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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 dels ock tillverkningen af socker och 
maltdrycker under tillverkningsåret 1907—1908. 
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liter af iiormalstyrka eller 50 °/0 alkoholhalt vid + 15 ' C. 
Den årliga medeltillverkningen vid hvarje bränneri, livil-

ken erhålles genom hela tillverkningsbeloppets division med 
bränneriernas antal, och hvilken visar sig ganska olika inom 
de särskilda länen, har för tillverkningsåret 1907—1908 upp
gått till 309,143 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 livart och ett af 22 brännerier, 
mellan 150.000 1. och 400,000 1. vid 66 och mera än 400,000 1. 
vid 36 brännerier. Af de 7 brännerier, som tillverkade mera 
än 000,000 liter, voro 4 pressjästfabriker, hvilka voro i verk
samhet under hela året; två af dessa pressjäst fabriker voro 

Af de 6 brännerier, som hade större daglig tillverkning 
än 4,000 liter, tillhörde två den förut omnämnda gruppen af 
brännerier med mera än 600,000 liters årstillverkning. Den 
största medeltillverkning för dag, som förekom vid något 
bränneri, var 9,544 liter af normalstyrka. För hela riket har 
det dagliga tillverkningsbeloppet i medeltal, erhållet genom 
division af hela tillverkningsbeloppet med hela antalet till
verkningsdygn, under år 1907—1908 utgjort 2,140 liter. 

Den tillverkade spritens volym utgjorde 24,151,838 liter 
af 79,4 °/0 medelstyrka. 

En jämförelse med de i tabellen n:r 1 införda uppgif
terna för föregående tillverkningsår visar, att brännvinstill
verkningen, som under året 1906—1907 ökades med icke min
dre än 8,600,000 liter mot närmast föregående år, åter sjönk 
med nära 7 1/2 millioner liter, till ungefär samma belopp, 
hvartill den i medeltal uppgått under åren 1902—1906. 
Minskningen i tillverkningens totala belopp liar gifvetvis 
medfört minskning i de tal , som angifva medeltillverkningen 
på bränneri och på tillverkningsdygn, men dessa medeltal 
äro dock till följd af det lägre antalet i gång varande brän
nerier högre än hvad de voro under ofvannämnda år 1902— 
1906. En bidragande orsak till den omnämnda minskningen 
i tillverkning torde vara att söka i den sammanslutning, som 
under året ägde rum mellan brännvinstillverkarne, just i än
damål att begränsa tillverkningen, så att denna komme att 
någorlunda motsvara konsumtionen. 

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 distrikt, af hvilka Mälare-
dalen omfattar Stockholms stad, Stockholms och Uppsala 
län samt till Västergötland räknats älven det i Göteborgs-
oeh Bohus län belägna bränneriet, har tillverkningen år 1907 
—1908 varit fördelad på följande sätt: 

Rättigheten att under tiden mellan den 1 maj och den 
1 oktober utöfva brännvinstillverkning i förening med press
jästberedning begagnades år 1908 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. 

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

Det litertal, hvartill tillverkningen dagligen uppgår, liar 
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, beräk
nad efter brännvin af normalstyrka: 

A. Tillverkning af brännvin. 
Tillverkning af brännvin har under tillverkningsåret 1 

oktober 1907—1 oktober 1908 bedrifvits, liksom under de 
närmast föregående åren, i Stockholms stad samt i Stock
holms, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kal
mar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göte
borgs- och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs och Örebro län. 

De genom kontrollpersonalen lämnade uppgifterna röran
de de under tillverkningsåret 1907—1908 arbetande bränne
rierna äro sammanförda i tabell n:r 1, af hvilken framgår 
följande: 

a) Bränneriernas antal har varit 124, af hvilka 119 va
rit i verksamhet under hösten (oktober—december); under 
våren (januari—april) voro 121 och under sommaren (maj— 
september) 12 brännerier i verksamhet 

Utaf 1906—1907 års brännerier voro 5 nedlagda under 
år 1907—1908, hvaremot under sistnämnda är ett äldre åter 
satts i gång och två nyanlagda började sin verksamhet. Af 
de nedlagda voro 2 belägna i Malmöhus och 2 i Skaraborgs 
län samt et t i Kristianstads län. 

b) Antalet tillverkningsdygn, hvarunder brännerierna va
rit i gång, uppgick till 17,912. I medeltal var hvarje bränneri 
i gång under 144 tillverkningsdygn. 

c) Utbytet af brännvin har utgjort: 
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Rättigheten att inlägga brännvin å nederlag vid brän-
nerierna begagnas fortfarande allmänt. 

