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

Kontroll- och justeringsstyrelsen får härmed enligt före
skrift i den för Styrelsen fastställda instruktion afgifva un
derdånig berättelse angående dels tillverkningen och för

säljningen af brännvin under tillverknings- och försäljnings
året 1906—1907, dels ock tillverkningen af socker och malt
drycker under samma tid. 
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A. Tillverkning af brännvin. 
Tillverkning af brännvin har under tillverkningsåret 1 

oktober 1906—1 oktober 1907 bedrifvits i Stockholms stad 
samt i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Krono
bergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, 
Göteborgs och Bohus, Alfsborgs, Skaraborgs och Örebro län. 

De genom kontrollpersonalen lämnade uppgifterna rö
rande de under tillverkningsåret 1906—1907 arbetande brän-
neriema äro sammanförda i tabell n:r 1, af hvilken fram
går följande: 

a) Bränneriernas antal har varit 126, af hvilka 124 voro 
i verksamhet under hösten (oktober—december); under våren 
(januari—april) voro 119 och under sommaren (maj—septem
ber) 12 brännerier i verksamhet. 

Utaf 1905—1906 års brännerier voro 9 nedlagda under 
år 1906—1907, hvaremot under sistnämnda år 7 äldre åter 
sattes i gång. Af de nedlagda brännerierna voro 4 belägna 
i Skaraborgs, 2 i Blekinge samt ett i hvartdera af Kal
mar, Kristianstads och Älfsborgs län. 

b) Antalet tillverkningsdygn, hvarunder brännerierna 
varit i gång, uppgick till 19,503. I medeltal var hvarje 
bränneri i gång 155 tillverkningsdygn. 

c) Utbytet af brännvin har utgjort: 
oktober—december 19,085,724 
januari—april 24,380,780 
maj—september 2,299,322 

tillsammans 45,765,826 

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

hvilken erhålles genom hela tillverkningsbeloppets division 
med bränneriernas antal, och hvilken visar sig ganska olika 
inom de särskilda länen, har för tillverkningsåret 1906— 
1907 uppgått till 363,221 liter. 

I följande tabell äro brännerierna ordnade efter årstill-
verkningens storlek. 

Tabellen visar, att under senaste året mindre än 150,000 
liter brännvin tillverkats vid hvart och ett af 20 brännerier, 
mellan 150,000 1. och 400,000 1. vid 51 och mera än 400,000 1. 
vid 55 brännerier. Af de 14 brännerier, som tillverkade 
mera än 600,000 liter, voro 4 pressjästfabriker, två belägna 

i Uppland, en invid Göteborg och en i Skåne, där äfven 
de öfriga till gruppen hörande brännerierna voro belägna. 

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 brännerier. Sålunda var den dagliga tillverkningen, 
beräknad efter brännvin af normalstyrka, 

mindre än 700 liter vid . . . 

mellan 700 och 1,000 liter vid 

» 1,000 > 2,000 » > 

> 2,000 . 3,000 » > 

> 3,000 > 4,000 > » 

större än 4,000 liter vid . . . 

5 brännerier, 

9 

37 

48 

18 

9 

Af de nio brännerier, som hade större daglig tillverk
ning än 4,000 liter, tillhörde 6 den förut omnämnda grup
pen af brännerier med mera. än 600,000 liters årstillverk-
ning. Den största medeltillverkningen för dag, som före
kom vid något bränneri, var 9,535 liter af normalstyrka. 
För hela riket har det dagliga tillverkningsbeloppet i me
deltal, erhållet genom division af hela tillverkningsbeloppet 
med hela antalet tillverkningsdygn, under år 1906—1907 ut
gjort 2,347 liter. 

Den tillverkade spritens volym utgjorde 28,932,070 liter 
af 79,i % medelstyrka. -

En jämförelse med de i tabellen n:r 1 införda uppgif
terna för föregående tillverkningsår visar, att brännvinstill
verkningen ökades med mera än 8,600,000 liter och uppnådde 
ungefär samma höjd som vid slutet af 1890- och början af 
1900-talet. Den ökade tillverkningen har gifvetvis medfört 
en afsevärd ökning i medeltillverkningen på bränneri och 
på tillverkningsdygn; den senare har aldrig förr varit så 
stor som under tillverkningsåret 1906—1907. En anledning 
till den ovanligt stora ökningen i tillverkning torde vara, 
att brännvinsnederlagen vid tillverkningsårets början hade 
jämförelsevis små förråd af brännvin inneliggande. 

Med afseende på tillverkningens fördelning på landets 
olika delar är att märka, att Kristianstads län fortfarande 
intager främsta rummet med mer än hälften af hela landets 
tillverkning. Inom nedanstående distinkt, af hvilka Mälare-
dalen omfattar Stockholms stad, Stockholms och Uppsala 
län samt till Västergötland räknats äfven det i Göteborgs-
och Bohus län belägna bränneriet, har tillverkningen år 
1906—1907 varit fördelad på följande sätt; 

Skåne vid 82 brännerier 71,83 procent. 

BleMnge » 1 0 » 6,91 

Västergötland . . . . . . . » 1 5 > 6,45 

Småland och Halland . . . » 5 > 4,14 

Östergötland och Närke . . » 8 > 2,77 

Mälaredalen > 6 > 7,90 

Rättigheten att under tiden mellan den 1 maj och den 
1 oktober utöfva brännvinstillverkning i förening med press
jästberedning begagnades år 1907 af 12 jästfabriker, näm
ligen af en i Stockholm, en i Uppsala, en i hvartdera af 
Östergötlands, Jönköpings, Malmöhus samt Göteborgs och 
Bohus län, två i Kristianstads samt fyra i Stockholms län. 

Rättigheten att inlägga brännvin å nederlag vid brän
nerierna begagnas fortfarande allmänt. 
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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 brännvinsnederlag bafva under år 1907 funnits 
till ett antal af 15, nämligen vid Reijmersholm och Katrine-
berg i Stockholms, Ödåkra i Malmöhus, Presenten i Göte
borgs och Bohus samt Dimbo i Skaraborgs län samt i Mo
tala, Karlshamn (2 st.), Kristianstad (2 st.), Ahus, Malmö, 
Göteborg, Borås och Hjo. De kvantiteter brännvin, som 
dessa nederlag haft inneliggande, hafva de senare åren ut
gjort i liter af normalstyrka: 

Ä brännerinederlag och allmänna brännvinsnederlag till
sammans hafva således vid ofvannämnda tider följande be
lopp varit inneliggande. 

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

år 1898 för 12,306,721 liter 
1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

18,780,178 

18,609,122 

24,634,002 

15,190,924 

17,188,428 

16,654,567 

16,023,534 

20,403,241 

22,335,082 

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

Enligt de vid brännerierna förda inmäslcningsjournalerna, 
af hvilka sammandrag meddelas i tabell n:r 2, hafva följande 
kvantiteter råämnen inmäskats under tillverkningsåret 1906 — 
1907: 

SpannmEl 30,937,957 kg. 

Potatis 1,646,279 hl. 

Hvitbetor 164,632 » 

Gråstärkelse 446,362 kg. 

Melass 4,685,086 > 

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

Hvete 4,411 hl. 

Räg . . . 73,483 > 

Korn 153,027 » 

Blandsäd 113,517 > 

Hafre 13,594 hl. 

Majs . 134,221 > 

Bohvete 271 > 

Summt spannmål 492,524 hl. 

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

för hvete . 

> råg. . 

» korn . 

> blandsäd 

> hafre . 

> majs . 

» bohvete 

72 1g. 

67 » 

62 > 

54 » 

49 • 

70 » 

62 > 

Dessutom ha vid pressjästfabriker och melassbrännerier 
användts 

609,105 kg. maltgroddar, 

84,928 > kli, och 

13,800 > jordnötskakor. 

Hvitbetor hafva under tillverkningsåret 1906—1907 in
mäskats vid 9 brännerier i Kristianstads och 3 i Malmöhus 
län. Vid sistnämnda brännerier inmäskades betsaften, till 
hvilket ändamål betorna först bearbetades i diffusörer på 
samma sätt som vid hvitbetssockerfabrikerna, men vid de 
öfriga brännerierna, där i allmänhet endast mindre kvanti-
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teter betor användes, behandlades dessa på samma sätt som 
potatis. Användningen af betor såsom råmaterial vid bränn 
vinstillverkning tilltog rät t hastigt under senare delen af 
1890-talet och nådde sin höjdpunkt tiliverkningsåret 1901— 
1902, då 289,901 hektoliter betor afverkades. Under året 
1906—1907, då betskörden var synnerligen riklig, steg an
vändningen af hvitbetor för brännvinstillverkning med nå
got mer än 18,000 hl. mot närmast föregående år. 

Melass har under tillverkningsåret användts vid ett 
bränneri i Kristianstads och 5 brännerier i Malmöhus län. 
Vid det förstnämnda och ett af de senare inmäskades jämte 
melass äfven spannmål och potatis. Vid ett annat af me-
lassbrännerierna i Malmöhus län, där pressjäst tillverkades, 
användes malt men vid öfriga melassbrännerier endast me
l a s s . 

Det procentförhållande, hvarmed de särskilda slagen 
spannmål vid inmäskningarna vid samtliga brännerier (jäst
fabrikerna således medräknade) hafva ingått, är angifvet 
i bredvidstående tabell, hvilken för jämförelses skull äfven in
nehåller motsvarande procenttal för de nio föregående 
åren. 

Såsom af tabellen synes här användningen af majs va
rit afsevärdt större än under närmast föregående år,' hvil-
ket förhållande tydligen sammanhänger med den redan om
nämnda stegringen i brännvinstillverkningen; den största 
delen af majsen afverkades nämligen under månaderna ja

nuari—april, då tillgången på inhemska råämnen blifvit 
knappare. 

För ett r iktigt bedömande af förhållandet mellan utby
tet af brännvin och åtgången af spannmål och rotfrukter 
bör tillverkningen vid jästfabrikerna beräknas särskildt för 
sig och skiljas från tillverkningen vid de egentliga brähn-
vinsbrännerierna, enär utbytet af brännvin naturligtvis vid 
de förra måste vara jämförelsevis mindre än vid de senare. En
ligt inmäskningsjournalerna hafva under tillverkningsåret 
1906—1907 nedanstående kvantiteter råämnen förbrukats vid 
de brännerier, där jästtillverkning ägt rum, nämligen: 

Vid jästfabrikerna inmäskades alltså tillsammans 

12,632,081 kg. spannmål 
28,864 hl. potatis och 

1,171,000 kg. melass 

och blef utbytet häraf 

6,192,964 liter brännvin af normalstyrka och 
2,869,898 kg. ren jäst. 

Med ren jäst förstås här den tillverkade pressjästens 
vikt, minskad med tillsatsen potatismjöl och med den vikt 
vatten, som potatismjölet binder. 

Vid fyra brännerier i Malmöhus län inmäskades under 
tillverkningsåret 

14,070 kg. spannmål . 
4,318 hl. potatis och 

3,506,056 kg. melass,' 

hvaraf erhöllos 

1,968,219 liter brännvin af normalstyrka. 

Frånräknas nu anförda inmäskningar och motsvarande 
tillverkning från ofvan angifna belopp för rikets samtliga 
brännerier, erhållas de kvantiteter råämnen, som inmäska
des, och det brännvin, som tillverkades vid de brännerier, 
som endast tillverkade brännvin och därtill hufvudsakligen 
använde spannmål och rotfrukter, nämligen inmäskade rå
ämnen: 

spannmål 18,291,806 kg. 

potatis 1,613,097 hl. 

hvitbetor 164,632 > 

gråstärkelse ,446,362 kg. 

. melass 8,030 > 
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och däråf erhållet utbyte 

37,604,643 liter brännvin af normalstyrka 

För åstadkommande af 1,000 liter brännvin af normal
styrka hafva alltså vid dessa brännerier åtgått 486 kg. spann
mål, 47 hektoliter rotfrukter, 12 kg. gråstärkelse och 0,2 
kg. melass. Vid de brännerier, där endast melass afverkats, 
hafva för åstadkommande af samma belopp brännvin åtgått 
i medeltal 1,8G2 kg. melass. 

De genom kontrollpersonalen insamlade uppgifterna 
rörande inköpsprisen å de inmäskade råämnena gifva i me
deltal följande värden för de olika spannmålsslagen: 

hvete för 100 kilogram kr. 12,65 

råg > > > > 13,05 

korn » > > > 14,40 

blandsäd > > > > 11,90 

hafre > » > > 11,40 

majs > > > > 12,90 

samt för 
potatis för 1 hektoliter kr. 2,30 

hvitbetor > > > > 1,30 

gråstärkelse för 100 kg > 12,30 

melass > > > > 5,25 

Om från de ut i tabell n:r 2 angifna beloppen råämnen, 
som användts vid samtliga brännerier i riket, fråndrages 
hvad som användts vid pressjästfabrikerna, erhållas de 
kvantiteter, som användts uteslutande för brännvinstillverk
ning. Dessa kvantiteter och deras värden, beräknade efter 
ofvan angifna medelpris, äro således för tillverkningsåret 
1906-1907: 

317,585 kg. hvete . . . . kr. 40,174 

228,787 > råg » 29,856 

2,320,662 > kom > 334,175 

6,061,912 » blandsäd » 721,367 

, 229,027 > hafre » 26,109 

9,147,903 > majs > 1,180,079 

1,617,415 hl. potatis » 3,720,054 

164,632 » hvitbetor » 214,021 

446,362 kg. gråstärkelse > 54,902 

3,514,086 > melass . . . » 184,489 

Summa kr. 6,505,220 

Mot denna materialkostnad svarar en tillverkning af 
39,572,862 liter brännvin af normalstyrka, hvarför således 
materialkostnaden för en liter utgjorde 16,4 öre. Under de 
närmast föregående åren utgjorde den på samma sätt be
räknade materialkostnaden för hvarje liter brännvin, som 
tillverkades vid de brännerier, där uteslutande brännvin 
producerades, 

år 1897-1898 15,0 » 

> 1898—1899 18,0 > 

• 1899—1900 18,2 . 

> 1900—1901 16,0 » 

» 1901—1902. 17,3 > 

/os. Kungl. Kontroll- och Justeringsslyrehem underd. Berättelse. 

1902—1903 -15,0 > 

» 1903—1904 15,2 . 

> 1904—1905 18,3 > . 

> 1905—1906 15,5 öre 

Under den vanliga förutsättningen, a t t arbetskostnad 
jämte ränta å förlagskapital m. m. betäckas genom affallet, 
skulle således ofvan anförda materialkostnad representera 
tillverkningskostnaden för råbrännvinet. För jästfabrikerna 
är en dylik beräkning föga upplysande i anseende till svå
righeten att uppskatta värdet af jästutbytet. 

Pressjäst fabriker na. I nedanstående tabeller äro, för vin
nande af större öfverskädlighet, sammanförda åtskilliga af 
de redan lämnade uppgifterna angående pressjästfabrikerna 
äfvensom motsvarande uppgifter för de nio närmast före
gående åren. 

Under samma tid förbrakades vid ifrågavarande fabriker 
följande kvantiteter råämnen, nämligen: 

År. Spannmål, 
kg-

1897—1898 12,408,746 

1898-1899 13,366,595 

1899-1900 . . . . . . . 14,091,012 

1900—1901 13,024,793 

1901—1902 12,990,065 

1902—1903 12,632,249 

1903-1904 13,115,259 

1904—1905 12,951,350 

1905—1906 13,084,199 

1906—1907 12,632,081 

Potatis, 
hl. 

13,907 

23,808 

4,034 

22,750 

39,062 

47,251 

27,736 

21,455 

26,498 

28,864 

Melass, 
kg. 

1,017,038 

2,093,373 

2,331,087 

2,235,357 

1,998,166 

1,158,900 

1,123,400 

1,033,000 

1,040,000 

1,171,000 

Gråstär
kelse, 

kg-

400 

1,000 

Potatis begagnas visserligen icke vid jästtillverkning, 
men några af jästfabrikerna maska under den allmänna 
tillverkningstiden, 1 oktober—1 maj, särskildt för brännvin, 
hvarvid potatis kommit till användning. 

De insamlade uppgifterna angående det vid bränneri-
erna använda bränslet äro sammanförda i tabell n:r 3; af 
dem framgår, a t t stenkol användts såsom bränsle, antingen 
enbart eller tillsammans med annat, i flertalet län men alls 
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icke i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Älfsborgs och Öre
bro län, där i stället användes ved och torf. Sistnämda 
bränsle förbrukades eljest förnämligast i Skåne och Blekinge 
samt äfven i Skaraborgs län. Slutligen har ock sågspån 
och annat sågaffall användts. 

