 öre per deciton. 

Tillverkningsskatten har utgått med hälften af gällande rå-
sockertull efter ett beräknadt utbyte af 12 % af betornas vikt 
och i enlighet härmed debiterats med 14 kr. 10 öre för ton upp
vägda betor. 

Hvitbetssockerskatten har under de senaste tillverkningsåren 
debiterats med följande belopp, nämligen: 
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D. Tillverkningen af maltdrycker. 
Sedan med anledning af Kungl. Maj:ts proposition i ämnet 

1903 års riksdag beslutat införandet af maltskatt, utfärdade 
Kungl. Maj:t den 17 juni 1903 förordningen om tillverkning och 
beskattning af maltdrycker. Ordningsstadga för maltdrycksbryg
gerierna i riket utfärdades samma år den 26 juni. 

Denna förordning och ordningsstadga trädde i kraft den 1 
oktober 1903. Enligt förordningen äro bryggerierna delade i 
skattefria, där under tillverkningsåret endast svagdricka och 
skattepliktiga, där alla slags maltdrycker må tillverkas. Med 
svagdricka förstås hvarje maltdryck, som är inbryggd med en 
stamvört, hvilkens extrakthalt ej öfverstiger sex procent. En 
sådan maltdryck torde efter utjäsning ej innehålla mer än högst 
21/4 volymprocent alkohol. 

De skattepliktiga bryggerierna. 

I skattepliktigt bryggeri må för tillverkning af maltdrycker 
användas endast, torkadt, rostadt eller brändt malt, humle, jäst 
och vatten, hvarjämte med Kungl. Maj:ts tillstånd socker eller 
dextros må användas i lagerkällaren såsom tillsats till porter. 

Maltet krossas å i bryggeriet uppställd maltkross, så för
bunden med en själfregistrerande justerad väg, att maltets kross-
ning ej kan äga rum, utan att detsamma först genomgått vågen. 

Skatten utgår med 12 öre för hvarje kilogram afverkadt 
malt, dock att för hvarje bryggeri under tillverkningsåret 

för de första 30,000 kg. malt skatten ntgår med 2 öre pr kg. 

för de nästa 30,000 > > > > > 5 > » : 

> > > 40 ,000 » » » > » 7 > » » 

» » . 50 ,000 » » » » » 9 > » » 

> » » 50 ,000 » > » » » 11 » » » 

För de mindre bryggerierna blir skatten alltså mycket låg. 
Tillverkning af skattepliktiga maltdrycker har under till

verkningsåret 1 oktober 1903—1 oktober 1904 bedrifvits i Stock
holms stad och rikets samtliga län. 

De genom kotrollpersonalen lämnade uppgifterna om de 
under tillverkningsåret i gång varande skattepliktiga bryggerierna 
äro sammanförda i tabell n:r 9, af hvilkeu framgår följande: 
o) Skattepliktiga bryggeriernas antal har varit 223. 
b) Antalet tillverkningsdygn har varit 55,949' eller i medeltal 

för hvarje bryggeri 251. 
c) Antalet brygder har varit 32,478 eller i medeltal för hvarje 

bryggeri 145. 
d) Det krossade maltet har utgjort inalles 33,856,188 kg. Häri 

inräknas äfven det färgmalt, som användes för att gifva mör
kare ölsorter den önskade färgen. 

e) Den använda humlen har utgjort 495,544,2 kg. 
/ ) Den debiterade skatten har utgjort 2,845,922 kr. 19 öre. 
g) Utbytet af maltdrycker finnes icke direkt upptaget i tabellen 

utan endast den vörtmängd, som erhållits af de olika slagen, 
och detta, emedan endast vörten upptages i bryggjournalerna. 
Vörtmängden har utgjort 2,088,368,8 hl. 

Vid buteljeringen går en icke obetydlig del af den jästa 
vörten förlorad, i det att på lagerkärlens botten samlas en 
dtägg, som ej kan försäljas. Den afgång, som härigenom upp
står, uppgifves något olika men torde kunna uppskattas till i 

verkning alltmera koncentrerats till höstmånaderna, har endast 
höstens utbytesprocent användts. Sålunda har utbytet 1899 be
räknats ined begagnande af utbytesprocenten för tillverknings
året 1899—1900. Till den sålunda erhållna inhemska tillverk
ningen har därefter införseln adderats, hvarvid någon reduktion 
af raffinadsocker till råsocker ej ansetts behöflig, i synnerhet 
som summorna endast angifvas i hela tusental ton. Siffran för 
det sista året blir ännu mera osäker därför att man ännu icke 
känner vare sig utbytesprocenten för tillverkningsåret 1904— 
1905 eller införselns exakta belopp; denna siffra kommer därför 
att rättas i nästa berättelse. De på ofvan angifna sätt erhållna 
summorna äro följande: 