I tabell n:r 3 äro äfven uppgifter om den använda 
arbetskraften införda. Under tillverkningsåret 1906—1907 
användes vid brännerierna och pressjästfabrikerna: 

och dessutom 1 kreatursvandring. 
Ångmaskin användes under tillverkningsåret vid samt

liga brännerier utom två. 
Antalet arbetare, sysselsatta vid brännerierna och jäst

fabrikerna, var under hösten och våren 1,033 samt under 
sommaren 248, däraf under hösten och våren 10 män under 
18 år och 4 kvinnor samt under sommaren 8 män under 
18 år och 8 kvinnor. 

Uppgifterna om antalet arbetare angifva dock icke det 
presterade arbetet, emedan många brännerier endast varit i 
verksamhet en kort tid, under det att andra arbetat längre 
tid och jästfabrikerna hela året. Om däremot för hvarje 
bränneri arbetarnas antal multipliceras med det antal till
verkningsdygn, hvarunder bränneriet haft tillverkningsrätt, 
erhållas de i tabell n:r 3 angifna antalen dagsverken, hvilka 
utgöra ett något noggrannare mått på det arbete, som blif-
vit nedlagdt på tillverkningen. De sålunda erhållna dags
verkena äro: 

under hösten och våren 143,236 

> sommaren 31,744 

under året 174,9S0 

För erhållande af 1,000 liter brännvin af normalstyrka 
hafva i medeltal åtgått 2,5 dagsverken; vid denna beräkning 
hafva pressjästfabrikerna ej medtagits. 

Kontrollen öfver brännvinnstillverlcninrjen. Under tiden 
från och med den 1 augusti 1906 till och med den 31 juli 
1907 voro 15 öfverkontrollörer inkallade till tjänstgöring vid 
kontrollen öfver brännvinstillverkningen. Af dessa tjänst
gjorde fyra i Kristianstads län och af dem en äfven i Mal
möhus län; två tjänstgjorde i Skaraborgs län och af dem 
den ene äfven i Jönköpings och Kronobergs län; en tjänst
gjorde i Stockholms stad samt i Stockholms och Uppsala 
län och slutligen en i hvart och ett af följande län, näm
ligen Östergötlands, Kalmar, Blekinge, Malmöhus, Hallands, 
Göteborgs och Bohus, Älfsborgs samt Örebro. Samtliga 
femton öfverkontrollörer tjänstgjorde dessutom vid kontrol
len öfver maltdryckstillverkningen samt fem af dem äfven 
vid kontrollen öfver hvitbetssockertillverkningen. 

En öfverkontrollör åtnjöt ersättning i enlighet med 
bestämmelserna i ordningsstadgan för brännvinsbrännerierna 

och de öfriga enligt ordningsstadgan för maltdrycksbryg
gerierna. 

Antalet vid brännerierna tjänstgörande kontrollörer upp
gick under tillverkningsåret 1906—1907 till 175, tillhörande 
nedan angifna samhällsställningar och yrken: 

Officerare i tjänst 31 

> med afsked . 33 

Underofficerare i tjänst 19 

> med afsked 55 

Vid länsstyrelserna anställde 21 

Landtbrukare 11 

Andra personer 5 

Summa 175 

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

För a t t kontrollera det sätt, hvarpå' spritkontrollappa-
raterna arbeta, hafva fortfarande profmätningar anställts 
genom spritens uppmätning för hand och afprofning med 
termoalkoholometer. Enl ig t regel anställes en profmätning 
kort efter tillverkningens början vid hvarje bränneri och 
därefter en andra mätning efter tre eller högst fyra måna
ders förlopp, såvida ej öfverkontrollören finner skäl a t t före
taga den tidigare. 

Antalet profmätningar vid de särskilda brännerierna 
har vari t : 

1 profmätning vid 16 brännerier = 16 mätningar 

tillsammans 126 brännerier; 281 mätningar. 

A t t kontrollapparaten i jämförelse med handuppmät
ningen vid samtliga mätningar gifvit 

samma eller större (positivt) resultat, inträffade vid . . . 10 brännerier 

mindre (negativt) resultat, inträffade vid 63 . > 

dels positivt, dels negativt resultat, inträffade vid . . . . 53 > 

Bildar man medeltalen af de differenser, som erhållits 
vid de vid ett och samma bränneri anställda profmätnin-
garna, så befinnes, at t dessa medeltal voro 

positiva vid 28 och negativa vid 98 brännerier. 

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 profmätningarnas resultat vid samtliga 
brännerier tillhörande gruppen. 

A) Brännerier, där kontrollapparaten lämnat lika eller 
högre belopp än handuppmätningen. 

146 ångmaskiner med 1,832 hästkrafter, 

1 gasmotor > 10 > 

3 Sngturbiner > 155 > 

3 vattenturMner > 105 > 

2 elektriska motorer > 28 > 

tillsammans 155 motorer med 2,130 hästkrafter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

86 

13 

6 

2 

1 

2 

= 172 

= 39 

= 24 

= 10 

= 6 

= 14 



Differensen. , . A n t a ! Medeltal, 

brannerier. 

<0,25 % 17 0,12 

>0,25 J»; <0,60 % 6 0,30 

>0,50 «/,; < 1 % 4 0,70 

>1 % 1 1,08 

B) Brännerier, där kontrollapparaten lämnat lägre be
lopp än handuppmätningen. 

Differensen. .Ania\ Medeltal, 

brannener. 

<0,25 fl 41 0,14 

>0,25 >/„; ^0 ,50 % 32 0,37 

> 0,50 <A; < 1 % 22 0,G9 

> 1 % 3 1,18 

För samtliga brännerier var medeltalet — 0,22 %. 
Ofvanstående uppgifter visa, att differensen vid 58 brän

nerier eller 45 % af samtliga icke var större än 0,25 % af 
kontrollapparatens utslag, 

vid 96 st . (76 %) icke s törre än 0 ,50 % 

» 1 2 2 » (97 ») mindre än 1 » 

> 4 > ( 3 >) större än 1 > 

För de närmast föregående åren äro motsvarande pro
centtal i ordning följande: 

År 1897-1898 44, 71, 96, 4 

> 1898—1899 43, 80, 96, 4 

» 1899—1900 34, 64, 96, 4 

> 1900—1901 46, 77, 94, 6 

. 1901—1902 47, 77, 96, 4 

» 1902—1903 50, 74, 97, 3 

» 1903-1904 41, 74, 97, 3 

• 1904—1905 51, 82, 96, 4 

» 1905-1906 49, 84, 95, 5 

Om differensernas storlek vid de enskilda profmätnin-
garna tagna hvar för sig lämnar följande tabell upplysning: 

Af ofvan lämnade uppgifter angående kontrollappara
terna framgår, att dessa fortfarande i allmänhet arbeta fullt 
tillfredsställande, hvilket ock bekräftas däraf, att under de 
senaste åren ingen brännvinstillverkare begärt sådan kon
trollmätning, som omnämnes i § 21 af förordningen angå
ende villkoren för tillverkning af brännvin. 

Statsverkets inkomster af brännvinstillverkningen. Föv 
allt inom landet tillverkadt brännvin, med undantag för två 
procent, som äro skattefria, påföres tillverkaren skatt efter 
65 öre för hvarje liter af normalstyrka. Den debiterade 
skatten behöfver ej erläggas förrän brännvinet uttages från 
nederlag, hvarför den under ett år debiterade skatten ald
rig fullt öfverensstämmer med det under samma år till stats
verket influtna skattebeloppet. De under de senare åren 
debiterade, till statsverket influtna och i riksstaten beräk
nade skattebeloppen äro sammanställda i nedanstående ta
bell, vid hvilken bör anmärkas, att skatten intill slutet af 
januari månad år 1903 utgick med 50 öre för en liter. 

J Debiterad Influten I riksstaten 
skatt. skatt. beräknad skatt. 
Kr. Kr. Kr. 

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 

1905 24,754,598 24,470,017 25,700,000 

1906. . . . . . . 25,779,382 27,156,221 24,000,000 

1907 29,161,883 26,575,367 23,500,000 

Uppgifterna om den debiterade skatten äro hämtade ur 
öfverkontrollörernas, i vederbörande landskontor granskade 
sammandrag öfver brännvinstillverkningen. I dessa belopp 
ingå emellertid äfven de särskilda afgifterna för s. k. öfver-
och undertillverkning, nämligen: 

år 1898 för 1,454,3 1. nndertillverkning . . . kr. 145,43 

> 1900 > 909,8 > » . . . » 90,98 

» 1902 . 1,639,8 » » . . . » 163,98 

» > > 129,172,6 » öfvertillverkning . . . » 12,917,26 

» 1903 » 11,292,7 > nndertillverkning . . . » 1,129,27 

> 1904 » 72,319,5 > öfvertillverkning . . . » 3,615,97 

» 1905 » 254,273,3 » » . . . » 12,713,67 

» » » 131,2 > nndertillverkning . . . » 13,12 

> 190G » 175,333,0 > öfvertillverkning . . . > ' 8,766,64 

» 1907 » 50,642,5 » » . . . » 2,532,12 

Uppgifterna om den influtna skatten äro hämtade ur 
kapitalkontot till Rikshufvudboken. Alldenstund i detta konto 
för tiden intill år 1907 ej skiljs på influten tillverkningsskatt och 
influtna nederlagsafgifter,hafva de där uppgifna beloppen mins
kast med de nederlagsafgifter, som enligt Styrelsen från läns
styrelserna meddelade upplysningar influtit till landträn-
terierna, och hafva dessa under ifrågavarande år utgjort: 

ar 1898 kr. 24,714 

» 1899 » 27,546 

» 1900 , 30,407 

• 1901 » 38,572 

> 1902 , 28,723 

» 1903 » 40,247 

• 1904 , 35,540 

' 1905 , 34,704 

» 1906 » 36,054 

allt med utelämnande af öretal. 

VII 
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.Af den debiterade tillverkningsskatten har en del åter 
afFörts för brännvin, som denaturerats vid brännerier eller 
exporterats direkt från nederlag; likaså bar af den influtna 
tillverkningsskatten en del restituerats för sådant brännvin, 
som utförts eller denaturerats för andras räkning än till
verkarens, bvarom utförligare uppgifter lämnas längre fram 
i berättelsen. 

Denaturering af brännvin. Under år 1907 förrättades 
denaturering inom 18 distrikt, bvilka äro angifna i nedan
stående tabell. I tabellen bar för bvarje distrikt införts 
antalet förrättningar samt beloppet brännvin, som denatu
rerats. Såsom vittnen tjänstgjorde 48 personer förutom kon
trollörerna vid de brännerier, där denaturering förekom. 

Förutom ofvanstående brännvin, som denaturerats, har 
vid tre reningsverk finkelolja till belopp af 2,815.9, 1,064,4 
och 3,690,8 1. eller tillsammans 7,571,i liter uppmätts och 
försålts för skattefri användning. 

För brännvin, som vid staten tillhörigt krutbruk an
vändes för tillverkning af krut, erbålles under vissa villkor 
restitution af till verkningsskatten; bland dessa villkor är, 
a t t brännvinet vid levererandet till krutbruket uppmätes 
under kontroll. På grund häraf har vid Åkers krutbruk 
under år 1907 sålunda uppmätts 321,746,8 liter brännvin af 
normalstyrka. 

Summan af det under året denaturerade och eljest till 
skattefri användning uppmätta brännvinet utgör således: 

dcnatureradt brännvin 4,401,398,3 liter, 

finkelolja 7,571,1 > 

vid Åkers krutbruk användt brännvin 321,746,8 » 

Motsvarande belopp hafva under de senaste tio åren 
varit 

är 1898 2,177,594,1 liter af n. st. 

» 1899 2,383,709,5 

» 1900 2,696,316,0 

> 1901 2,711,352,1 

> 1902 2,969,381,3 

» 1903 3,125,214,5 

» 1904 3,152,879,4 

» 1905 3,773,591,1 

» 1906 . 4,285,487,7 

» 1907 4,730,716,2 

Häraf hafva följande belopp denaturerats vid bränne
rier, nämligen 

år 1898 vid 4 brännerier 104,668,3 liter af n. st. 

> 1899 

» 1900 

> 1901 

> 1902 

» 1903 

. 1904 

. 1905 

> 1906 . . . . . 

» 1907 

hvarför skatt afförts i bränneriernas afräkningslängder. Den 
stora denatureringen under år 1903 berodde, såsom i berät
telsen för år 1902—1903 närmare angifves, på den under 
året inträdda förhöjningen i tillverkningsskatten och där
med sammanhängande omständigheter. 

För det brännvin, som denaturerades annorstädes än 
vid brännerier, restituerades skatt liksom under de närmast 
föregående åren med 64 öre; för finkelolja restituerades 
skatt med 63 öre samt för det vid Åkers krutbruk använda 
brännvinet med 65 öre, allt för en liter af normalstyrka. 

För år 1907 har alltså, restitutionen uppgått till föl
jande belopp: 

för 4,003,448,6 1. denatureradt brännvin efter 64 öre med kr. 2,562,207,10 

> 7,571,1 > finkelolja . » 63 > > > 4,769,79 

» 321,746,8 > vid Åker användt brännvin > 65 > » > 209,135,42 

tillsammans kronor 2,776,112,31 

Under åren 1898—1902 har skatt restituerats med be
lopp, som växlat mellan 48 och 50 öre för en liter. Det 
restituerade skattebeloppet har under de tio senaste åren 
uppgått t i l l 

år 1898 för 2,072,925,8 liter 995,004 kr. 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

2,278,620,6 > 1,093,737 

2,623,865,0 > 1,287,170 

2,637,520,0 » l i 293 i 937 

2,871,832,5 »1,409,103 

2,196,862,5 » 1,281,553 

3.079.294.2 > 1,973,230 

3.723.287.4 » 2,386,236 

4.230.943.3 » 2,711,638 

4.332.766.5 > 2,776,112 

tillsammans 4,730,716,2 liter. 

allt med utelämnande af öfetal. 

Härmed rättas ett fel i föregående berättelse. 

5 
5 . 
3 
7 

11 
3 
2 
2 
3 

105,088,9 
72,451,0 
73,832,1 
97,548,8 

928,352,0 
73,585,2 
50,303,7 
54,544,4 

397,949,7 
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Den rä t t afsevärda minskningen år 1903 berör på den 
redan omnämnda ökningen i denaturering vid brännerierna. 

Denaturering af brännvin har skett för följande ända
mål: 

1905. 1906. 1907. 

för vetenskapliga behof . . . . . liter 13,646,G 22,605,0 14,578,9 

vid sjukhus . . . . . . . . . . > 25,578,4 '. 23,365,4 32,001,-2 

> . iittiksfabriker . . . . . . . . » 353,983,0 375,960,1 363,000,8 

••»•' kemiskt-tekniska fabriker. . . » 104,330,0 116,003,0 115,327,6 

krutbruk > . 626,975,0 708,832,3 619,992,2 

för-färg- och fernisstillvcrkuing. . > 295,671,8 328,976,5 391,904,6 

vid hattfabtikcr > 34,456,1 34,232,4 34,099,4 

•> guldlistfabriker > 14,911,8 15,907,3 27,915,3 

hos snickare » 2,663,4 1,904,4 2,537,9 

> andra indnstriidkare » 2,267,3 2,703,1 2,898,7 

till försäljning 2,299,107,1 2,654,997,6 3,096,459,0 

Summa liter 3,773,591,1 4,285,487,7 4,730,710,2 

I ofvanstående tabell har medtagits finkeloljan samt 
det vid Åkers krutbruk använda brännvinet, fastän det icke 
denaturerats. 

Från och med år 1900 utgår äenatureringsaf giften med 
1 öre för liter brännvin af normalstyrka. För det under 

.år 1907 denaturerade beloppet 4,003,448,6 liter uppgick alltså 
denatureringsafgiften till 40,034 kr: 48 öre. Därtill kom
mer afgiften för undersökning af 7,571,i liter finkelolja efter 
2 öre eller 151 kr. 42 öre, så att hela denatureringsafgiften 
uppgick till 40,185 kr. 90 öre. 

Är 1900 erlades denatureringsafgift med 

» 1901 » > > 

> 1902 » » 

> 1903 » » » 

» 1904 » > » 

> 1905 » > > 

> 1906 » > » 

kr. 25,481,81 

> 25,561,23 

> 27,788,12 

» 28,811,77 

» 29,046,42 

» 33,900,10 

> 39,020,01 

För kostnadsrna för denatureringen redogöres i denna 
berättelses sista afdelning. 

B. Minuthandeln med och utskänkningen af 
brännvin. 

De från länsstyrelserna till Kontroll- och Justerings
styrelsen insända uppgifterna rörande minuthandel med och 
utskänkning af brännvin under försäljningsåret 1906—1907 
äro sammanförda i tabellerna n:r 4, 5 och 6. I tabellerna 
n:r 4 och 6 hafva de köpingar, inom hvilka brännvinsför
säljningen varit öfverlåten å t bolag (köpingar med bolag), 
sammanförts med städerna, emedan uti ifrågavarande kö
pingar försäljningsafgifterna och bolagens vinstmedel skola 
fördelas efter samma grunder, som äro bestämda för stad, i 
hvilken brännvinshandeln är öfverlåten åt bolag. Bland 
köpingar med bolag, har i berättelsen äfven upptagits Troll
hättans kommun, hvilken genom Kungl. brefvet den 18 de
cember 1863 blef uti nu ifrågavarande afseende likställd 
med städerna. 

I tabell n:r 4 lämnas uppgift om antalet under försälj
ningsåret 1906—1907 begagnade försäljningsrättigheter, och 
i tabellen här nedan äro uppgifterna om särskildt de stän
diga rättigheterna, d. v. s. sådana som gälla för helt för
säljningsår eller längre tid, sammanförda för de senaste 
tio åren; försäljningsrättigheterna äro därvid fördelade dels 
i minuthandels- och utskänkningsrättigheter, dels i sådana, 
som öfverlåtits åt bolag, sådana, som inropats på auktion, 
och sådana, som innehafvas på grund af burskap eller pri
vilegium. 

Antal begagnade ständiga försäljningsrättigheter. 
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Antalet i städerna (och köpingar med bolag) begagnade 
rättigheter till försäljning af brännvin har efter en tillfäl
lig Ökning under närmast föregående år åter nedgått och 
är fortfarande betydligt lägre än under lb90-talet. Antalet 
af de på landsbygden förekommande försäljningsrättighe
terna har alltjämt varit stadt i af tagande. 

Tabellens uppgifter angående antalet minuthandels- och 
utskänkningsrättigheter öfverensstämma ej fullständigt med 
de faktiska förhållandena, enär åtskilliga bolag begagna en 
eller flera af sina utskänkningsrättigheter till minuthandel, 
d. v. s. för försäljning till afhämtning. Antalet begagnade 
minuthandelsrättigheter i städer och köpingar är därför 
något större, än i tabellen angifves, och antalet till förtä
ring på stället använda utskänkningsrättigheter lika myc
ket mindre. 

Försäljningsrättighefernas fördelning inom landet. Huru 
olikformigt de ständiga brännvinsförsäljningsrättigheterna 
äro fördelade inom de särskilda länen, framgår af samman
ställningen här nedan, som länsvis upptager antalet in
byggare för hvarje utöfvad ständig försäljningsrättighet 
under 1906—1907, särskildt för städer och köpingar med 
bolag och särskildt för den öfriga landsbygden äfvensom 
för länen i sin helhet. 

pingar med bolag), för 38,560 på landsbygden och för 5,630 
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 Gottian d. Invånareantalet för hvarje rättighet på lan
det 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 fem 
län, nämligen Uppsala, Södermanlands, Gäfleborgs, Väster
norrlands och. Jämtlands, saknades helt och hållet sådan 
rättighet. 

Tillfälliga rättigheter. Antalet af sådana utskänknings
rättigheter, som af Kungl. Maj:ts befallningshafvande med
delas för kortare tid än helt år, har under de tio senaste 
försäljningsåren varit: 

Försäljningsår. I städer. Pa landsbygden. 

1897—1898 287 
1898—1899 315 
1899—1900 304 
1900-1901 304 
1901—1902. 253 
1902—1903 277 
1903-1904 288 
1904—1905 293 
1905—1906 288 
1906—1907 '. . 297 

101 
110 
108 
107 
120 
107 
109 
104 
106 
116 

De i städerna utdelade tillfälliga rättigheterna torde 
till en stor del vara sådana, som utöfvats på passagerare
ångbåtar. 

Försäljningsafgifterna, som erlagts för de meddelade 
rättigheterna, jämte bolagens vinstmedel hafva under de tio 
senaste försäljningsåren uppgått till följande belopp, näm
ligen : 

Under år 1906—1907 har således förekommit en ständig 
försäljningsrättighet för 1528 invånare i städerna (och kö-

Enligt § 17 mom. 2 i förordningen angående villkoren 
för försäljning af brännvin den 24 maj 1895 skall bolag 
för hvarje öfvertagen rätt ighet erlägga årlig afgift med 
450 kr. Såsom redan i föregående berättelser anmärkts, 
hafva emellertid åtskilliga bolag och länsstyrelser förbisett 
denna bestämmelse, i det att bolagen erbjudit högre afgif-
ter och länsstyrelserna godkänt dessa anbud utan rättelse 
med afseende på af giftens storlek. Till följd häraf är sum
man af de i tabell n:r 4 i kolumnen «Af Bolag, Betingade 

I städer och 
Försälj ningsår. köpingar med Pä landsbygden. Summa, 

bolag. 

1897—1898 
1898—1899 
1899—1900 
1900-1901 
1901—1902 
1902—1903 
1903-1904 
1904-1905 
1905—1906 
1906-1907 

Kr. 
10,423,770,49 
11,241,640,43 
11,943,345,59 
11,493,126,00 
10,520,872,93 
11,408,606,73 
11,870,006,82 
11,999,097,40 
13,105,841,66 
13,188,962,58 

Kr. 
366,160,39 
432,030,53 
461,059,20 
408,297,01 
425,596,57 
528,453,55 
529,231,25 
538,909,82 
446,918,64 
458,207,84 

Kr. 
10,789,930,88 
11,C73,Ö70,9G 
12,404,404,79 
11,901,423,01 
10,940,469,50 
11,937,060,28 
12,309,238,07 
12,538,007,22 
13,552,700,30 
13,647,170,42 
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införda afgifterna fortfarande något större, än den rätteli
gen borde vara. 

Försäljningsmedlens fördelning. Tabellen n:r 4 inne
håller vidare redogörelse för vinstmedlens och försäljnings-
afgifternas omedelbara fördelning, och tabellen n:r 5 redo
gör särskildt för landstingens, hushållningssällskapens och 
landsbygdskommunernas andelar, hvarvid under rubriken 
»genom fördelning» upptagits de andelar, hvilka enligt be
räkning, grundad på folkmängdsförhållandena vid 1906 års 
slut, bort tillfalla landsting, hushållningssällskap och lands
bygdskommuner utaf de till Kungl. statskontoret inbetalta 
belopp. Beträffande denna fördelning bör erinras, dels att 
de medel, som beräknas tillkomma Kalmar läns båda lands
ting, äro sammanförda till en summa, och likaså de, som 
beräknats tillkomma Älfsborgs läns båda hushållningssäll
skap, dels att Kungl. statskontoret plägat höst och vår 
verkställa fördelning af då influtna medel utan afseende, 
huruvida de tillhöra det ena eller det andra försäljnings
året, hvarför de under ett visst år utdelade medlen ej kanna 
exakt öfverensstämma med dem, som i tabell n:r 4 för samma 
år upptagits såsom tillkommande statskontoret. 

Under de två senaste försäljningsåren hafva ifråga
varande medel alltså fördelats sålunda: 

1905—1906. 1900—1907. 

Landsting kr. 2,316,495,90 kr. 2,461,472,12 

Hushållningssällskap > 1,742,491,22 '> 1,831,866,13 

Stockholms stad » 2,200,917,70 > 1,527,082,42 

Öfriga städer samt köpingar med bolag . . » 5,644,038,80 > 6,158,756,54 

Landsbygdskommuner > 1,620,868,20 > 1,640,777,75 

Provisioner m. m » 27,948,48 » 27,215,46 

Summa kr. 13,552,700,30 kr. 13,647,170,42 

hvaremot fördelningen i medeltal för hvart och ett af de 
fem försäljningsåren 1902—1907 ställt sig på följande sätt: 

Kronor. Procent. 

Landsting 2,220,813,84 17,3 

Hushållningssällskap: 1,652,189,07 12,9 

Stockholms stad 1,996,112,33 15,6 

Öfriga städer samt köpingar med bolag . 5,336,370,59 41,6 

Landsbygdskommuner 1,579,290,31 12,4 

Provisioner m. m 30,070,50 0,2 

Summa kr. 12,814,847,24 

I posten provisioner m. m. ingår äfven för Stockholms 
stad den ersättning, som betalas till forne innehafvare af pri vi. 
legierade försäljningsrättigheter. Fråndragés detta ersätt
ningsbelopp, uppgå uppbördsprovisionerna för året 1906— 
1907 ej till mera än 13,949 kr, 71 öre, d. v. s. ungefär en 
tiondels procent af samtliga försäljningsmedel. 

Försäljningsbolagens verksamhet. Under försäljnings
året 1906—1907 var minuthandeln med och utskänkningen 
af brännvin inom 88 städer och 15 köpingar (inberäknadt 
Trollhättans kommun) öfverlåten åt bolag, bildade i enlighet 

med bestämmelserna i § 18 i förordningen angående försälj
ning af brännvin den 24 maj 1895. 

På grund af föreskriften i nyssnämnda §, a t t bolagens 
räkenskaper skola föras enligt föreskrifter och formulär, som 
utfärdats af Finansdepartementets Kontroll- och Justerings
byrå, upprättas af bolagen tablåer öfver deras omkostnader 
och varuomsättning, 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 bo
lag under rubriken varulconto upptagits inköpskostnaderna 
för de varor, som under året försålts; under rubriken om
kostnader hafva sammanförts alla utgifter för löner och arf-
voden, hyror, krono- och kommunalutskylder m. m. Summan 
af de i dessa två kolumner införda belopp utgör således 
bolagets hela utgift för sin rörelse. Häri har dock icke in
räknats den försäljningsafgift, som bolaget åtagit sig, utan 
har denna sammanförts i en kolumn med bolagets öfriga 
vinst under rubrik vinst å egen rörelse. E t t bolag äger 
rätt ighet att , såvida länsstyrelsen därtill lämnar tillstånd, 
åt enskild person mot bestämd afgift upplåta någon af de 
utaf bolaget öfvertagna minuthandels- eller utskänknings-
rättigheterna. Dessa öfverlåtelser kunna delas i två väsent
ligen skilda grupper. Dels sker nämligen öfverlåtelsen un
der villkor, a t t 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, då rättigheten kan sägas vara fritt öfverlåten, är icke 
så förbållandet. Afgifterna för det förra slaget af öfver
låtelser 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 bo
lag afstås till fördelning, och bör till följd häraf för hvarje 
län summan af bolagets 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 4. Bolaget i Uppsala 
har emellertid af årets vinst afsatt 34,605 kr. till betäckande 
af bolagets byggnadskostnader, hvaremot bolagen i Lands
krona, Uddevalla och Karlstad af sina under föregående år 
samlade reservfonder utdelat respektive 24,485 kr. 60 öre 
11,749 kr. 20 öre och 25,000 kr. Till följd af dessa förhållan
den öfverensstämma icke ofvannämnda summa i de två ta
bellerna för Uppsala, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt 
Värmlands län. 

I tabell n:r 7 hafva vidare införts uppgifter om de 
kvantiteter spirituösa af olika slag, som af bolagen för
sålts. 

Af tabellen framgår, att samtliga bolag i riket år 1906 
—1907 tillsammans haft följande utgifter: 

För varor . . 

Omkostnader . 

kr. 27,318,376,55 

> 6,157,936,14 

Summa kr. 33,470,312,69 
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att deras vinst ä egen rörelse varit kr. 12,323,617,61 samt 
a t t de af dem försålda varukvantiteterna uppgått till 

Varmrenadt brännvin, liter 50 % 20,301,533 

Brännvin, andra slag, samt sprit, liter 50 JÄ 1,208,690 

Konjak, rum och arrak, liter 2,858,245 

Punsch och likör, liter 902,193 

Summa liter 25,170,061 

Till jämförelse hafva motsvarande summor för de se
naste tio åren sammanställts bär nedan: 

Alldenstund man i viss mån kan bedöma det sätt, hvar-
på bolagens angelägenheter skötas, utaf inköps- och försälj
ningsprisen å det varaslag, som hufvndsakligast försäljes af 
bolagen, nämligen det varmrenade brännvinet, hafva dessa 
pris, hämtade dels ur bolagens egna uppgifter dels ur revi-
sionsberätselserna, införts i tabell n:r 7. Inköpspriset är 
ett medelpris för året; försäljningspriset åter är det pris, 
som tillämpats vid försäljning i miniitliandel i parti om en 
liter; som emellertid ett stort antal bolag under året vid
tagit en rät t afsevärd förhöjning af försäljningspriset an
tingen omedelbart eller genom nedsättning af brännvinets 
styrka, har för dessa bolag det högre försäljningspriset an-
gifvits med undantag dock för det fall, att prisförhöjning 
endast gällde et t par af försäljningsårets sista veckor. Enär 
brännvinets styrka är olika hos olika bolag, hafva priserna 
reducerats, så att de afse brännvin af 50 % alkoholhalt. 

I tabell n:r 7 förekomma slutligen två kolumner, an-
gifvande för hvarje bolag omkostnader och vinst per liter 
försåld spirituösa af alla slag. 

Af dessa uppgifter synes, a t t inköpspriset för det varm
renade brännvinet växlat från lägst 84,i öre (Kristianstad) 
till högst 1 kr. 6,5 öre (Seffle). För 79 bolag höll sig in
köpspriset mellan 88 och 93 öre; för 16 bolag var det lägre 
än 88 öre och för öfriga 8 bolag högre än 93 öre. 

Försäljningspriset för en liter vid försäljning till af-
hämtning var lägst 1 kr. 25 öre (Ängelholm) och högst 1 
kr. 86,5 öre (Göteborg); för flertalet bolag — 67 — låg det 
mellan 1 kr. 45 öre och 1 kr. 65 öre; hos 6 bolag var pri
set lägre än 1 kr. 35 öre. 

För at t visa, huru inköps- och försäljningsprisen for 
varmrenadt brännvin ändrat 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 wec?e?försäljnings-
pris och till följd däraf ej fullt jämförliga med de senare 
årens pris, dels ock att tillverkningsskatten höjdes under 
försäljningsåret 1902—1903 (i januari 1903) med 15 öre. 

Sammanställningen visar, a t t inköpsprisen under de tre 
första åren efter skatteförhöjningen höllo sig tämligen lika; 
under år 1906—1907 inträdde åter en afsevärd stegring, 
hvilken närmast berodde på den under året verkställda sam
manslutningen dels brännvinstillverkare sinsemellan dels ock 
mellan reningsverken. 

Omkostnaderna, beräknade per liter försåld spirituösa, 
uppgingo för samtliga bolag till 24,5 öre eller 1,4 öre mera 
än näst föregående år. De voro lägst för Båstads och La
holms bolag, 8,i och 8,2 öre, samt högst för Norrköpings bo
lag, 66,2 öre. För 72 bolag gingo omkostnaderna till belopp 
mellan 10 och 25 öre; för 7 bolag öfverstego de 35 öre. 

Vinsten på egen rörelse belöpte sig för samtliga bolag, 
till 48,9 öre för hvarje liter försåld spirituösa mot 49,3 öre 
närmast föregående försäljningsår. Vinsten var lägst 19,6 
öre (Simrishamn) och högst 99,3 (Norrköping) samt växlade 
för flertalet bolag — 73 — mellan 35 och 55 öre; för 18 bolag 
var vinsten lägre än 35 öre och för 12 bolag högre än 
55 öre. 

Från och med försäljningsåret 1907—1908 komma till 
följd af bestämmelserna i förordningen angående försäljning 
af brännvin den 9 juni 1905 helt nya grunder för försälj-
ningsafgifternas och vinstmedlens fördelning a t t tillämpas, 
till följd af hvilka städernas andel i nämnda afgifter och 
vinstmedel komma at t under en Öfvergangsperiod af tolf år 
småningom minskas. Med afseende härå hafva revisorerna 
hos ett bolag yrkat, a t t en af bolagets styrelse vidtagen af-
skrifning å en bolagets fastighet bör återgå, samt ett annat 
bolags revisorer föreslagit, a t t bolagets fastigheter, å hvilka 
redan tidigare afskrifningar skett, nu skulle upptagas till 
sitt fulla värde, hvarigenom bolagets vinst för år 1906— 
1907 skulle afsevärdt ökas. Bolaget i Sundsvall har under 
året till staden öfverlämnat de tomter och hus, som bolaget 
på sin tid inköpt och uppfört för medel, hvilkas förvaltning 
staden öfverlåtit till bolaget; de få dock fortfarande begag
nas af bolaget. Förmodligen är det samma skäl, ehuru där-

Inköpspris. .Försäljningspris. 
Öre per liter 50 %. Öre per liter 50 %. 