Sockertillverkarne hafva under de senare åren med ledning 
af från fabrikerna och sockerraffinaderierna lämnade uppgifter 
om tillverkning och lagerbehållning verkställt beräkningar angå
ende sockerkonsumtionen under tiden från den 1 oktober det ena 
året till samma dag det därpå följande. Dessa beräkningar, af 
hvilka de välvilligt lämnat Byrån del, böra naturligtvis vara 
noggrannare än de ofvan anförda; den sålunda beräknade kon
sumtionen anföres här: 
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Af de skattepliktiga bryggerierna tillverkade 162 äfven svag-
dricka. 

Såsom liäraf synes, utgör lagerölet den ojämförligt största 
delen af tillverkningen i de skattepliktiga bryggerierna. 

Ser man på siffrorna för de olika länen, skall man finna, att 
porter tillverkas hufvudsakligen i Göteborg och Stockholm, lageröl 
i hela landet, ehuru relativt mest i södra och västra Sverige, 
pilsneröl hufvudsakligen i Stockholm och norra Sverige, lager-
och pilsnerdricka mest i Stockholm och Göteborg, mycket obe
tydligt däremot i Skåne. 

Antalet bryggerier inom de olika länen och skatteklasserna 
samt deras afverkning synes af följande tabell: 

Att antalet bryggerier i denna tabell äro blott 222 beror 
därpå, att ett bryggeri i Östergötlands län ej haft någon egen 
maltkrossuing utan hämtat sitt behof af krossadt malt från ett 
annat bryggeri. 

Med ledning af förestående tabell kan man beräkna den 
skatt, som belöper på h varje kg. malt inom de olika skatteklas
serna, nämligen: 

Skatten per kg. malt för afverkningen i det hela har varit 
8,4 öre. 

Det är företrädesvis den 6:e skatteklassen, som erbjuder in
tresse i statistiskt hänseende, emedan bryggerierna inom denna 
betala nära 4/5 af hela skattebeloppet. Granskar man alltså 
denna klass något närmare, finner man, att af dess 37 bryggerier: 

Af dessa senare sju voro 4 belägna i Stockholm och 3 i 
Göteborg samt hade att uppvisa följande afverkning och skatt: 

Dessa 7 bryggerier representerade således tillsammans V3 af 
hela den skattepliktiga maltafverkningen och ej fullt hälften af 
hela skattebeloppet, som uppgick till 2,845,920,69 kronor. De 
2 största bryggerierna ensamt representerade mer än en V6 af 
hela skattebeloppet. 

Maltafverkningcns och skattens fördelning på landets olika 
delar synes af följande tabell: 

medeltal 25 %. För svagdricka, som i allmänhet utan att lagras 
säljes på kaggar, anses dock den färdiga dryckens volym vara 
densamma som vörtens. 

Efter dessa beräkningsgrunder kan man antaga utbytet af 
säljbara maltdrycker vid de skattepliktiga bryggerierna till 
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Det ligger i sakens natur, att den skattepliktiga maltdrycks-
tillverkningen hufvudsakligen blifvit förlagd till städerna. Af 
samtliga 223 skattepliktiga bryggerier ligga 151 i städer och 72 
på landsbygden. I Stockholm, Göteborg och Malmö ligga in
alles 23 bryggerier, bland Ii vilka landets största, med en af-
verkning af 17,448,810 och en skattesumma af 1,886,072,76 
kronor motsvarande 51,5 •/. af hela maltafverkniiigen och 66,3 % 
af hela skatten. 

Tillverkningstid. Om man fördelar hela antalet tillverknings
dygn på antalet bryggerier finner man, att hvarje bryggeri i 
medeltal varit i gång 251 dygn, hvilket utvisar, att det stora 
flertalet bryggerier varit i verksamhet allra största delen af året. 
Många bryggerier dröjde dock någon tid med att börja sin till
verkning, emedan de kunnat brygga i förskott, innan skatte
plikten inträdde. 

Maltdryckernas stamvörtstyrka. En granskning af brygg
journalerna ger vid handen, att vörtstyrkan för de särskilda 
slagen af maltdrycker väslat rätt mycket, men det ser dock ut, 
som om i det stora hela vörtstyrkan varit 

fflr lageröl 11,0—13,5 % Halling. 