1897—1898 

1898—1899 

1899—1900 

1900-1901 

1901-1902 

1902—1903 

1903—1904 

1904—1905 

1905—1906 

1906—1907 

. 71 a 76 (80 

. 74 å 80 (80 

. 72 h 77 (75 

. 74 1 79 (71 

. 78 i 83 (81 

. 81 i 86 (61 

. 84 i 89 (73 

. 84 h 89 (77 

. 83 i 88 (80 

. 88 h 93 (79 

bolag) 105 k 130 (64 
110 å 130 (65. 

110 ii 130 (65 

110 h 130 (68 
120 i 140 (69 

140 4 160 (76 

140 & 160 (75 

140 i 160 (73 

140 i 160 (65 

145 h 165 (67 

bolag) 
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om intet namnes i revisionsberättelsen, som föranledt bola
get i Östersund att sälja sina fastigheter. 

I försäljningsförordningen föreskrifves, att bolag ej må 
låta aflöningen till de hos bolaget anställda personerna vara 
beroende på omsättningen af brännvin och vin eller utgå 
med viss andel af vinsten; af revisionsberättelserna synes 
emellertid, att några bolag fortfarande underlåtit att ställa 
sig denna bestämmelse till efterrättelse. 

På samma sätt som föregående försäljningsår hafva några 
bolag, mot försäljningsförordningens förbud, öfverlåtit alla 
sina utskänkningsrättigheter eller ock underlåtit at t utöfva 
den rättighet de själfva- behållit. 

I försäljningsförordningen stadgas, att sådant bolag, 
hvarom nu är fråga, ej må afse at t bereda vederbörande 
stad någon ekonomisk fördel utöfver den vinst, som enligt för
ordningen kan tillkomma densamma. Häremot synes emellertid 
ett par bolag hafva brutit. Sålunda hyrde bolaget i Vimmerby 
den staden tillhöriga hotellbyggnaden mot en hyra, som re
visorerna hafva ansett vara alldeles för hög, samt uthyrde 
i sin ordning större delen af byggnaden mot en betydligt 
lägre hyra; revisorerna hafva upprepade gånger gjort an
märkning häremot. Bolaget i Sköfde har under året till 
staden sålt för 55,000 kr. ett par fastigheter, som voro taxe
ringsvärderade till 70,000 kr. och gåfvo en årlig hyresaf-
kastning af 4,765 kr. 

I öfrigt innehålla några få revisionsberättelser anmärk
ningar mot lokalernas beskaffenhet och i vissa fall olämp
liga läge samt mot aflöningarnas storlek. I ett fall anmär-
kes, att ett alltför stort undermål uppkommit; i två fall 
att bolagen under senare delen af december månad nedsatt 
priset å det i minuthandeln försålda brännvinet. 

Uti revisionsberättelsen rörande bolaget i Ystad om
nämna revisorerna, a t t sedan under året den å ett hotell i 
staden utöfvade burskapsrättigheten blifvit af ett hotell
aktiebolag inköpt och dödad, hade utskänkningsbolaget för
bundit sig at t till kostnaderna för köpet under loppet af 
tio år bidraga med tillsammans 35,000. Revisorerna anse, att 
ur praktisk-ekonomisk synpunkt intet vore att anmärka mot 
sagda åtgärd; denna hade för brännvinshandelns ändamåls
enliga ordnande i staden länge varit af behofvet påkallad 
och kunde icke gärna längre uppskjutas. 

Vid granskning af bolagets i Falköping förvaltning un
der år 1904—1905 anmärkte revisorerna, att oaktadt bolags
styrelsens ordförande vore disponent för det i staden be
lägna bryggeriet, bolaget ändock inköpte sitt behof af malt
drycker från sagda bryggeri, hvarjämte de hemställde till 
bolagsstyrelsen, huruvida ändring ej borde ske. Enär sam
ma förfaringssätt tillämpats under år 1905—1906, framställde 
revisorerna anmärkning däremot och tillstyrkte, med undan
tag för anmärkta förhållandet, ansvarsfrihet för vederbö
rande. Stadsfullmäktige och hushållningssällskapets förvalt
ningsutskott beslöto i enlighet med revisorernas hemställan, 
hvaremot landstinget beviljade fullständig ansvarsfrihet. 
Kungl. Majrts befallningshafvande, till hvilken under dessa 
förhållanden ärendet hänsköts, fann ej skäl vidtaga vidare 
åtgärd i ärendet utan lämnade framställningen utan afse-
ende. Öfver detta beslut anförde stadsfullmäktige under
dåniga besvär, med anledning af hvilka, och enär det anmärkta 
förfarandet måste anses stridande mot § 18 mom. 3 i för
säljningsförordningen den 24 maj 1895, Kungl. Maj:t funnit 
godt att med undanröjande af öfver klagade utslaget visa må
let åter till länsstyrelsen, som hade att detsamma ånyo 
företaga. 

Den årliga förbrukningen af spirituösa drycker inom 
landet eller noggrannare uttryckt den till förtäring dispo
nibla kvantiteten däraf har i nedanstående tabell beräknats 
på följande sät t : till det vid årets början å nederlag lig
gande beloppet brännvin har lagts dels den inhemska års-
tillverkningen, dels årets införsel af brännvin, hvarefter den 
sålunda erhållna summan minskats med summan af det be
lopp brännvin, som utförts ur landet, det belopp, som dena-
turerats 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 
obetydlig, kvantitet brännvin olofligen införes i landet och 
å andra sidan ej. kan exakt uppgifvas, huru mycket bortgår 
vid brännvinets renande, ej heller huru de enskilda förråden 
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hafva för de i tabellen upptagna åren belöpt sig till i me
deltal 43,3 öre för hvarje försåld liter, under det att det 
öfriga till förtäring disponibla brännvinet ej afkastat mera 
än ungefär 8 öre. 

Statsvurkets och kommunernas inkomster af brännvins-
medel. Om till den för hvarje år influtna tillverkningsskatten, 
minskad med beräknade beloppet af restitution för utfördt 
och denatureradt brännvin, läggas dels tullinkomsterna för 
infördt brännvin, dels försäljningsafgifter och bolags vinst
medel för närmast motsvarande försäljningsår, så erhålles 
hela den såväl till staten som till kommuner och kommu
nala korporationer af brännvins tillverkning, införsel och 
försäljning uppkommande skattesumman. Resultaten af en 
dylik beräkning för tiden från och med år 1898 äro sam
manförda i nedanstående tabell, och äro därvid uppgifterna 
om tullinkomsterna hämtade ur Kungl. KommerskoUegii 
underdåniga berättelse angående rikets handel samt restitu-
tionen för utfördt brännvin beräknad för den här ofvan an-
gifna utförseln efter 50 öre litern för åren 1897—1903 samt 
efter C5 öre litern för åren 1904—1907. Det utförda bränn
vinet består till en stor del utaf reningsaffall från renings
verken. 

växla från det ena året t i l l det andra; ett mindre belopp af 
det disponibla brännvinet torde ock användas ti l l tekniska 
ändamål. 

Tabellens två sista kolumner visa, att tillgången på 
brännvin, däri inberäknad all annan spirituösa, såväl abso
lut taget som beräknadt per invånare i riket under åren 
1898—1901 var stadd i stigande och att den under de föl
jande åren 1902—1904 ej obetydligt minskades för at t där
efter åter stiga. Den per invånare tillgängliga kvantiteten 
var dock ännu år 1907 mindre än tio år tidigare. Till jäm
förelse 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 
1901-1905 7,G 

Om den under kalenderåret 1907 ti l l förtäring dispo
nibla kvantiteten brännvin anses motsvara förbrukningen 
under försäljningsåret 190G—1907, hvilket ju tillnärmelsevis 
är förhållandet, och därifrån dragas de myckenheter bränn
vin m. m., som bolagen under samma år enligt tabell n:r 7 
försålt, erhållas äfven de kvantiteter, som afyttrats på an
nat sätt, d. v. s. genom andra rättighetsinnehafvare, genom di
rekt försäljning från partihandlare samt genom lönnkrögare. 
De afgifter, som belöpa på det af bolagen försålda och på 
det öfriga brännvinet, finnas angifna i tabell 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 afgifterna 
för fritt öfverlåtna rättigheter. På detta sät t erhålles föl
jande sammanställning, i hvilken äfven siffrorna för de när
mast föregående åren medtagits. 

Bolagen hafva således under senaste försäljningsår sålt 
något mer än 63 procent af hela den till förtäring disponibla 
kvantiteten. De afgifter, förutom tillverkningsskatt och 
tull, hvilka uttagits på det af bolagen försålda brännvinet, 
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C. Tillverkningen af socker. 
Genom förordningen om beskattning af socker den 2 

juni 1905, hvilken förordning trädde i kraft den 1 septem
ber 1906, infördes ett alldeles nytt system för sockerbeskatt
ningen. Intill sistnämnda dag utgick skatten efter vikten 
af de afverkade råa betorna, på det sätt a t t 100 kg. betor 
beräknades gifva en viss vikt — de senaste åren 12 kg. — 
socker och för det sålunda beräknade sockerutbytet erlades 
en skatt, motsvarande halfva råsockertullen eller 11 3A öre 
per kilogram. Enligt det nya skattesystemet åter erlägges 
för allt socker, som inom riket tillverkas eller dit införes, 
vid sockrets utlämnande till fritt bruk skatt med 13 öre 
för hvarje kilogram. För socker, som till riket införes, er
lägges dessutom tull med 17 öre för hvarje kilogram rafS-
neradt och 11 3/i öre för hvarje kilogram oraffineradt socker. 
Den genom 1905 års förordning införda skatten är således 
en konsumtionsskatt. 

Innan socker utlämnas till fritt bruk, skall den därå 
belöpande skatten inbetalas, men tillverkare, som ställer 
godkänd säkerhet, äger att för en tid af tre månader åtnjuta 
anstånd med efläggande af skatt. 

Enär sockret ej blir skattepliktigt förrän vid utlämnan
det till fritt bruk, har skatteplikten öfverflyttats till raffi
naderierna, hvilka således äfven måst sättas under kontroll. 
Vid råsockerbruken går kontrollen ut på a t t tillse, at t allt 
det tillverkade råsockret öfversändes till raffinaderier, och 
vid raffinaderierna uppväges allt det tillverkade raffinerade 
sockret, innan det 'utlämnas till fritt bruk. Vid .samtliga 
fabriker skall köntrollpersonalen dessutom tillse, att intet 
socker obehörigen bortföres från fabriken. För att möjlig
göra den sålunda angifna kontrollen har föreskrifvits, att 
fabriksbyggnaderna skola ligga fritt utan samband med 
andra byggnader samt, hvad beträffar råsockerfabriker, att 
lägenheter, i hvilka råsockrets centrifugering och uppväg-
ning försiggå, skola bilda en särskild afdelning af byggnaden 
(sockerhuset), så at t de kunna afstängas från öfriga delar 
af densamma; fönster och gluggar på sockerhusets ytter
väggar skola vara försedda med järngaller eller nät af 
järntråd. Vid raffinaderierna skola antingen samtliga utåt 
vettande fönster vara försedda med järngaller eller nät af 
järntråd eller ock skall hela fabriksområdet vara inhägnadt 
af ett minst två meter högt stängsel. 

För kontrollen behöfliga galler och järntrådsnät äfvensom 
stängslen för raffinaderiernas inhägnande bekostades af stats
verket för de fabriker, hvilka varit i verksamhet under till-
verkningsåret 1904—1905; till bestridande af kostnaderna 
anvisade Riksdagen år 1906 ett extra anslag af 300,000 kro
nor, hvaraf dock endast 139,587 kr. 38 öre behöfde användas. 

Kontrollen vid fabrikerna utöfvas af förste kontrollörer, 
en vid hvarje fabrik, samt behöfligt antal kontrollörer. 

I det följande redogöres först för råsockertillverkningen 
och därefter för tillverkningen af raffineradt socker. 

a. Hvitbetsråsocker. 
Uppgifterna angående hvitbetssockertillverkningen under 

tillverkningsåret den 1 september 1906 till den 1 september 
1907 äro länsvis sammanställda i tabell n:r 8, där för jäm
förelses skull äfven motsvarande tal för hela riket för de 

närmast föregående nio åren äro införda. Af tabellen synes, 
att hvitbetssockertillverkningen år 1906—1907 bedrefs vid 22 
fabriker, belägna 16 i Malmöhus län, 2 i Kristianstads samt 
1 i hvartdera af Östergötlands, Gottlands, Blekinge och 
Skaraborgs län. Utaf Malmöhus läns fabriker voro tre 
s.- k. saftstationer, där afverkningen icke drifves längre än 
till framställandet af betsaft, hvilken därefter genom rör
ledningar transporteras till hufvudfabriken för a t t sedan 
bearbetas tillsammans med den därstädes vunna betsaften. 
Under tillverkningsåret 1907—08 har ännu en fabrik näm
ligen Genevad i södra Halland börjat sin tillverkning efter 
en från den vanliga något afvikande metod. 

Betafverkningen vid de egentliga fabrikerna pågick un
der följande tider: 

Hasslarp 
Hälsingborg 
Hököpinge 
Jordberga 
Karlshamn 
Karpalund 
Keflinge 
Köpinge 
Lidköping 
Linköping 
Roma 
Skifarp 
Staffanstorp 
Svedala 
Säbybolm 
Trelleborg 
Ängelholm 
Örtofta . . . . , - . . 

Arlöf från och med 5 oktober till och med 27 december. 
8 
2 
4 
4 
5 
2 
4 
8 
9 
4 

11 
4 
5 
1 
4 
4 
4 
2 

november 
oktober 

21 januari. 
24 
30 december. 
24 > 

7 januari. 
16 december. 
15 
20 » 
23 november. 
21 
10 januari. 
19 december. 
8 januari. 

20 december. 
21 » 
28 > 
20 januari. 
19 

Efter den egentliga betkampanjen följde vid alla fabri
kerna en cfterlcampanj, som vid några fabriker blott räckte 
en eller annan vecka vid andra däremot flera månader. 

Vikten af de råa betor, som vid samtliga fabriker och 
saftstationer uppvägdes till afverkning, uppgick för de olika 
månaderna till följande belopp, hvarvid till jämförelse mot
svarande siffror för närmast föregående år medtagits. 

T i l l v e r k n i n g s å r . 

1902-1903. 1903—1904. 1901-1905. 1905—1906. 1906-1907. 

Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. 

Oktober. . . . 160,302 218,567 196,548 271,773 318,644 

November. . . 299,230 337,074 312,196 360,558 379,289 

December. . . 45,486' 187,992 48,137 180,666 282,557 

Januari . . . — 4,813 — 11,441 48,833 

Summa 505,018 748,446 556,881 824,438 1,020,323 

Afverkningen vid de enskilda fabrikerna bar naturligt
vis 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 medelafverk-
ningen pr fabrik. 

Högsta Lägsta Medel-
afverkning. afverkning. afverkning. 

Ton. Ton. Ton. 
1902-1903 

1903-1904 

1904-1905 

1905—1906 

1906-1907 

42,218,0 

64,453,5 

44,604,0 

67,929,0 

87,844,5 

10,166,4 

15,781,2 

1,129,5 

9,301,5 

12,845,0 

25,300 

37,400 

26,518 

37,474 

46,787 



XVI 

Den till odling af betor använda arealen utgjorde till-
sammäns 31,476,7 hektar. Aderton fabriker bedrefvo själfva 
betodling men endast fem i större omfattning. Sålunda 
utgjordes vid Hälsingborg omkring 22 f«, Lidköping omkring 
80 %, Linköping 38 %, Säbyholm 14 % och Ängelholm 13 % 
af dessa fabrikers hela afverkning af betor, odlade på fa
brikernas egen mark. I det hela hafva blott 7 % af de afver-
kade betorna odlats på fabrikernas egen mark. 

Betpriset under tillverkningsåret 1906—1907 bestämdes 
vid de flesta fabrikerna enligt de i berättelsen för 1903— 
1904 (sid. xv) omnämnda grunderna. Enligt dessa betalas 
för höstleverans 2 kronor, för vinterleverans efter 1 decem
ber 2 kronor 20 öre pr deciton rena betor. För hvarje V10 'A 
hvarmed medelsockerhalten efter undersökning vid fabriken 
under pågående kampanj intill december månads slut öfver-
stiger 14 %, betalas ett tilläggspris af 1 öre per deciton be
tor. För hvarje 40 öres höjning af raffinadpriset utöfver 
53 kr. 35 öre per deciton betalas ytterligare 1 öre per deci
ton betor. 

Enligt leveranskontrakten skall vid en höjning af skat
ten denna höjning i lika mån drabba betodlarna och fabri
kerna. Genom öfvergången till konsumtionsskatt och dennas 
fastställande till 13 öre pr kg. raffinad, motsvarande 11 5ji 
Öre per kg. råsocker, blef sockerskatten i verkligheten afse-
värdt höjd, ty, medan det t i l l grund för beskattningen lagda 
utbytet förut beräknats t i l l högst 12 % af betornas vikt, blir ef
ter den nya skattens införande allt utvunnet råsocker beskat-
tadt med 11 3/i öre. Emedan det utvunna sockret under åren 
1906—07 var 15,78 % af betvikten, blef skatten per 100 kg. betor 
i medeltal 3,78. x 11,75 — 43,4 Öre högre än året förut. Hälften 
af denna ökade kostnad skulle betodlarna bära, och fabrikerna 
afdrogo därför denna hälft från priset. Härvid är a t t märka at t 
priset bestämdes ej efter medeltalet för hela riket utan ef
ter de vid hvarje särskild fabrik rådande förhållandena. 

Under hösten 1906 beräknades raffinadpriset till kr. 55,i5 
per deciton netto, hvadan det på raffinadpriset beroende 
tilläggspriset per deciton betor uppgick till 4,2 öre. Det 
på betornas sockerhalt beroende tillägget växlade mellan 
22,2 och 37,9 öre per deciton. 

Vid alla fabriker utom Lidköping och Linköping har man 
a t t från det beräknade priset draga hälften af skatteför
höjningen. Vid Jordberga t. ex. var tilläggspriset under 
1905—06 40,i öre, under 1906—07 däremot blott 16,i öre 
per deciton betor. 

Vid Lidköping betalades 2,20 och vid Linköping 2,65 per 
deciton betor. 

SocJcerhalten hos betorna bestämmes vid fabrikerna för 
hvarje dag, vecka och kampanj. Medeltalet för hela kam
panjen 1906—07 växlade mellan lägst 15 och högst 17,79 %. 
Vid 1 fabrik låg det vid 15, vid 7 mellan 16 och 17, vid 
11 mellan 17 och 18 %. På det hela var sockerhalten i be
torna mycket högre än något föregående år. 

Det vunna utbytet af råsocher har såsom synes af tabell 
n:r 8 utgjort, 

156,218,9 ton l:a produkt. 

6,0-11,4 2:a > 

13ö,G 3:e > 

Samma 102,35)5,9 ton, 

motsvarande 15,78 % af de afverkade betornas vikt. Om, 
såsom i föregående berättelser skett, 2:a och 3:e produkt 
reduceras till l:a produkt genom multiplikation med resp. 
0,75 och 0,05, blir utbytesprocenten 15,63 %. 

En jämförelse med de i tabell n:r 8 intagna procent
talen för föregående åren visar, a t t sockerutbytet, beräk-
nadt i procent af betvikten utan reduktion för de sämre 
produkterna, under tillverkningsåret 1906—1907 varit det 
högsta hittills uppnådda och under 1904—1905 det näst hög 
sta. Tillverkningen af 2:a produkt visar ungefär samma 
utbytessiffra som under föregående år, 3:e produkt har före
kommit vid 5 fabriker. Vid 2 fabriker erhölls blott l:a pro
dukt och vid 5 andra utgjorde 2:a produkt mindre än 0,25 
% af betvikten. I en fabrik utgjordes l:a produkt af raffi
nad, i en annan af hvitt sandsocker, som, ehuru sämre än 
raffinad, dock kan omedelbart användas till konsumtion. 

Den vid tillverkningen erhållna melassen utgjorde 12,541,6 
ton, motsvarande 1,22 % af betvikten, den lägsta siffra som 
hittills förekommit. Vid 2 fabriker har ingen restmelass 
förekommit, vid 7 fabriker har den ej öfverstigit 1 %, vid 
3 har den hållit sig mellan 1 och 2 %, vid 6 mellan 2 och 3 % 
och slutligen har den vid 1 fabrik öfverstigit 4 % af bet
vikten. Genom det nya skattesystemet har den ekonomiska 
fördelen af melassursockringen blifvit vida mindre än förut, 
och detta torde förklara, att ej mindre än 7 fabriker haft 
öfver 2 % melass. Förutom till ursockring har melassen 
användts vid brännvinstillverkning.och till kreatursfoder. Till 
det senare ändamålet användes under året omkring 6,400 
ton. Priset på melassen har växlat mellan 4 och 6 öre pr 
kg. Vid tillverkningen hafva dessutom erhållits omkring 
549,159 ton betmassa, hvilken användts uteslutande till krea
tursfoder, hufvudsakligen af betodlarna själfva. Priset på 
betmassan har i allmänhet varit 20 öre pr deciton. 

Kvotienten, d. v. s. sockerhalten i melassens torrsubstans 
får för skattefri melass ej öfverstiga 70 procent vid direkt 
polarisation. Medeltalen för . de olika råsockerfabrikerna 
hafva växlat mellan lägst 56,« och högst 71,7 %. I allmän
het har dock melasskvotienten ej öfverstigit 64 %. Melass 
med högre kvotient än 70 har säkerligen tagits i förnyadt 
arbete, ty någon försäljning af melass mot erläggande af 
skatt har ej ägt rum vid någon råsockerfabrik. 

b. Raffinadsocker. 

Vid öfvergången från den gamla hvitbetsskatten till 
konsumtionsskatt måste naturligtvis allt från föregående 
tillverkningsår, 1905 — 06, kvarliggande socker behandlas så
som redan beskattadt, emedan det erhållits ur beskattade 
betor. Det förefintliga lagret af raffinadsocker upplades för 
ändamålet i särskilda magasin under kronans lås, hvarifrån 
tillverkaren ägde uttaga detsamma efter anmälan. Befintligt 
råsocker blef genom rendementsanalys reduceradt till raf
finad och skatten därå räknad tillverkaren till godo. 

Enligt till Kontroll- och justeringsstyrelsen inkomna upp
gifter, hvilka finnas sammanställda i tabell n:r 9, funnos 
under tillverkningsåret 1906—07 10 raffinaderier belägna, 1 i 
Stockholms stad, 1 i Östergötlands, 6 i Malmöhus, 1 i Gö-
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teborgs och Bohus län samt 1 i Skaraborgs län. Liksom 
hvitbetssockerindustrien bar äfven raffinadindustrien sitt 
hufvudsäte i Malmöhus län. 

Tillverkningen vid raffinaderierna omfattar i allmänhet 
följande sockerslag: topp-, bit-, kak-, kross- och farinsocker, 
men förhållandet mellan dessa sorter är mycket olika vid 
olika raffinaderier; farinsocker kallas äfven" bastard eller 
baster och förekommer af flera slag från gulhvitt till brunt. 
Toppsocker tillverkas fortfarande i största mängd, därnäst 
kross- och bitsoeker. 

Af raffinaderierna äro tre, Arlöf, Hälsingborg och Lid
köping tillika råsockerfabriker, under det att Hasslarp till
verkar raffinad direkt ur betsaft. 

Under året har intet utländskt råsocker importerats till 
raffinaderierna. 

Vid de fabriker, som uteslutande sysselsatte sig med 
raffinering, var tillverkningstiden: 

Tauto i Stockholm 268 dygn. 

Gripen i Norrköping 223 > 

Landskrona 293 > 

Yitai . 304 » 

Oregnnd i Land 275 » 

Carnegie & C:o, Göteborg 2G0 » 

Några raffinaderier hafva gjort ett kortare uppehåll i 
arbetet, i de flesta fall under september månad 1906. 

Vid tillverkningsårets början innelågo vid raffinaderi
erna inalles 23,083,404 kg. raffinadsocker af alla slag, samt 
vid både raffinaderier och råsockerbruk 5,945,861 kg. råsocker. 
Allt detta socker var framställdt af beskattade hvitbetor 
och fick därför utlämnas till fritt bruk utan erläggande af 
konsumtionsskatt. Under året tillverkades, såsom synes af 
tabell n:r 9, 115,234,117,9 kg. raffinad. 

Vid tillverkningsårets slut kvarlågo vid raffinaderierna 
inalles 19,646,506 kg. raffinad samt vid både raffinaderier och 
råsockerbruk 45,770,800 kg. råsocker, hvadan en betydande 
behållning kvarlåg för innevarande tillverkningsår 1907— 
1908. 

Af följande tabell synes, huru mycket af det under 1906 
—1907 tillverkade raffinadsoekret utlämnats till fritt bruk. 

Socker utlämnadt 
Län. till fritt bruk. 

Kg. 
Stockholms stad ' 9,068,946,2 

Östergötlands lan 2,351,210,1 

Malmöhus > 68,049,596,4 

Göteborgs » 15,481,018,9 

Skaraborgs > . 3,535,154,1 

98,485,925,7 

Dessutom hafva några mindre poster råsocker utlämnats 
till fritt bruk. Hela denna kvantitet råsocker utgör 60,643 
kg. hufvudsakligen från fabriken i Karlshamn. Föregående 
summa bör således ökas med detta tal, hvarigenom hela 
mängden till fritt bruk utlämnadt socker blir 98,546,568,1 
kg. Af det sedan år 1905—1906 kvarliggande raffinadsoek
ret torde, enligt erhållna uppgifter, något öfver 17 millioner 
kg. hafva utlämnats. 

Det under året förarbetade råsockret uppgick till 
117,434,600 kg. hvartill kom den vid Hasslarp direkt an
vända betsaften från 56,725,6 ton betor. Med en sockerhalt 
af 17,45 % hos betorna torde denna saft motsvara i råsocker 
minst 14 1fs % af betorna eller 8,225,197 kg., som lagda iill 
föregående summa gifva 125,659,797 kg. förarbetadt råsocker. 
Häraf tillverkades 115,234,117,9 kg. raffinad alla slag eller 
omkring 91,7 %. Sannolikt har dock raffinadutbytet varit ej 
obetydligt större, ty åtminstone vid några fabriker ingår ej 
i raffinadsumman det socker, som var nnder arbete i fabri
kerna vid tillverkningsårets slut. Ensamt vid en fabrik 
uppskattades denna kvantitet t i l l öfver 6 % af hela raffinad-
tillverkningen vid samma fabrik. Helt säkert utgör det 
verkliga raffinadutbytet ej under 92 % af råsockrets vikt och 
torde närma sig 93 %. 

För kalenderår räknadthar skatten utgjort nedanstående 
belopp; till jämförelse är den i riksstaten beräknade skatten 
äfven införd. 

Hvitbetssockerskatt 
. . . . i riksstaten 
debiterad. b e r ä k n a ä . 

Kronor. Kronor. 

1902 7,775,960,19 10,500,000 

1903 10,485,216,84 11,500,000 

1901 7,919,896,68 12,000,000 

1905 11,408,950,60 12,000,000 

1906 161,818,10 3,800,000 

Konsumtionsskatt 
influten 
Kronor. 

1907 13,260,522,72 13,500,000 

Matsirup erhålles endast vid några få fabriker, och hela 
tillverkningen utgjorde blott 498,314,6 kg. I öfrigt impor
teras landets behof af sådan. Denna import utgjorde: 

1905 . . . . 15,86-2,000 kg. 
1906 15,918,000 » 
1907 15,673,000 > 

Häri inräknas visserligen både sirap och melass, men 
på grund af tullen, 10 öre per kg., torde endast matsirup 
importeras. 

Allra största delen af affallet inom raffinaderierna ut-
göres af melass, liknande den, som erhålles vid råsockerfa-
brikerna och därför ej användbar till matsirup. Under den 
tid kolonialsocker hufvudsakligen användes i våra raffina
derier, hade dessa ett värdefullt affall i den vid raffineringen 
fallande matsirupen, hvilken uppskattades till 16 % af det 
använda råsoekret. 

. Den under tillverkningsåret vid raffineringen erhållna 
melassen utgorde i allmänhet 5 ä 6 °/« af hvitbetsråsockret. 

Råsockrets rening. Till safternas rening inom raffina
derierna användes tills för några år sedan nästan uteslu
tande filtrering genom benkol, nu däremot användas som 
filtreringsmedel åtskilliga andra ämnen, företrädesvis trä
massa. 

Priset på råsocker vid raffinaderierna har enligt upjigift 
växlat mellan lägst 28,73 kr. och högst 27,93 kr. med ett medel
pris af 26,i5 kr. per deeiton. Vid Lidköping har dock på grund 
af särskild öfvei'enskommelse med Linköping priset ställt sig 
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ej obetydligt högre. Vid råsockerbruken uppgifves priset i 
allmänhet till 25,»5 kr. växlande från 21,94kr. till 26,99 kr. allt 
l:sta produkt. Vid Linköping uppgifves dock l:sta produkt 
hafva betingat ett pris af 38,75 kr. 

Arletsåtgång. För att gifva en föreställning om arbets-
åtgången till framställning af socker må • nämnas, att vid en 
af de större råsockerfabrikerna 33 manliga och 1 kvinnligt 
dagsverke erfordrades till 10,000 kg. råsocker medan vid ett 
af de större raffinaderierna fordrades 33 manliga och 7 kvinn
liga dagsverken till 10,000 raffinad, alla slag. Det vill häraf 
synas som om framställningen af 10,000 -kg. raffinad ur 
betorna skulle kräfva omkring 70 manliga och 9 kvinnliga 
dagsverken om sockret raffineras på det gamla sättet. I 
Hasslarp, där raffinad framställes direkt ur betorna åtgingo 
51,600 manliga och 6,000 kvinnliga dagsverken för fram
ställning af 7,790,125 kg. raffinad, alla slag och 1,744,600 kg. 
råsocker; eller t i l l 10,000 kg. af tillverkningen i dess helhet, 
som till mer än 4/& bestod af raffinad, fordrades 54 manliga 
och 6 kvinnliga dagsverken. Det förefaller därför, som om 
framställningen af raffinad direkt ur betsaften vore något 
ehuru obetydligt arbetssparande i jämförelse med raffinering 
af råsocker. 

Kontrollen. Under chefens för då varande kontroll- och 
justeringsbyrån öfverinseende utöfvades kontrollen öfver 
sockertillverkningen af 10 öfverkontrollörer samt under dem 
af en vid hvarje fabrik anställd, af vederbörande länsstyrelse 
utsedd kontrollpersonal, som har att öfvervaka tillverkningen 
och tillse att intet socker utan tillstånd och utan föreskrifna 
formaliteter aflägsnas ur fabriken. 

I spetsen för kontrollpersonalen står vid hvarje fabrik 
en förste kontrollör, som för nödiga journaler och insänder 
utdrag därur för hvarje månad t i l l kontroll- och justerings
styrelsen (1906—07 till kontroll- och justeringsbyrån samt 
öfverkontrollören). I råsockerfabrikerna har antalet kontrol
lörer varit mycket olika, minst 4, högst 8 utom förste kon
trollören, beroende därpå at t anordningarna äro något olika 
såväl inom fabrikerna som i fråga om järnvägsspåren därutan
för, hvadan flera eller färre portar behöfva bevakas. I raffina
derierna hafva erfordrats minst 7 högst 14 kontrollörer utom 
förste kontrollören. Inalles hafva inom sockerindustrien 
tjänstgjort 25 förste kontrollörer och 235 kontrollörer. 

Af förste kontrollörerna voro 

Officerare 9 

Ingeniörer och andra tekniskt bildade 14 

Andra personer 2 

Summa 25 

Kontrollörerna tillhörde nedan angifna samhällsställnin
gar och yrken. 

Officerare 10 

Underofffcerare 136 

Tekniskt bildade 8 

Landtbrukare 29 

Andra personer 52 

Summa 235 

Vid saftstationerna finnes numera ingen kontrollperso-
nal, emedan socker ej tillverkas vid dem. 

När tillverkning i sockerfabrik upphört och den ordi
narie kontrollpersonalen återkallats, öfverlämnas tillsynen 

öfver fabriken åt en likaledes af länsstyrelsen utsedd till-
syningsman, som har att på tillverkarens begäran utlämna 
socker från fabriken. Emedan vid raffinaderierna, som i 
regel hafva tillverkning hela året om, alltid finnes en för
ste kontrollör, är det blott vid råsockerfabrikerna, som 
tillsyningsmän ifrågakomma. Vid behof utses äfven en eller 
flera biträdan'de tillsyningsmän. Vid 1 fabrik hafva tjänst
gjort tre tillsyningsmän, vid 2 fabriker två och vid de öf-
riga 12 blott en. Tillsyningsmän har varit tillkallad minst 
21 och högst 116 gånger. På statens bekostnad har tillsy
ningsmän fått anlitas 35 gånger af hvarje fabrik. Hvad 
han däröfver behöfver anlitas sker på tillverkarens bekost
nad, 10 kronor för hvarje gång. 

Inalles hafva tjänstgjort 19 tillsyningsmän, hvilka i 
flera fall blifvit utsedda bland dem, som under kampanjen 
tjänstgjort som kontrollörer. 