> pilsneriil 10,5—12,0 » 

» extra ölsorter 10,0—18,0 > » 

> lager och pilsncrilrick» . . 7,0—10,0 •> » 

, porter 17,0—20,0 > 

» svensköl 6 ,0-17,0 Î > 

» svagilricka 3,0— 6,0 » > 

E.vtraktntbyfet, d. v. s. den del af maltet, som vid brygden 
öfvergår i lustig form och betingar vörtstyrkan, beror till en del 
på maltets beskaffenhet, till en del på den till brygden använda 

redskapen. Det har under året växlat mellan lägst 58 % och 
högst 72,5 %. Vid de större och bättre utrustade bryggerierna 
har det i allmänhet legat mellan 68—71 %. 

Råämnenas pris. Priset å korn har växlat mellan lägst 11 
och högst 18 kronor per 100 kg. Et t medeltal synes ligga om
kring 14 kronor. 

Priset på malt, där sådant inköpts, har varit lägst 18 och 
högst 38 kronor. Medelpriset synes ligga omkring 25 kronor per 
100 kg. 

Både korn och malt äro något dyrare i norra och mellersta 
Sverige än i södra. 

Humlepriset har växlat mellan lägst 250 och högst 880 
kronor per 100 kg. Ett medelpris torde ligga omkring 550 kr. 

Att ur dessa råämnespris beräkna tillverkningspriset på de 
färdiga varorna låter sig emellertid ej göra, då af den angifna 
kvantiteten råämnen tillverkats en mångfald olika produkter. 

Kontrollkostnaden. Enär antalet bryggerier, tillhörande de 
två lägsta skatteklasserna under första tillverkningsåret varit 
synnerligen stort, ej mindre än 100, har det synts böra vara af 
intresse att undersöka, huru kostnaderna för de vid dessa bryg
gerier förordnade kontrollörerna ställt sig i förhållande till det 
från dem influtna skattebeloppet. 

Kontrollör erhåller under tjänstgöringstiden af staten dag-
arfvode, helgdagar inräknade, med tre kronor för tillsyn â ett 
bryggeri och med en krona för hvarje ytterligare bryggeri, öfver 
hvilket han har tillsyn. I regeln uppbär han därför 21 kronor 
i veckan. 

På det att äfveu bryggerier med jämförelsevis liten af-
verkning må bidraga till kontrollkostnaden är föreskrifvet, att 
skatt skall erläggas för minst sjuttio kilogram malt i medeltal 
för hvarje helgfritt dygn af den tid, under hvilken nialtkrossning 
på grund af tillståndsbevis må äga ruin. Denna skatt efter 2 
öre per kg. för 70 kg. för helgfritt dygn uppgår dock blott, till 
1,40 kr. för dygn eller 8,40 kr. per vecka, h vadan staten för 
bryggerier med mindre maltafverkning än 70 kg. per dygn får 
vidkännas en direkt utgift af 12,60 kr. per vecka. 

Med lägsta skattesatsen, 2 öre per kilogram malt, fordras 
en maltafverkning af 175 kg. i medeltal om dagen för att skatten 
under en vecka skall uppgå till samma belopp som kontrollörens 
aflöning d. v. s. 21 kr. Af de 50 bryggerierna inom lägsta 
skatteklassen hade endast två en afverkning öfver 175 kg. per 
dygn under den tid de voro i gång, nämligen det ena 179 och 
det andra 189 kg. Af de öfriga bryggerierna inom denna klass 

afverkade 15 mindre än 70 kg. per tillv.-dygn 

19 mellan 70 och 100 > > » 

14 öfver . . . . 100 > > » 

Medelafverkningen för samtliga bryggerier inom klassen upp
gick till 95 kg. per dygn, hvarvid intet bryggeri upptagits till 
lägre belopp än 70 kg. Medelafverkningen var alltså 175 — 95 
= 80 kg. mindre, än som erfordrades för kontrollörsarfvodets be
täckande, och motsvarande skatt 1 kr. 60 öre för hvarje till
verkningsdygn och bryggeri blir således den summa, som staten 
måste direkt tillskjuta för kontrollen. Som hela antalet tillverk
ningsdygn varit 9,691, uppgår statens tillskott, utöfver influten 
skatt, till kontrollen öfver bryggerierna i den lägsta skatteklassen 
till 15,505 kronor. 
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I andra skatteklassen, likaledes med 50 bryggerier, har vid 
12 skatten i medeltal per dygn blott utgjort 2 kr. 83 öre. Då, 
såsom af det ofvan anförda framgår, det fordras ett skattebelopp 
af 3 kr. 50 öre i medeltal om dagen för att betäcka kontrollörs-
arfvodet, Lar statsverket alltså fått tillskjuta 350 — 283 = 67 
öre för hvarje tillverkningsdygn och, då dessas antal vid ifråga
varande 12 bryggerier uppgick till 3,407, således tillsammans 
2,282 kr. 09 öre. 

Af hvad nu anförts framgår, att vid 60 skattepliktiga bryg
gerier maltafverkningen varit så obetydlig, att den influtna skatten 
ej varit tillräcklig att betäcka ens kontrollörsarfvodet. Bristens 
exakta belopp framgår dock ej af ofvan anförda beräkning, enär 
ä ena sidan vid några bryggerier kontrollören haft lägre arfvode 
än 3 kr. men å andra sidan kontrollören skall tjänstgöra en eller 
två dagar före tillverkningsrättens inträdande och tre dagar 
efter densammas upphörande. 

Enligt 15 § i tillverkningsförordningen åligger det tillver
karen att, om maltkrossning afbrytes och ej ånyo företages inom 
fem dygn, det oräknadt, hvarunder af bröt tet skedde, inbetala det 
på bryggeriet belöpande kontrollörsarfvodet. Med anledning af 
anförda underdåniga besvär i fråga om tillämpningen af denna 
bestämmelse har Kungl. Maj:t förklarat, att paragrafen måste 
så förstås, att, om den däri angifna tidsfrist af fem dygn utlöper 
å sön- eller helgdag, i paragrafen för tillverkare stadgad påföljd 
ej skall inträda, så fram t maltkrossning företages å första hcigfria 
dag därefter. 

De skattefria bryggerierna. 

Under tillverkningsåret hafva 924 skattefria bryggerier varit 
i verksamhet. Såsom af tabell n:r 10 synes, har skattefri svag-
drickstillverkning förekommit både i Stockholm och rikets samt
liga län. Antalet bryggerier har varit störst i Malmöhus län 
med 138 och Gäfleborgs län med 98 bryggerier. Med afseende 
på maltafverkningens omfattning har denna varit störst i Malmö
hus, Göteborgs och Bohus län, Gäfleborgs, Kopparbergs, Väst
manlands samt Kristianstads län. 

a) Antalet brygder har utgjort 94,363 eller i medeltal 102 bryg
der på hvarje bryggeri. 

A) Det krossade maltet har utgjort inalles 12,562,641,8 kg. 
'•) Den använda humlen har uppgått till 64,264,1 kg. 
<l) Använd sockerkulör har varit 194,962 kg. 
<>) Det tillverkade svagdriekat uppgick till 1,555,482,1 hl., hvar-

till kominer det vid 162 skattepliktiga bryggerier erhållna 
svagdriekat: 215,197,8 hl. (se sid. XVIII). 

Antalet bryggerier af olika storlek inom de olika länen 
synes af vidstaende tabell. 

Att den skattefria svagdrickstillverkningen i det hela be-
drifves som ett obetydligt handtverk synes bäst däraf, att 775 
bryggerier eller mer än 83 % af hela antalet ej hunnit upp till 
en afverkning af 20,000 kg. Af svagdricksbryggerier med öfver 
100,000 kg. afverkning ligga 

Dessa 8 bryggerier afverkade således nära 13 % af hela beloppet. 
Af de skattefria bryggerierna ligga öfver 760 på lands

bygden. 
Råämnenas pris. I öfverkontrollörernas sammandrag upp-

gifves priset för korn till lägst 10 och högst 16 kronor, för malt 
till lägst 17 och högst 33 kronor samt för humle till lägst 45 
och högst 600 kronor, allt per 100 kg. 

Att ur dessa prisuppgifter kunna få fram några verkliga 
medeltal torde vara omöjligt, men man får dock det intrycket, 
att priset för 

korn i allmänhet låg vid 12—18 kr. 

malt » » > > 18— 22 » 

humle > » > > 150-300 » 

Svagdrickats vörtstyrka, som ej får öfverstiga 6° Balling, 
har växlat mellan 21/2 och 6 % och kan i allmänhet sägas ha 
hållit sig mellan 4 och 5 %. 

Ett medeltal för hela riket är 12,3 hl. svagdricka per 100 
kg. malt. Med ett extraktutbyte af 60°—65° skuïïe medeltalet 
af vörtstyrkan hafva varit något öfver 5° B., hvilket måste anses 
vara oväntadt mycket, och måhända kan man däri se ett bevis 
för att svagdriekat redan återtagit den beskaffenhet, som känne
tecknade det, innan sackarinet kom på modet. 
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I norra delarna af landet nöjer man sig med ett något sva
gare dricka. 

Tillverkningstid. I medeltal har hvarje bryggeri haft 102 
brygder, och i allmänhet hafva bryggerierna varit i verksamhet 
hela tillverkningsåret. 