Intet allmänt nederlag har funnits, utan hafva tillsy-
ningsmännen blott tjänstgjort vid fabrikerna och dessas 
magasin. 

Tull och skatt. Sedan lång tid har tullen för raffinad 
utgåt t med 33 öre per kg., men vid öfvergången till konsum
tionsskatt 1906 bestämdes, såsom redan nämnts, att för raf-
fineradt socker, som importerades, skulle erläggas dels tull 
med 17 öre dels skatt med 13 öre, således tillsammans 30 öre för 
ett kilogram. Det skedde alltså i verkligheten en tullsänkning 
af 3 öre. Den närmaste anledningen till sänkningen gaf den 
1903 i kraft trädda Brysselkonventionen, som afsåg att göra slut 
på utförselpremier från länder med betsockerindustri, hvilka 
premier förorsakade de exporterande staterna betydande ut
gifter och i hög grad skadade sockerindustrien i Europas 
sockerrörsodlande kolonier. Äfven Sverige har biträdt denna 
konvention, ehuru på alldeles särskilda villkor. Medan kon
ventionen innebär att konventionsländerna ej få bevilja vare 
sig indirekta eller direkta utförselpremier, att tullsurtaxe'n 
(det belopp hvarmed tullen öiverskjuter skatten) ej får 
öfverstiga 6 centimes för raffinad och 5 1/2 centimes för rå
socker, allt per kilogram, samt slutligen att deltagarne 
i konventionen måste hafva konsumtionsskatt, har Sverige 
ej behöft underkasta sig något af dessa villkor, så länge 
nämligen, som det ej exporterar socker. För Sverige har 
anslutningen till konventionen därför blott haft den bety
delsen, att hit importeradt socker ej gynnats med export
premier. 

Före konventionen utgjorde den direkta tyska exportpre
mien 2 å 3 öre per kg., den franska vida mera; konventio
nens tillkomst verkade därför genom exportpremiens bort
tagande på samma sätt som om tullen höjts med 3 öre. Den 
förut omtalade sänkningen med 3 öre år 1906 innebar alltså 
blott en återgång till förhållandena före konventionen. 

Använd drifkraft och antal arbetare inom sockerindu
strien i det hela. 

Af de i tabell n:r 10 införda uppgifterna framgår, att vid 
samtliga sockerfabriker följande antal motorer varit i bruk: 

418 ångmaskiner med 16,434 hästkrafter. 

1 gaBmotor > 19 > 

149 elektriska motorer med 1,910 > 

13 clektricitetsgeneratorer med 2,935 > 

tillsam. 581 motorer med 21,298 hästkrafter. 
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Vid samma fabriker sysselsattes följande antal arbetare: 

män öfver 18 år 7,687 

> under > > 40 7,727 

kvinnor öfver 18 år 626 

> under > » 2J. 647 

tillsammans 8,374 

Antalet dagsverken har uppgått till 

manliga 1,370,611 
kvinnliga 156,990 

tillsammans 1,527,601 

Af viktigare apparater funnos inom samtliga sockerfa
briker 282 fasta ångpannor, 120 vakuumpannor, 587 centri-
fuger och 419 diffusörer. 

Konsumtionen af socker torde i det närmaste motsvara 
hvad som utlämnas till fritt bruk jämte det möjligen im
porterade och till fritt bruk uttagna rafftnadsockret. Vis
serligen kunna landets handlande vid årsskiftet ligga med 
lager, som växla från det ena året till det andra, men i det 
stora hela torde denna växling vara obetydlig. 

Under tillverkningsåret 1906—07 utlämnades till fritt 
bruk såsom förut uppgifvits omkring 115,000,000 kilo; 

under kalenderåret 1907 utlämnades till fritt bruk 
116,917,000 kg. 

Den af sockertillverkarne beräknade konsumtionen ut
gjorde under några föregående tillverkningsår: 

år . råsocker 

1902—1903 107,681 ton. 

1903-1904 110,824 » 

1904-1905 108,530 » 

1905—1906 118,494 » 

Under år 1907 importerades ti l l Sverige 608,000 kg. 
raffineradt socker. Om hela denna kvantitet antages vara 
konsumerad och lägges till hvad som från fabrikerna ut
lämnats till fritt bruk, får man en summa af 117,525,000 
kg. konsumtionssocker, motsvarande 21,9 kg. per invånare. 

D. Tillverkningen af maltdrycker. 

a. De skattepliktiga bryggerierna. 
Tillverkning af skattepliktiga maltdrycker har under 

tillverkningsåret 1 oktober 1906—1 oktober 1907 bedrifvits 
i Stockholms stad och rikets samtliga län. 

De genom kontrollpersonalen lämnade uppgifterna om de 
under tillverkningsåret i gång varande skattepliktiga bryg
gerierna äro sammanförda i tabell n : r 11 af hvilken fram
går följande: 
a) skattepliktiga bryggeriernas antal har varit 237; 
b) antalet tillverkningsdygn har varit 64,874 eller i medel

tal för hvarje bryggeri 274 (förra året 267); 
c) antalet brygder har varit 33,267 eller i medeltal för hvarje 

bryggeri 140 (f. å. 142). 

Använda råämnen. Vid de skattepliktiga bryggerierna 
användes följande belopp råämnen, nämligen: 

34,767,682,0 kg. malt, 

526,229,7 > hnmle och 

25,072,9 > socierknlör. 

Uti den uppgifna maltkvantiteten inräknas äfven det 
färgmalt, som användts för att gifva vissa ölsorter den ön
skade mörkare färgen. 

Utbytet af maltdrycker finnes icke direkt upptaget i ta
bell n:r 9 utan endast den vörtmängd af olika slag, som er
hållits, och detta emedan endast vörten angifves i bryggeri
journalerna; vörtmängden af maltdrycker alla slag utgjorde 
2,222,334,04 hl. (f. å. 2,244,041,7). 

Vid vörtens kylning och jäsning samt ölets lagring och 
buteljering går en icke obetydlig del af den jästa vörten 
förlorad. Den härigenom uppkomna afgången torde kunna 
uppskattas till i medeltal 25 %. För svagdricka, som i all
mänhet utan att lagras säljes på kaggar, anses dock den 
färdiga dryckens volym vara densamnYa som vörtens. Det 
bör dock anmärkas, a t t äfven lagradt och buteljeradt svag-
dricka börjat komma i bruk. 

Efter den anförda beräkningsgrunden kan man antaga 
utbytet af salufärdiga maltdrycker vid de skattepliktiga 
bryggerierna t i l l : 

Såsom häraf synes, har tillverkningen under året ned
gått med 16,304,4 hl. eller 0,9 % af föregående årets. Minsk
ningen drabbar egentligen lageröl och lagerdricka, hvaremot 
porter och pilsneröl något ökats. Sedan tillverkningsåret 
1904—1905, alltså på två år, har lagerölet aftagit med 
96,206,8 hl. eller öfver 11 % af den dåvarande tillverkningen. 

Af de skattepliktiga bryggerierna tillverkade 184 (f. å. 
185) äfven svagdricka. 

Lagerölet utgör fortfarande den ojämförligt största delen 
af tillverkningen i de skattepliktiga bryggerierna. 

Af siffrorna för de olika länen finner man, att porter 
tillverkas hufvudsakligen i Göteborg och Stockholm, lageröl 
i hela landet ehuru liksom under föregående år relativt mest 
i södra och västra Sverige, pilsneröl hufvudsakligen i Stock
holm och norra Sverige, lager- och pilsnerdricka mest i Stock
holm och Göteborg, i hvilka båda städer 71 '/, (f. å. likaledes 
71 %) af allt sådant dricka tillverkats, medan i Malmöhus 
och Kristianstads län tillsammantagna tillverkningen blott 
utgjorde 3,5 % (f. å. något öfver 3 %) af tillverkningen. 



XX 

Beskattningen af maltdryclcer. Skatten har under till
verkningsåret fortfarande varit 12 öre för hvarje kilogram 
krossadt malt med samma degressiva skatteskala som förut, 
så a t t i hvarje bryggeri under tillverkningsåret 

för de första 30,000 kg. malt skatten utgått med 2 öre pr. kg. 
för de nästa 30,000 > > » > > 5 > » > 
> » > 4 0 , 0 0 0 > » » » > 7 » > » 

> > > 5 0 , 0 0 0 > > > > » 9 » » » 

> » > 5 0 , 0 0 0 » > > > » 1 1 > » » 

Den enligt dessa grunder debiterade skatten har upp
gått t i l l 2,982,125 kr. 14 öre (f. å. 3,051,046 kr. 86 öre). 

Enl. K. förordningen den 7 aug. 1907 är från och med 
1 oktober 1907 skatteskalan en annan, nämligen: 

för de första 50,000 kg 4 öre pr kg. 
för de nästa 50,000 > 7 » > » 

50,000 » 11 » » • 
fot återstoden 12 > » » 

Antalet bryggerier inom de olika länen och skatteklas
serna samt deras afverkning synes af följande tabell. 

förskjutning inom klasserna ägt rum, såsom synes af föl
jande tabell. 

Tabellen visar, at t af de under år 1905—06 arbetande 
bryggerierna ej mindre än 7 blifvit nedlagda, medan blott 
4 tillkommit. Af de nedlagda bryggerierna tillhörde G l:a 
och 1 2:a klassen, af de tillkomna hörde 3 till l:a och 1 till 
2:a klassen. Förskjutningen bland de kvarstående brygge
rierna består däri, at t inom l:a klassen 6 uppgått t i l l 2:a, att 
inom 2:dra klassen 6 nedgått till l:a och 2 uppgått till 3:e, 
att inom 3:e 2 nedgått till 2:a och 3 uppgått till 4:e, a t t 
inom 4:e 6 nedgått till 3:e och 1 till 2:a, medan 1 uppgått 
till 5:e, a t t inom 5:e 2 nedgått till 4:de och att slutligen 
inom 6.e 5 nedgått till 5:e och 1 till 4:e. Det mest beak-
tansvärda härvid är, att den C:e klassen, som förra året min
skades med 6 bryggerier, innevarande tillverkningsår ytterli-
gen minskats med 6. De stora bryggerierna synas mer och mer 
komma att inskränkas till de största städerna, särskildt 
Stockholm och Göteborg. 

Den skatt som belöper på hvarje kilogram malt inom de 
olika skatteklasserna synes af följande tabell: 

Sedan förra tillverkningsåret 1905—06 halva några bryg
gerier nedlagts och andra tillkommit och dessutom hafva 
några minskat, andra ökat sin tillverkning, hvarigenom en 

A t t antalet bryggerier i denna och föregående tabeller 
upptagits till blott 236 (f. å. 239) beror därpå, att ett bryg
geri i Östergötland ej haft egen maltkrossning utan hämtat 
sitt behof af krossadt malt från ett annat bryggeri. 

Skatten per kg. malt för afverkningen i det hela har 
varit densamma som förra året eller 8,e öre. 
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För att visa, huru den inom de olika skatteklasserna 
tillverkade vörtmängden fördelas på de olika maltdryckerna, 
är följande tabell sammanställd, hvaraf bland annat framgår, 
a t t svagdrickstillverkningen har en jämförelsevis stor bety
delse för de mindre bryggerierna. 

Det är företrädesvis den 6:e skatteklassen, som erbjuder 
intresse i statistiskt hänseende, emedan bryggerierna inom 
denna klass afverkat 63,7 % af hela maltkvantiteten- (f. å. 
66,2 %) samt erlagt 80 % af hela skattebeloppet (f. å. 81,9 %) 

Växlingarna inom denna klass synas af följande 

Af de 7, som afverkat öfver 1 million kg., voro 4 be
lägna i Stockholm och 3 i Göteborg samt hade a t t uppvisa 
följande afverkning och skatt 

Summa 12,722,090 kg. 1,4G2,951 kr. 

Dessa 7 bryggerier representerade således tillsammans 
36,G % af hela den skattepliktiga maltafverkningen och 49 % 
af hela skattebeloppet. De 3 största bryggerierna, hvardera 
med en maltafverkning. öfver 2 millioner kg., representerade 
tillsammans 28 % af hela skattebeloppet. 

Maltafverkningens och skattens fördelning på landets 
olika delar synes af följande: 

Procent af hela Procent af 
afverkningen. skatten. 

Stockholms stad 34,70 45,59 

Stockholms län 1,12 0,91 

Uppsala » 1,29 1,02 

Södermanlands » 2,20 1,79 

Östergötlands » 4,26 2,69 

Jönköpings > 1,86 1,02 

Kronobergs » 0,85 0,55 

Kalmar > 2,14 1,04 

Gottlands > 0,47 0,24 

Blekinge » 1,78 1,81 

Kristianstads > 2,42 2,05 

Malmöhus » 9,62 9,29 

Hallands > 1,47 1,07 

Göteborgs och Bohus län . . . . .16,79 20,74 

Älfsborgs län 2,56 1,52 

Skaraborgs » 2,77 1,62 

Värmlands » 1,71 0,81 

Örebro > 1,37 0,03 

Västmanlands » 1,41 0,67 

Kopparbergs » 1,62 0,65 

. Gäflcborgs » 3,28 2,12 

Västernorrlands > 2,32 1,44 

Jämtlands > 0,03 0,28 

Västerbottens > 0,68 0,27 

Norrbottens » 0,62 0,18 

Den skattepliktiga maltdryckstillverkningen är hufvud-
sakligen förlagd till städerna, ty af de 237 bryggerierna 
lågo 151 i eller invid städer (f. å. 153) och 86 på landsbyg
den, hvartill här äfven räknas köpingar. 

I Stockholm, Göteborg och Malmö lågo inalles 22 bryg
gerier (f. å. 22), bland hvilka landets största, med en afverk
ning af 19,344,300 kg. malt och en skattesumma af 2,129,890 
kr. 70 öre motsvarande 55 V2 °/« a f hela maltafverkningen 
(f. å. 54 °/o) och 71,4 % af hela skatten (f. å. 69,2 %). 

Tillverkningstid. Såsom förut omnämnts, har hvarje 
bryggeri i medeltal haft 274 (f. å. 267) tillverkningsdygn, 
hvilket utvisar att det stora flertalet bryggerier varit i verk
samhet allra största delen af året. Det förtjänar anmärkas, 
att tillverkningstiden rätt mycket utsträckts efter skattens 
införande, nämligen från 251 tillverkningsdygn under 1903— 
04 till 274 under 1906—07. 

Maltdryckernas stamvörtstyrka. En granskning af brygg
journalerna ger vid handen, att vörtstyrkan för de särskilda 
slagen af maltdrycker växlat rät t mycket men i det stora 
hela varit 

för lageröl 11,0—13,0 % Balling. 

> pilsneröl 10,5—12,0 » > 

> extra ölsorter 10,0—18,0 » > 

> lager- och pilsnerdricka . . 7,0—10,0 > » 

» porter 17,0—19,5 » > 

» svensköl 7,0—17,0 » 

» svagdricka 4,0— 5,5 » » 

4 

Stockholmsbryggerierna resp. 

Göteborgsbryggerierna 

Afverkniug. 

2,763,650 kg. 

2,286,200 » 

2,161,140 > 

1,250,260 » 

1,620,740 > 

1,619,800 > 

1,020,300 » 

Skatt. 

322,538 kr. 

265,244 > 

250,237 » 

140,931 » 

185,389 > 

185,276 » 

113,336 » 
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I jämförelse med föregående iillverkningsår förekommer 
ingen nämnvärd skillnad i maltdryckernas vörtstyrka. Det
samma framträder äfven i fråga om Stockholms stad, som 
har den största tillverkningen af såväl lager- och pilsneröl 
som lagerdricka och svagdricka. 

S t o c k h o l m s s t a d 

1906—1907.1905—1906. 1904-1905.1903—1904. 

Stamvört för lageröl 13,1 % B. 13,1 JÄ B. 13,2 % B. 13,1 ?Ä 13. 

» » pilsneröl 11,3 > > 11,4 > > 11,3 > > 11,3 > > 

> > lager- o. pilsnerdricka 8,6 > t 8,6 > > 8,7 » » 8,5 > > 

> > svagdricka . . . 3,3 > > 3,3 > » 4,0 » » 4,0 > > 

Extraläatbijtet, d. v. s. den del af maltet som vid bryg
den öfvergår i löslig form och betingar vörtstyrkan, beror 
t i l l en del på maltets beskaffenhet, till en del på den till 
brygden använda redskapen. Det har under året växlat 
mellan lägst 54,2 och högst 76,3 %. Vid de större och bättre 
utrustade bryggerierna har det i allmänhet legat mellan 
72 och 74 'i (f. å. 71—73 %). 