Sockerkulör synes numera vara en ständig tillsats till svag-
drickat for att gifva detta en mörkare färg och utgjorde i medel
tal 125 gram till hvarje hl. dricka. Enligt ordningsstadgan § 38 
får den tillsatta sockerkulören ej öfverstiga 200 gram för hvarje 
hektoliter vört. 

Kontrollkostnad. I skattefria svagdricksbryggerier erlägges 
såsom bidrag till kontrollkostnaden V3 öre för hvarje kilogram 
afverkadt malt, men detta bidrag räcker ej på långt när till 
för ändamålet, ty enligt från länsstyrelserna inkomna upplys
ningar hafva vid svagdricksbryggerierna statens inkomster och 
utgifter gestaltat sig på följande sätt: 

Dessa tal gifva vid handen, att endast i Stockholms stad 
samt Göteborgs och Bohus län den från svagdricksbryggerierna 
influtna afgiften varit tillräcklig att betäcka de med tillsynen 
förenade kostnader. Om den extra afgift på 5 kr. i veckan, som 
bryggerierna enligt 32 § 2 mom. fä erlägga, om under två på 
hvarandra följande kalenderveckor eller längre tid brygd ej äger 
rom vid bryggeriet, och hvilka afgifter uppgå till 1,150 kronor 

Finansdepartemenlels Kontroll- och .Insteriwjsbyrus mulerd. HerätteUe. 

för hela tillverkningsåret och samtliga bryggerier, lägges till 
öfriga influtna afgifter eller 63,068 kr. 48 öre, så befinnes, att 
statens direkta utgifter för tillsynen vid svagdricksbryggerierna 
under tillverkningsåret 1903—1904 utgjort 132,099 kr. 98 öre 
eller 142 kr. 81 öre i medeltal för hvarje bryggeri. Inom några 
län blef statens tillskott vida större, så t. ex. i Kronobergs län 
198,53 i medeltal tor hvarje bryggeri. 

Sackarinunder sökning ar. Emedan enligt § 28 mom. 2 i 
tillverkningsförordningen i skattefritt bryggeri eller tillhörande 
lägenheter icke må finnas stärkelse, saekarin eller annat, som 
kan vid tillverkning af svagdricka användas i stället för malt, 
äro kontrolltjänstemännen skyldiga att vid anledning till miss
tanke, att saekarin användes i bryggeriet, insända prof af den 
misstänkta varan till Kontroll- och Justeringsbyrån, som föran
staltar om dess undersökning. 

Dylika undersökningar hafva under tillverkningsåret 1903— 
04 blifvit utförda till ett antal af 111, hvarvid i 31 fall an
träffades saekarin; i Stockholms stad samt i 14 län har saekarin 
påträffats; härvid är att märka, att bland de insända prof ven 
äfven förekommo läskedrycker samt vört prof. Sex af de insända 
svagdricksprofven hade en stamvört något öfver 6 % Balling, 
och 2 af dessa höllo dessutom saekarin. 

Kostnaden för svagdricksprofs undersökning på saekarin och 
vörtstyrka har under året uppgått till 627 kronor. 

Konsumtionen af maltdrycker. Emedan ingen nämnvärd 
vare sig in- eller utförsel af maltdrycker äger ruin, kan man 
säga, att konsumtionen representeras af tillverkningen under året, 
hvilken enligt det föregående uppgick till 

44,030 hl. porter. 

1,182,990 » öl, alla slag. 

177,858 » lagerdricka o. (1. 

1,770,680 » svagdricka. 

Visserligen hade en del bryggerier vid skattens införande 
tillverkat mer än vanligt i förskott men detta torde dock ej märk
bart inverka på resultatet i det hela. Enligt fabriksstatistiken 
för 1903 var tillverkningen detta år 1,607,432 hl. porter, öl och 
underjäst dricka, alla slag, samt 1,454,575 hl. öfverjäst dricka. 

Tillsynen å förordningens efterlefnad. Under tillverknings
aret hafva åtskilliga åtal anställts mot tillverkare för förseelser 
mot tillverkningsförordningen och ordningsstadgan och i de flesta 
fall hafva åtalen ledt till de åtalades bötfällande. Sålunda hafva 
tre skattepliktiga tillverkare blifvit bötfällda för användande af 
saekarin. I öfrigt hafva åtalen uteslutande gällt svagdricks-
bryggare. Tre sådana hafva bötfällts för tillverkning utan veder
börligt tillståndsbevis. Öfriga förseelser hafva bestått däri, att 
i bryggeriet förvarats andra maltdrycker än svagdricka (27 § 2 
mom); användning af för stark vört (28 § 1 mom.), samt af 
saekarin (28 § 2 mom.); att svagdricka utlämnats på kärl, som 
ej varit vederbörligen stämplade (31 §); försummelse att göra 
brygdanmälan (ordningsstadgan 36 §); försäljning af vört (ordn.-
st. 37 § 1 mom.); försummelse att tillhandahålla sackarometrar 
(ordn.-st. 37 § 4 mom.) samt underlåtenhet att riktigt föra brygg-
journal (ordn.-st. 39 §). 

4 
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E. Kostnaden för kontrollen öfver tillverk-
ningen af brännvin, hvitbetsocker och malt-

drycker. 

Kostnaderna för kontrollen öfver brännvins-, hvitbetssocker-
och maltdryckstillverkningen bpstridas af sjunde hufvudtitelns 
ordinarie förslagsanslag för kontroll å till verkning safgifter, hvilket 
i riksstaten för ar 1904 upptogs till ett belopp af 750,000 kr., 
hvartill komma anslaget enskildt tillhörande uppbördsmedel 73,488 
kr. öl öre. Dessa senare medel bestå till öfvervägande del af 
de bidrag, som maltdrvckstillverkare lämna till kostnaderna för 
tillsvningsmän och kontrollörer. 

De utgifter, som bestridts af ifrågavarande anslag, hafva 
varit följande, nämligen 

a) kostnader för Kontroll- och Justering sin/rån: 

Hyra m. fl. kostnader Kr ämbetslokalen kr. 3,428,08 

Inköp och underhåll af kontrolleffekter » 6,598,48 

Skrifmaterialier, tryckning af blanketter m. ni. samt diverse utgifter s 7,240,23 

Upprättande af ritningar och heskrtfiiiugar öfver bräuuerier . . . . i 140,00 

Analyser af vört- oeh uialtdrycksprof > 627,00 

Resekostnadsersättning • • • • - 854,77 

Summa kr. 18,888,56 

b) kostnaden för kontrollen vid brännerier, allmänna bränvviiis-
nederlag, hcitbetsxockerfabriker och bryggerier, 

enligt från länsstyrelserna till Byrån lämnade uppgifter: 

Ofverkontrollörers arfvoden .samt re.se- och expeditionsersättning . . kr. 172,046,27 

Brännerikoutrollörers arfvoden och öfriga ersättningar » 238,789,84 

Arfvoden åt tillsyningsmän vid allmänna bräunvinsnederlag . . . . s 28,904,32 

Hvitbefssockerkontrollörcrs arfvoden och öfriga ersättningar . . . . » 39,254,00 

ii rvu'gerikon trollöre rs arfvoden • 179,857,00 

Arfvoden åt tillsvningsmän vid skattefria bryggerier » 197,244,0!) 

Arfvoden iit deuatiireriugskontrollörer och vittnen . . 20.707.5fl 

Summa kr. 882,803,15 

och hafva således utgifterna tillsammans uppgått tiil 901,691 kr. 
71 öre. 

Kontroll- och Justoringsbyråns utgifter hafva under de se
naste fem aren uppgått till följande belopp: 

Under är 1902 voro 14 öfverkontrollörer i tjänstgöring men 
under loppet af år 1903 ökades deras antal med ej mindre än 
9, af hvilka 8 inkallades till tjänstgöring från oeh med den 1 
augusti oeh den nionde senare onder hösten. Under år 1904 
voro 25 öfverkontrollörer i tjänstgöring; af dessa hade 3 uppsikt 
öfver såväl brännerier, som hvitbetssockerfabriker och bryggerier; 
3 öfver hvitbetssockerfabriker och bryggerier; 12 öfver brännerier 
och bryggerier samt öfrige 7 öfver bryggerier. 

Arfvodena åt bränner/kontrollörer och tillsyningsmän rid 
allmänna nederlag hafva under de senaste fem åren uppgått till 
följande belopp: 

Kontrollörer. Tillsyningsmän. 

Sr 1900 kr. 258,531,80 . . . . kr. 27,571,27 

»1901 . 271,445,00 . . . . . 26,788,07 

> 11 02 » 268.494.90 . . . . . 27,638,04 

» 1903 247,625,0.1 . . . . . 29,243,82 

» 1904 238,789,34 . . . . . 28,904,32 

Såsom synes hafva arfvodena till tillsyningsmännen vid de 
allmänna brännvinsnederlagen hållit sig vid ett tämligen kon
stant belopp, under det att arfvodena till brännerikontrollörerna 
under de fyra senaste åren rätt betydligt sjunkit, hvilket beror 
därpå, att sammanlagda antalet tillverkningsdygn, hvarunder 
brännerierna varit i gång, under dessa är aftagit. 