Utbytet af de olika slagen maltdrycker ur 100 kg. malt 
kan visserligen beräknas ur vörtstyrkan och extraktutbytet 
men i bryggjournalerna finnas äfven direkta uppgifter 
därom, hvaraf synes, a t t vid de större och bättre bryggeri
erna erhållits 

t i . vört. 

af 100 kg. malt för porter 3,6 

> > > t > lageröl 5,5 

> > » » » pilsneröl 6,4 
» » » > > lager- och pilsnerdricka 8,0—9,0 

Humlestyrkan eller vörtmängden pr kg. humle kan äfven 
beräknas ur bryggjournalerna, och man finner, att vid de större 
bryggerierna 

hl. vört. 

1 kg. humle motsvarat för porter 1,0—1,5 

> > > > > lageröl 5,5—6,5 

> > » > > pilsneröl 3,0—4,5 

> » » » > lagerdricka . 5,0—6,0 

> > > » > pilsnerdricka 4,0—5,0 

Det bör dock ihågkommas, att både maltet och humlen 
äro af mycket olika beskaffenhet, hvilket naturligtvis inver
kar på åtgången. 

Råämnenas pris. Priset å korn har växlat mellan lägst 
12 och högst 20 kr. per 100 kg. E t t medelpris synes ligga 
omkring 14,50 kr. ' 

Priset på malt, där sådant inköpts, har varit lägst 22 
och högst 34 kronor per 100 kg. Medelpriset synes ligga 
omkring 25 kr. 

Humlepriset har växlat mellan lägst 100 och högst 600 
kronor per 100 kg. E t t medelpris torde ligga omkring 325 
kronor (f. å. 275 kr.) 

At t ur dessa råämnespris beräkna tillverkningspriset 
på de salufärdiga maltdryckerna låter sig emellertid ej göra, 
då af den angifna kvantiteten råämnen tillverkats en mång
fald olika produkter. 

Använd drifkraft och antal arbetare. Iltaf de i tabell 
n:r 11 införda uppgifterna framgår, att vid de skattepliktiga 
bryggerierna följande antal motorer varit i bruk: 

233 ångmaskiner . . 

18 gnsmotorer . . . 

17 fotogenmotorer . 

11 vattenturbiner. . 

392 elektriska motorer 

tillsammans 671 

med 6,242,0 hästkrafter 

» 84,8 

> 662,5 > 

> 104,0 

> 3,554,4 > 

med 10,647,7 hästkrafter 

Vid samma bryggerier sysselsattes följande antal arbetare: 

män öfver 18 ar 3,994 

> under 18 > 136 4130 

kvinnor öfver 18 Sr 1,400 

> under 18 » 23 \ 423 

tillsammans 5,553 

I jämförelse med föregående år visar sig en ökning i 
motorernas antal med 63 och i antalet hästkrafter med ej 
mindre än 2,847,9, nästan uteslutande beroende på tillkom
sten af elektriska motorer. Antalet arbetare har däremot 
minskats med 125. 

Enligt Ivnngl. förordningen angående tillverkning och 
beskattning af maltdrycker åligger det tillverkaren att på 
egen bekostnad anskaffa och underhålla en själfregistrerande 
våg för uppvägning af maltet. De vågar, som kommit 
ifråga härtill, hafva varit dels den s. k. Chronos-vågen från 
firman C. Reuther & Peisert i Hennef an der Sieg, dels den 
efter tillverkaren s. k. Polte-vågen, från Sudenburg-Magde-
burg. Efter flerårig erfarenhet har det visat sig, att Chro
nos-vågen är mycket tillförlitlig och fungerar till belåten
het. Dock fordras, att det använda maltet ej innehåller 
främmande ämnen såsom snören, pinnar etc , emedan den 
då lätt råkar i olag. Polte-vågen har däremot i allmänhet 
ej varit till belåtenhet, och endast en sådan våg är numera 
i bruk. Det åligger öfverkontrollörerna at t genom då och 
då företagna profvägningar förvissa sig om den själfregistre
rande vågens tillförlitlighet. 

Antalet kontrollörer vid de skattepliktiga bryggerierna 
uppgick under tillverkningsåret 1906—07 till 384, hvilka till
hörde nedan angifna samhällsställningar och yrken 

officerare i tjänst eller med afsked, . 77 

underofficerare > > > » > . . . . . . . 4 1 

vid landtataten anställde och 44 

andra personer 222 

tillsammans 384. 

Kontrollkostnaden. Antalet bryggerier i de två lägsta 
skatteklasserna har under tillverkningsåret varit 123 mot 
125 under föregående år, och såsom af det följande visar 
sig, har statens direkta bidrag ti l l kontrollkostnaden va
rit afsevärdt. 

Kontrollör erhåller under tjänstgöringstiden af staten 
dagarfvode, helgdagar inräknade, med tre kronor för tillsyn 
å ett bryggeri och med en krona för hvarje ytterligare bryg
geri, öfver hvilket han har tillsyn. I regeln uppbär han 
såsom kontrollör vid ett bryggeri således 21 kronor i veckan. 

Vid mindre bryggerier erlades skatt för minst 70 kg. 
i medeltal för hvarje helgfritt dygn af den tid, under hvil-
ken maltkrossning på grund af tiilståndsbevis ägde rum. 
Denna skatt uppgår till 1,40 kr. för dygn eller 8,40 för vecka, 
hvadan staten för hvarje bryggeri med mindre, maltafverk-
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ning än 70 kg. per dygn fick vidkännas en direkt utgift af 
12,60 kr. per vecka. 

Med lägsta skattesatsen, 2 öre per kilogram malt, ford
ras en maltafverkning af 175 kg. i medeltal om dagen, för 
at t skatten under en vecka skall uppgå till samma belopp 
som kontrollörens aflöning, d. v. s. 21 kr. Af de 71 bryg
gerierna inom lägsta skatteklassen hade endast 4 en afverk-
ning öfver 175 kg. per dygn. Af de öfriga bryggerierna 
inom denna klass 

afverkade 26 ej öfver 70 kg. per tillv.-dygn 
30 mellan 70 och 100 » » » 
11 öfver . . . . 100 > > > 

Medelafverkningen för dessa 67 bryggerier uppgick till 
86 kg. per dygn, hvarvid intet bryggeri upptagits till lägre 
belopp än 70 kg. 

Medelafverkningen var alltså 175—86 = 89 kg. mindre 
än som fordras för kontrollörsarfvodets betäckande, och mot
svarande skatt 1 kr. 78 öre för hvarje tillverkningsdygn 
ocb bryggeri blir således den summa som staten måst direkt 
tillskjuta för kontrollen. Som hela antalet tillverknings
dygn för dessa 67 bryggerier utgjorde 16,623, utgör statens 
tillskott utöfver influten skatt till kontrollen öfver brygge
rierna i lägsta skatteklassen 29,588 kr. 94 öre. 

I andra skatteklassen med 52 bryggerier har vid 20 
skatten per dygn utgjort i medeltal blott 2 kr. 77 öre. Då, 
såsom af det ofvan anförda framgår, det fordras ett skatte
belopp af 3 kr. 50 öre i medeltal per dygn för at t betäcka 
kontrollörsarfvodet, har statsverket alltså fått tillskjuta 350 
—277=73 öre för hvarje tillverkningsdygn, och, då dessas 
antal vid ifrågavarande 20 bryggerier uppgick till 5,839, 
således tillsammans 4,262 kr. 47 öre. 

Af hvad nu anförts framgår, att vid 87 skattepliktiga 
bryggerier maltafverkningen varit så obetydlig, att den in
flutna skatten ej varit tillräcklig att ens betäcka kontrollörs
arfvodet. Bristens exakta belopp framgår dock ej af ofvan 
anförda beräkning, enär å ena sidan vid några bryggerier 
kontrollören haft lägre arfvode än 3 kr. men å andra sidan 
kontrollören skall tjänstgöra en eller två dagar före tillverk
ningsrättens inträdande och tre dagar efter dess upphörande. 

b. De skattefria bryggerierna. 
De genom kontrollpersonalen insamlade uppgifterna om 

den skattefria svagdrickstillverkningen äro sammanförda i -
tabell n:r 12. Af tabellen synes, a t t skattefri svagdricks-
tillverkning förekommit både i Stockholm och rikets samt
liga län vid tillsammans 797 bryggerier (f. å. 847). Antalet 
bryggerier har varit störst i Malmöhus län med 125 (f. å. 
129) och Gäfleborgs län med 82 (f. å. 87) bryggerier. 

Vid de skattefria bryggerierna användes följ ande råäwraett: 

10,570,337,0 kg. malt, 

60,061,3 > humle, 

186,948,6 > sockerkulör och 
30,532,8 » socker och sirup 

Antalet brygder har uppgått till 81,381 eller i medel
tal 102 brygder på hvarje bryggeri (f. å. 105) 

Tillverkningen af svagdricka uppgick vid de skattefria 
bryggerierna till 1,422,538,1 hl. Lägges härtill den redan 
omnämnda tillverkningen vid de skattepliktiga bryggerierna, 

250,461,6 hl., så utgör hela svagdrickstillverkningen inom 
riket 1,672,999,6 hl. (f. å. 1,797,903,8 hl), alltså en minskning 
med nära 7 % af tillverkningen under 1905—06. 

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

At t den skattefria svagdrikstillverkningen i det hela 
bedrifves som ett obetydligt handtverk framgår däraf, att 
674 bryggerier eller 84,5 % (f. å. nära 84 %) ej hunnit upp 
till en afverkning af 20,000 kg. Af svagdricksbryggerier 
med öfver 100,000 kg. lågo 

2 j Stockholms stad med en afverkning af resp. . . 352,250 kg. 

och 131,500 > 

1 i Malmö . . . .' 153,536 » 

4 i Göteborg 452,200 » 

210,885 » 

150,100 » 

124,250 > 

Snmma 1,574,721 kg. 

Dessa 7 bryggerier afverkade således nära 15 % af hela 
beloppet. 
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Af de skattefria bryggerierna lågo 661 på landet. 
Råämnenas pris. I öfverkontrollörernas sammandrag 

uppgifves priset för horn till lägst 11,75 och högst 22 kro
nor, för malt till lägst 18,50 och högst 40 kronor samt för 
humle till lägst 55 och högst 450 kronor, allt per 100 kg. 

At t ur dessa prisuppgifter få fram några användbara 
medeltal torde vara omöjligt, men man får dock det intryc
ket att priset för 

korn i allmänhet låg vid . . . . . . 13— 14 kr. 
malt > > > > 22— 25 > 
humle > > » > 200—300 > 

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

För hela riket beräknas 13,4 hl. svagdricka per 100 kg. 
malt (f. å. 13,2 hl.) Med ett extraktutbyte af omkring 65 % 
skulle medeltalet af vörtstyrkan liksom förra året hafva varit 
något under 5° B. 

Det vörtstarkaste drickat tillverkades på Gottland, hvar-
est blott omkring 8 hl. dricka erhöllos ur 100 kg. malt. 
Därefter kommo Kronobergs och Kalmar län med 10 ä 11 
hl., Jönköpings och Göteborgs och Bohus län med 11 ä 12, 
Södermanlands, Östergötlands, Skaraborgs, Värmlands och 
Örebro med 12 ä 13, Kristianstads, Malmöhus, och Älfsborgs 
län med 13 ä 14, Stockholms stad, Stockholms, Uppsala, 
Västmanlands, Kopparbergs, Gäfleborgs, Jämtlands och Norr
bottens län med 14 å 15, Västerbottens län med 16 k 17 
och Västernorrlands län med 18 å 19 hl., där drickat alltså 
var svagast. 

Humleåtgången till svagdricka är mycket obetydlig näm
ligen i medeltal 1 kg. humle till 23 k 24 hl. dricka. 

Tillverhiingstid. I medeltal har hvarje svagdricksbryg-
geri haft 102 brygder och i allmänhet hafva bryggerierna 
varit i verksamhet hela tillverkningsåret, men åtskilliga 
bryggerier hafva under olika tider drifvits för olika perso-

Sockerlzulör har under året användts till en mängd af 
131 gram (f. å. 130) till hvarje hl. dricka. Enligt ordnings
stadgan 38 § får den tillsatta sockerkulören ej öfverstiga 
200 gr. för hvarje hektoliter vört. 

Soclcer och sirup. På grund af förändrad lydelse af 31 § 
i ordningsstadgan är det numera ej förbjudet att tillsätta 
socker eller sirup till svagdrickat, blott icke vörtstyrkan 
därigenom kommer att öfverstiga 6 %. 

Använd drifJcraft och antal arbetare. Utaf de i tabell 
n:r 11 införda uppgifterna framgår, a t t vid de skattefria 
bryggerierna följande antal motorer varit i bruk. 

84 ångmaskiner . . . . med 458,0 hästkrafter 
8 gasmotorer » 32,0 > 

16 fotogenmotorcr . . . > 63,5 » 
4 vattenturbiner. . . . » 2,5 > 

32 elektriska motorer . . » 89,0 > 

tillsammans 144 motorer med 645,0 hästkrafter 

äfvensom 26 kreatursvandringar. . . . 
Vid samtliga bryggerier sysselsattes följande antal ar

betare : 
män öfver 18 år 1,758 

» under 18 > 153 j 911 
kvinnor öfver 18 år 184 

» under 18 > 22 206 

tillsammans 2,117 

I jämförelse med föregående år visar sig en ökning i 
motorernas antal med 28 och i antalet hästkrafter med 144. 
ökningen har fallit både på ångmaskiner med 11 och elekt
riska motorer med 16 stycken. Antalet arbetare har där
emot minskats med 146. 

Antalet tillsyningsmän vid de skattefria bryggerierna 
uppgick under tillverkningsåret 1906—07 till 730, tillhörande 
följande yrken 

officerare i tjänst eller med afsked 28 
underofficerare > » > » » 38 
vid landstaten anställde 30 
polismän 41 
ingeniörer 16 
präster, klockare och orgelnister 84 
vid post, järnväg och telegraf anställde 129 
och andra personer 364 

tillsammans 730 

Kontrollkostnad. Af de skattefria bryggerierna har er-
lagts såsom bidrag till kontrollkostnaden 1/2 öre för hvarje 
kilogram afverkadt malt, men detta bidrag räcker ej på långt 
när till för ändamålet, ty enligt från länsstyrelserna inkomna 
upplysningar hafva vid svagdricksbryggerierna statens in
komster och utgifter under kalenderåret 1907 gestaltat sig 
på följande sätt: 



Liksom under föregående år hafva endast Stockholms 
stad, Gottlands samt Göteborgs och Bohus län ej behöft 
tillskott af statsmedel för tillsynen öfver svagdricksbryg-
gerierna. Hvad Gottlands län beträifar beror detta dock 
därpå, att öfverkontrollören därstädes själf har tillsyn öfver 
det i Visby belägna svagdricksbryggeriet. Såsom synes af 
tabellen, har statens direkta utgift för svagdrickskontrollen 
på de senare åren rätt afsevärdt aftagit. 

SacJcarinundcrsöJcningar. Emedan enligt 28 § 2 mom. 
i tillverkningsförordningen i skattefritt bryggeri eller till
hörande lägenheter icke må finnas sackarin eller annat lik
nande sötämne, äro kontrolltjänstemännen skyldiga att vid 
anledning till misstanke, att sackarin användes i bryggeriet, 
insända prof af den misstänkta varan till den centrala kon
trollmyndigheten, som föranstaltar om dess undersökning. 

På detta sätt inkommo under tillverkningsåret 1906—07 
till kontroll- och justeringsbyrån 49 (f. å. 95) prof å svagdricka, 
läskedrycker, s. k. kristallessens m. m. I 13 (f. å. 30) af dessa 
anträffades sackarin, nämligen i 3 svagdricksprof och 10 
läskedrycks- och andra prof. Af de sackarinhaltiga svag-
dricksprofven voro 2 från Alfsborgs och 1 från Kalmar län. 
7 af de insända svagdricksprofven (f. å. 1) hade för stark 
stamvört. 

Konsumtionen af maltdrycker. Under kalenderåret 1906 
utgjorde enligt kommerskollegii berättelse införseln af malt
drycker 2,166 hl. och utförseln 2,415 hl. Då utförselöfver-
skottet blott uppgår till 249 hl. kan man säga, att konsum
tionen i det allra närmaste representeras af tillverkningen, 
h vilken- uppgick till 

1906-1907 1905—1906 1904—1905 
Liter Liter Liter 
per per per 

Hl. invånare. Hl. invånare. Hl. invånare. 

porter 66,277 1,24 58,829 1,11 54,853 1,04 
öl, alla slag 1,230,871 23,06 1,245,653 23,52 1,293,316 24,58 
lager- o. pilsnerdricka. 181,756 3,40 190,633 3,60 183,892 3,49 

svagdricka 1,673,000 31,35 1,797,904 33,95 1,675,506 31,85 
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E. Kostnaden för kontrollen öfver tillverk
ningen af brännvin, socker och malt

drycker. 