Till kontrollörerna vid hvitbetssockerfabriker na hafva arf
vodena utgått med 

Under ofvannämnda år hafva öfverkontrollörernas arfvoden 
utgått med följande belopp: 

Vexlingarna i beloppen ärn beroende pä sockerkampamjernas 
olika längd. 

Den år 1902 tillsatta kommittén för utarbetande af förslag 
till beskattning af maltdrycker beräknade i sitt betänkande på 
grund af de uppgifter, som da voro tor kommittén tillgängliga, 
att arfvodena till kontrollörer vid de skattepliktiga bryggerierna 
skulle komma att uppgå till 174,000 kr. samt arfvodena till 
tillsyningsmän vid de skattefria bryggerierna till 96,000 kr., 
hvilken beräkning sedermera upptogs af såväl Kungl. Maj:t som 
Riksdagen. Ofvan anförda siffror visa, att beräkningen i förra 
delen var ganska riktig, under det att kostnaden för tillsynings
männen uppgått till 100,000 kr. mera än beräknadt var, hvilket 
var helt naturligt, när de skattefria bryggeriernas antal visade 

Den ökning i dessa utgifter, som inträdde år 1903, beror 
på den samma är införda kontrollen öfver maltdrycksbryggerierna, 
enär till följd af densamma dels Byrån blef nödsakad inköpa en 
del kontrnlletlekter, hufvudsakligen lås, hvilka likviderats under 
åren 1903 och 190-1, dels ock betydligt ökad» blankettryck blef 
hehöfligt. 
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sig hafva växt till 924 i stället tor 400, säsum kommittén haft 
anledning antaga. 

Arfvodena åt denatureringskonlrollanter och citlnen uppgå 
enligt länsstyrelsernas här ofvan angifna uppgifter till 26,707 kr. 

53 öre, hvilket belopp något litet skiljer sig från det, som upp-
gifves ä sidan IX; beroende detta därpå, att det ena beloppet 
är det verkligen utbetalda men det andra beräknats pä grund af 
de kvantiteter brännvin, som under år 1904 blifvit denaturerade. 

Underdånigst 

K. LINDEBERG. 

Stockholm den 24 juli 1905. 



RÉSUMÉ. 

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

1er octobre do l'année suivante. Les droits de fabrication ont 
comporté 65 öre (90,3 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 en moyenne par jour de fabri
cation, la différence est frappée d'un droit spécial de 10 öre (14 
centimes) par litre. Autrement, si la fabrication de l'usine dé
passe, pendant la période du 1er octobre—1er mai, la quantité 
totale de 600,000 litres, ou bien, pendant la période du 1er mai 
— 1 e r octobre, la quantité totale de 435,000 litres, le surplus est 
soumis à un droit spécial de 5 öre (7 centimes) par litre. 

Pendant l'année de fabrication (1903—1904), qui est l'objet 
du présent rapport, la totalité de la fabrication s'est élevée à 
38,035,596 litres à 50 %. 

Les matières brutes employées ont comporté: 

24,585,566 kilos de céréales, 
1,529,32!) hectolitres de pommes-de-terre, 

193,979 » > bettes, 
375,247 ïilos d'amidon et 

4,626,401 > de mélasse. 

Le nombre des usines en activité a été de 137, dont la plupart 
sont situées dans les parties méridionales du pays. 

La recette de l'État a comporté pour l'année calendrière 
de 1904: 

24,487,200 couronnes, soit 34,037,319 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 1904 à 3.152,879 
litres à 50 %. 

II. 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 
mûmes 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 e.-à-d. 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 (86 de 93) et dans quelques bourgs (15)i 
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 

') La couronne calculée a 1 fr. 39 c. 

Ces droits ont été répartis de la manière suivante: 
Conseils Sociétés Communes Communes 

provinciaux. agricoles. urbaines. rurales. 
Cour. Cour. Cour. Cour. 

2,123,266 1,590,935 7,112,915 1,540,036 

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 12 kilogrammes de sucre brut. Pour cette 
quantité de sucre brut, qui est sensiblement inférieure au produit 
réel, il a été payé une accise comportante 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'ile de Gotland. Voici le tableau de la fabrication 
pendant la période de 1894—95 à 1903—1904: 

mission »d'organiser et de surveiller dans l'intérêt de la moralité 
le commerce en détail de l'eau-de-vie dans la ville». 11 est par 
conséquent interdit à la société de prélever à son profit un in
térêt supérieur à l'intérêt 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 agricoles, les communes urbaines et les communes 
rurales. 

Le nombre des patentes effectivement exploitées de chaque 
catégorie donne les chiffres suivants pour l'exercice de 1903—1904: 

Dans les villes 817 patentes permanentes étaient exploitées 
par des sociétés. 

Le chiffre de la population représenté en 1903—1904 par 
chaque patente permanente, a comporté: 

dans les villes et les bourgs 1,417 
à la campagne 31,506 

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



IV. Fabrication des boissons de malt. 
En vertu d'une loi du 17 juin 1903, la fabrication des bois

sons de malt a été frappée, à partir du 1er octobre de la même 
année, d'un droit de fabrication établi de la façon suivante: La 
totalité des brasseries est divisée en deux catégories: celles pro
duisant de la bière forte {bière brune), et celles ne fabriquant que 
la petite bière; les premières seules sont soumises à ce droit. On 
comprend sous la dénomination de petite bière la boisson fabri
quée d'un moût dont la teneur en extrait de malt ne dépasse 
pas six pour cent. La taxe à payer par les brasseries qui IJ 
sont soumises, est basée sur l'échelle graduée suivante: 

Le nombre des brasseries imposées s'est, dans l'année de 
fabrication, du 1er octobre 1903 au 1er octobre 1904, élevé à 

x x v 

223, avec une consommation totale de 33,856,188 kg. de malt et 
de 495,544 kg. de houblon. 

Le chiffre des boissons de malt fabriquées pendant l'exercice 
dans les brasseries imposées, s'est élevé à 1,620,076 hectolitres, 
dont la bière brune et celle de Pilsen ont fourni 1,150,000 hecto
litres. Les plus grandes brasseries se trouvent à Stockholm et 
à Gothembourg. Les 7 principales ont produit à elles seules 
près d'un tiers de la fabrication totale, et versé environ la moitié 
de l'impôt, qui a donné pour l'exercice 2,845,922 couronnes (francs 
3,952,669). 

Les brasseries exemptées se sont élevées pendant l'exercice 
à 924, avec une consommation totale de 12,562,642 kg. de malt 
et de 64,264 kg. de houblon. Leur production de petite bière 
a été de 1,555,482 hectolitres. 

Les brasseries de petite bière sont en général de minime 
•mportance: 775 d'entre elles n'ont pas atteint, pendant l'exer
cice, une production de 20,000 kg. de malt. Le moût s'est tenu 
eu général à environ 5 gr. d'extrait de malt par 100 cm3. 

La surveillance des brasseries de petite bière a entraiué de 
fortes dépenses directes pour l'Etat, la part contributive de ces 
brasseries aux frais de contrôle, l/z öre par kilogramme de 
malt ne répondant pas à beaucoup près aux frais occasionnés 
par elles. 
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Tab. N:r 1. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1903-1 OKTOBER 1904. 
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Tab. N:r 2. 

RÅÄMNEN, ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1903—1 OKTOBER 1904. 
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Tab. N:r 3. 

ANVÄNDT BRÄNSLE OCH ÅTGÅNG AF ARBETSKRAFT FÖR TILLVERKNING AF BRÄNNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1903—1 OKTOBER 1904. 
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T a b . 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 
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N:r 4. 

BRÄNNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1903—1904. 
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Tab. N:r 5. 

LANDSTING, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH LANDSBYGDSKOMMUNER ENLIGT BERÄKNING TILL-
KOMMANDE BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDEL FÖR FÖRSÄLJNINGSÅRET 1903—1904. 
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Tab. N:r 6. 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1894—1895 TILL OCH MED 1903—1904. 
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Tab. N:r 6. (Forts.) 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1894—1895 TILL OCH MED 1903—1904. 
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Tab. N:r 6. (Forts.) 
STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 

UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1894—1895 TILL OCH MED 1903—1904. 



12 

Tab. N:r 7. 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1903—1904. 
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Tab. N:r 7. (Forts.) 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÅLJNINGSÅRET 1903—1904. 
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Tab. N:r 7. (Forts.) 

UTSKÄNKNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÅLJNINGSÅRET 1903—1904. 
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Tab. N:r 8. 

TILLVERKNINGEN AF HVITBETSSOCKER UNDER TILLVERKNINGSÅRET 
1 SEPTEMBER 1903—1 SEPTEMBER 1904. 
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Tab. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER DEN SKATTEPLIKTIGA MALTDRYCKS-
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N:r 9. 

TILLVERKNINGEN UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1903—1 OKTOBER 1904. 
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Tab. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER DEN SKATTEFRIA MALTDRYCKS-



19 

N:r 10. 

TILLVERKNINGEN UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1903—1 OKTOBER 1904. 
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