Kostnaderna för kontrollen öfver brännvins-, socker- och 
maltdryckstillverkningen bestridas af sjunde hufvudtitelns 
ordinarie förslagsanslag för kontroll å tillverkningsafgifter, 
hvilket i riksstaten för år 

1907 upptogs till ett belopp af kr. 1,100,000,00 

hvartill kommo anslaget enskildt tillhörande upp

bördsmedel » 97,017,74 

Summa kr. 1,197,017.74 

Ifrågavarande uppbördsmedel utgöras hufvudsakligen af 
dels de bidrag, som maltdryckstillverkare lämna till kost
naderna för tillsyningsmän och kontrollörer, dels de neder-" 
lagsafgifter, som inbetalas af innehafvarne af allmänna bränn
vinsnederlag. 

Från anslaget hafva följande utgifter bestridts,nämligen: 

Till Finansdepartementets kontroll- och justeringsbyra kr. 20,765,22 

Öfverkontrollörers arfvoden samt rese- och ejpeditionsersättning . . > 166,625,59 

Brännerikontrollörers arfvoden och öfriga ersättningar > 235,968,60 

Arfvoden åt tillsyningsmän vid allmänna brännvinsnederlag. . . . > 33,350,67 

Sockerkontrollörers och tillsyningsmäns arfvoden och öfriga ersättningar » 339,721,90 

Bryggerikontrollörers arfvoden » 193,062,22 

Arfvoden åt tillsyningsmän vid skattefria bryggerier > 140,176,80 

Arfvoden åt denatureringskontrollanter . . » 27,560,70 

Ersättning åt denatureringsvittnen . » 9,183,76 

Snmma kr. 1,106,415,46 

och har således ett öfverskott uppkommit af kr. 30,602,28. 

Kontroll- och justeringsbyråns utgifter voro år 1907: 
Hyra m. fl. kostnader för ämbetslokalen kr. 3,542,48 

Inköp och underhåll af kontroll effekter » 3,130,64 

Tryckkostnader (Byråns berättelse, cirkulär, blanketter) » 11,488,85 

Skrifmaterialier och diverse utgifter » 1,014,36 

Eitningar och beskrifningar öfver brännerier » 90,0Q 

Analyser af vört- och maltdrycksprof » 305,90 

Tillfälliga utgifter för sockerkontrollen » 601,00 

Resekostnadsersättning . » 964,22 

Summa kr. 21,137,45 

Motsvarande utgifter hafva under de senaste fem åren 
uppgått t i l l följande belopp: 

år 1903 kr. 15,214,54 
> 1904 » 18,888,56 
» 1905 . » 15,305,73 
» 1906 > 16,334,29 
»1907 » 21,137,45 

Den stora ökningen under år 1907 i Byråns utgifter 
beror hufvudsakligen på de ökade tryckkostnaderna, och 
dessa åter hafva sin förklaring dels däri, at t vid socker
beskattningens omläggning från råmaterial- till produktskatt 
ett stort förråd blanketter måste nyanskaffas, dels ock däri 
att kostnaden för allt det blankett-tryck, som blifvit le-
vereradt under år 1907, i motsats mot hvad förut plägat 
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vara fallet, likviderades före årets utgång; stegringen i blan
kettkostnaden är alltså endast tillfällig. 

Under ofvannämnda år hafva öfvcrkontrollörernas arfvo-
den och resekostnadsersättning utgåt t med följande belopp: 

är 1903 ltr. 111,099,86 

> 1904 > 172,046,27 

> 1905 » 171,433,94 

> 1906 . 171,229,13 

» 1907 » 166,625,59 

Under år 1903 voro intill den 1 augusti 14 öfverkon
trollörer inkallade i tjänstgöring, hvarefter antalet ökades 
till 23. Under de senare åren hafva 25 öfverkontrollörer 
samtidigt varit i tjänstgöring; af dessa hafva 5 haft upp
sikt öfver såväl brännerier som sockerfabriker och brygge
rier; o öfver sockerfabriker och bryggerier; 10 öfver brän
nerier och bryggerier samt öfriga 7 öfver bryggerier. 1907 års 
riksdag bestämde beträffande öfverkontrollörs arfvode,att detta 
skulle utgå efter 4,000 kr. om året men därest öfverkontrol-
lör uppbure pension af statsmedel, ej med högre belopp än 
3,000 kr. för år räknadt. Som denna bestämmelse tilläm
pades från och med den 1 oktober 1907, har summan af öf-
verkontrollörernas arfvöden och resekostnadsersättning under 
år 1907 något nedgått och kommer at t under innevarande 
år ytterligare nedgå. 

Arfvodena åt brännerikontrollörerna hafva under de se
naste fem åren uppgått t i l l följande belopp: 

är 1903 kr. 247,625,03 

> 1904 238,789,34 

. 1905 » 239,230,09 

. 1906 » 232,962,20 

> 1907 » 235,968,60 

: Växlingarna i dessa arfvodens belopp äro gifvetvis be
roende på växlingarna i sammanlagda antalet tillverknings
dygn, hvarunder brännerierna varit i gång. 

Arfvodena åt tillsy ning smän vid allmänna brännvinsne
derlag samt de från samma nederlag inflytande nederlagsaf-
gifterna hafva uppgått t i l l följande belopp: 

Tillsyningsmans- Nederlags-

arfvode. afgift. 

är 1903 . . . . . . . . kr. 29,243,82 kr. 40,247,95 

. 1904 . » 28,904,32 > 35,540,00 

> 1905 . 29,132,39 » 34,704,47 

» 1906 > 29,318,61 > 36,054,10 

> 1907 > 33,350,67 > 41,190,25 

Såsom synes, lämna nederlagsafgifterna årligen ett öf-
verskott 

Till kontrollörer och tillsy ning smän vid sockerfabrikerna 
hafva arfvodena utgått med 

är 1903 kr. 35,254,00 

» 1904 » 39,254,00 

» 1905 > 39,947,00 

». 1906 » 108,022,00 

» 1907 » 339,721,90 

Intill den 1 september 1906 utöfvades kontrollen öfver 
råsockerfabrikerna — förutom af öfverkontrollörer — af 
fyra kontrollörer vid hvarje fabrik, men efter nämnda dag 
utöfvas kontroll öfver såväl råsockerfabriker som raffinade
rier på sådant sätt, att vid hvarje fabrik en förste kontrol
lör och ett växlande antal kontrollörer äro anställda. Då 
dessutom raffinaderierna äro ställda under kontroll under 
hela året samt råsockerfabrikerna under afsevärdt längre 
tid än förut, nämligen så länge obeskattadt socker kvarlig-
ger, har kostnaden för kontrollen nödvändigtvis blifvit be
tydligt större än förut. 

Arfvodena till bryggerikontrollörer och tillsyningsmän 
vid skattefria bryggerier hafva utgåt t med följande belopp: 

Kontrollörer. Tillsyningsmän. 

är 1904 kr. 179,857,00 kr. 197,244,69 

» 1905 > 183,400,00 . 181,434,69 

» 1906 » 192,897,25 > 145,524,09 

> 1907 » 193,062,22 > 140,176,80 

En utförligare redogörelse för kostnaden för kontrollen 
öfver maltdryckstillverkningen har lämnats i föregående 
afdelning. 

Ersättning till- kontrollanter och vittnen vid denature-
ring af brännvin har under de senaste fem åren utgått med 
följande belopp: 

Kontrollanter. Vittnen. 

är 1903 . . . . kr. 20,150,30 kr. 4,302,36 

» 1904 . 20,348,05 » 6,359,48 

» 1905 » 23,824,21 > 8,090,60 

> 1906 . 25,115,12 » 9,285,79 

» 1907 . 27,560,70 > 9,183,76 

Såsom å sida I X omnämnts, har denatureringsafgift 
samma år erlagt med 

är 1903 kr. 28,811,77 

> 1904 » 29,046,42 

» 1905 » 33,900,10 

. 1906 » 39,020,01 

» 1907 » 40,185,90 

så a t t densamma ej endast räckt till att bestrida kostna
derna för denatureringen utan äfven lämnat ett årligt mindre 
öfverskott. 

Stockholm den 9 juli 1908. 

Underdånigst 

K. LINDEBERG. 
Å. G. EKSTRAND. G. B. LAGERGREN. 



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 65 ore (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 ôre (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 ore (7 centimes) par litre. 

Pendant l'année de fabrication (1906—1907), qui est l'objet 
du présent rapport, la totalité de la fabrication s'est élevée à 
45,765,826 litres à 50 %. 

Les matières brutes employées ont comporté: 

30,937,957 kilos de céréales, 
1,646,279 hectolitres de pommes-de-terre, 

• 161,632 > > bettes, . . 
446,362 kilos d'amidon et 

4,685,086 » de mélasse. 

Le nombre des usines en activité a été de 126, dont la plupart 
sont situées dans les parties méridionales du pays. 

La recette de, l'Etat a comporté pour l'année calendrière 
de 1907: 

26,575,367 couronnes, soit 36,939,760 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 1907 à 4,730.716 
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 
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 c.-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 (88 de 93) et dans quelques bourgs (15), 
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, q"ui, aux termes exprès de la loi, a pour 

') l a couronne calculée à 1 fr. 39 c. 

mission «d'organiser et de surveiller dans l'intérêt de la moralité 
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 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 1906—1907: 

Patentes Patentes 
permanentes. temporaires. 

Villes et bourgs . . . . . . 843 297 . 
Campagne 105 116 

Dans les villes 831 patentes permanentes étaient exploitées 
par des sociétés. 

Le chiffre de la population représenté en 1906—1907 par 
chaque patente permanente, a comporté: 

dans les villes et les bourgs 1,528 
à la campagne 38,560 

Les droits perçus se sont élevés aux sommes ci-dessous: 
Villes couronnes 13,188,962, soit francs 18,332,657 
Campagne . . . » 458,208 > > 636,909 

Total couronnes 18,647,170, soit francs 18,909,560 

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

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

2,461,472 1,831,866 7,685,839 1,640,777 

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

III. Fabrication du sucre. 
En vertu d'une ordonnance royale du 2 juin 1905 le sucre 

est frappé à partir du 1 septembre 1906 d'un droit de consomma
tion de 13 Ôre par kg. Les fabriques de sucre brut et les raf
fineries ont été de ce fait placées sous contrôle. 

La récolte des betteraves pendant la campagne 1906—1907, 
a été la plus grande constatée jusqu' à présent; il en a été de 
même pour la quantité de sucre produite ainsi qu'il ressort du 
tableau suivant pour les années 1897-98—1906-07. 

Année de Nombre Bettes Sucre Proportion % 
fabrication des employées. brut. de la 

(1 e r sept.—31 août). fabriques. Tonnes Tonnes. productiou. 

1897—1898 19 716,141 88.935,3 12,4 
1898—1899 19 480,931 59,316,2 12,3 
1899—1900 19 622,047 80,810,7 13,0 
1900-1901 19 875,911 114,734,7 13,1 
1901—1902 . . . . . . 20 903,792 125,379,3 13,9 
1902—1903 20 505,017 72,444,3 14,3 
1903—1904 20 748,446 107,199,2 14,3 
1904—1905 . . . . . . 21 556,881 84,037,8 15,1 
1905—1906 22 824,438 122,403,0 14,9 
1906—1907 22 1,029,324 162,395,9 15,8 
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La superficie employée pour le culture des betteraves était 
de 31,476,7 hectares. Cette culture à lieu principalement dans 
les provinces du sud de la Suède et sur l'île de Gottland. — Le 
nombre des raffineries était de 10 dont 3 produisaient également 
du sucre brut et 1 du sucre raffiné directement du sirop de bette
rave. Les raffineries ont livré en tout 115,234,000 kg. de sucre 
raffiné de toutes espèces dont plus du tiers était du sucre en pain. 
Pendant l'année courante 1907 les fabriques de sucre du pays 
ont livré à la consommation 116,917,000 kg.; l'importation, assez 
faible, s'est chiffrée à 608,000 kg. Les droits sur le sucre perçus 
en 1907 se sont élevés à 13,260,522 couronnes. La consomma-
ture de sucre par habitant a été en 1907 de 21,7 kg. 

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, 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 fabriquée d'un 
moût dont la teneur en extrait de malt ne dépasse pas six 
pour cent. La taxe à payer par les brasseries gui y sont sou
mises, est basée sur l'échelle graduée suivante: 

jusqu'à 30 mille kg. de malt 2 oie par kg. 
de 30 mille à 60 mille kg. de malt . . . . 5 > » > 
> 60 » > 100 > > » > . . . . 7 » » » 
> 100 » > 150 » . . . . . . . 9 » » » 
. 1 5 0 . >200 . » » . . . . . 11 . • » 

plus de 200 mille kg. de malt 12 » » » 

Le nombre des brasseries imposées s'est, dans l'année de 
fabrication, du 1er octobre 1906 au lef octobre 1907, élevé à 
237, avec une consommation totale de 34,767,682 kg. do malt et 
de 526,229 kg. de houblon. 

Lo chiffre des boissons de malt fabriquées pendant l'exercice 
dans les brasseries imposées, s'est élevé à 1,729,366 hectolitres, 
dont la bière brune et celle de Pilsen ont fourni 1,200,000 hecto
litres. Les plus grandes brasseries se trouvent à Stockholm et 
à Gothembourg. Les 7 principales ont produit à elles seules 
plus d'un tiers de la fabrication totale, et versé environ la moitié 
de l'impôt, qui a donné pour l'exercice 2,982,125 couronnes (francs 
4,145,153). 

Les brasseries exemptées se sont élevées pendant l'exercice 
à 797, avec une consommation totale de 10,570,337 kg. de malt 
et de 60,061 kg. de houblon. Leur production de petite bière 
a été de 1,422,538 hectolitres. 

Les brasseries de petite bière sont en général de minime 
importance: 674 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 entraîné de 
fortes dépenses directes pour l'État, la part contributive de ces 
brasseries aux frais de contrôle, 1/2 ôre 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 1906-1 OKTOBER 1907. 

3 



4 

Tab. N:r 2. 

RÅÄMNEN, ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1906—1 OKTOBER 1907. 



Tab. N:r 3. 

5 

ANVÄNDT BRÄNSLE OCH ÅTGÅNG AF ARBETSKRAFT FÖR TILLVERKNING AF BRÄNNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1906—1 OKTOBER 1907. 



6 

Tab. 

MINUTHANDELN MED OCH UTSKÄNKNINGEN AF 



N:r 4. 

BRÄNNVIN UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1906—1907. 

7 



8 

Tab. N:r 5. 

LANDSTING, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH LANDSBYGDSKOMMUNER ENLIGT BERÄKNING TILL
KOMMANDE BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDEL FÖR FÖRSÄLJNINGSÅRET 1906-1907. 



Tab. N:r 6. 

9 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1897—1898 TILL OCH MED 1906—1907. 



10 

Tab. N:r 6. (Forts.) 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1897—1898 TILL OCH MED 1906—1907. 



Tab. N:r 6. (Forts.) 

11 

STÄDERNAS OCH KÖPINGARS MED BOLAG BEHÅLLNA ANDELAR AF BRÄNNVINSFÖRSÄLJNINGSMEDLEN 
UNDER FÖRSÄLJNINGSÅREN 1897—1898 TILL OCH MED 1906—1907. 



12 

Tab. N:r 7. 

FÖRSÄLJNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1906—1907. 



Tab. N:r 7. (Forts.) 

13 

FÖRSÄLJNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1906—1907. 



14 

Tab. N:r 7. (Forts.) 

FÖRSÄLJNINGSBOLAGENS VERKSAMHET UNDER FÖRSÄLJNINGSÅRET 1906—1907. 



Tab. N:r 8. 

15 

TILLVERKNINGEN VID RÅSOCKERFABRIKERNA UNDER TILLVERKNINGSÅRET 
1 SEPTEMBER 1906—1 SEPTEMBER 1907. 



16 

Tab. N:r 9. 

TILLVERKNINGEN VID SOCKERRAFFINADERIERNA UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 SEPTEMBER 1906— 
1 SEPTEMBER 1907. 

Tab. N:r 10. 

TILLVERKNINGSDYGN OCH ARBETSKRAFT VID SAMTLIGA SOCKERFABRIKER UNDER TILLVERKNINGSÅRET 
1 SEPTEMBER 1906—1 SEPTEMBER 1907. 
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Tab. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER DEN SKATTEPLIKTIGA MALTDRYCKS-



N:r 11. 

19 

TILLVERKNINGEN UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1906—1 OKTOBER 1907. 



20 

Tab. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER DEN SKATTEFRIA MALTDRYCKS-



N:r 12. 

TILLVERKNINGEN UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1906—1 OKTOBER 1907. 

21 
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