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

Allmänna brännvinsnederlag hafva under år 1908 fun
nits till ett antal af 13, nämligen vid Reijmersholm och Ka-
trineberg i Stockholms och ödåkra i Malmöhus län samt i 
Motala, Karlshamn (2 st.), Kristianstad (2 st.), Ähus, Malmö, 
Göteborg, Borås och Hjo. De kvantiteter brännvin, som 
dessa nederlag haft inneliggande, hafva de senare åren ut
gjort i liter af normalstyrka: 

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

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

Dessutom ha vid pressjästfabriker och melassbrännerier 
användts 

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

Enligt de vid brännerierna förda inmäslningsjmtrnalerna, 
af hvilka sammandrag meddelas i tabell n:r 2, hafva följande 
kvantiteter råämnen inmäskats under tillverkningsåret 1907 
—1908: 

Reduceras uppgifterna beträffande de särskilda slagen 
af spannmål ifrån vikt till n 'mdmat t , erhållas följande kvan
titeter: 

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

Såsom redan omnämnts var tillverkningen af brännvin 
under tillverkiiingsâret 1907—1908 afsevärdt mindre än un-
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der närmast föregående år. I öfvcrensstämmelse härmed visar 
ock tubeli n :r 2, att förbrukningen ii t' råämnen vid bränneri-
erna varit mindre under senaste än under närmast föregående 
tillverkning.sår. Minskningen i jwfaf/sförbruknmgen uppgår 
till nära 537,000 hl. hvarjämte äfven någon minskning före
kommit i förbrukningen af betor och gråstärkelse. Som emel
lertid förbrukningen af spannmål och i synnerhet af melass 
stigit, måste det finnas ytterligare en anledning till den nämn
da minskningen i potatisförbrukningen och torde denna vara 
att söka i bristande tillgång på potatis och däraf föranledt 
högt pris. Under det att potatispriset under tillverknings
året 190G—1907 i medeltal var 2 kr. 30 öre för en hekto
liter, steg det nämligen under år 1907—1908 till 3 kr. 15 öre. 

Ilritbetor hafva under tillverkningsåret 1907—1908 in-
mäskats vid 11 brännerier i Kristianstads och 5 i Malmöhus 
län. Tid tre af sistnämnda brännerier inmäskades betsaften, 
till hvilket ändamål betorna först bearbetades i diffusörer 
pä samma sätt som vid hvitbetssockerfabrikerna, men vid 
de öfriga brännerierna, där i allmänhet endast mindre kvan
titeter betor användes, behandlades på samma sätt som po
tatis. 

Melass har under tillverkningsåret användts vid 7 brän
nerier i Malmöhus län, hvarjämte en ytterst obetydlig kvan
titet inmäskades vid ett bränneri i Kristianstads län. Yid 
två af de sju brännerierna inmäskades äfven andra råämnen; 
vid ett af dessa melassbrännerier tillverkades pressjäst. Af 
melass inmäskades nära 2 millioner kg. mera än under närmast 
föregående tillverkningsär, hvilket torde bero på det nya 
systemet för soekerbeskattningen, enär det vid produktbe-
skattuing af socker blir mindre lönande än förr att utsockra 
melassen. 

Användningen af spannmål har, såsom redan antydts, 
ökats under senaste tillverkningsår; ökningen uppgår till 1,75 
million kg. och fördelar sig ungefär lika på hvete, råg och 
korn. Förr användes hohvelc i riitt stor utsträckning vid 
pressjäst fabrikerna, men under senare åren har denna an
vändning allt mer aftagit för att nu alldeles upphöra; under 
året 1907—1908 användes intet bohvete vid brännerierna. 

Rörande användningen af majs såsom råämne vid bränn
vinstillverkning stadgades redan genom kungörelsen den 10 
juli 1903. att för brännvin, tillverkadt vid bränneri under tid, 
dä majs där användes för brännvinstillverkning, skulle erläg
gas en särskild afgift af fem öre för hvarje liter; dock skulle 
denna föreskrift triida i kraft först sedan Riksdagen fattat 

beslut om majstullens upphäfvande. Emellertid ändrade 
Riksdagen år 1907 detta beslut så tillvida, a t t den i sam
manhang med nedsättning af tullen för majs bestämde, att 
den ofvannämnda särskilda afgiften skulle utgå från och 
med 1908 års ingång. Under tillverkningsåret 1907—1908 
inmäskades tillsammans 9,347,225 kg. majs, hvaraf efter den 
1 januari 1908 3,562,265 kg. Med anledning af denna majs-
inmäskning erlades en särskild afgift af 121,275 kr. 53 öre, 
utgörande alltså 3,4 öre för ett kilogram majs under det att 
tullnedsättningen utgjorde 2,2 öre för ett kilogram. Anled
ningen, att så stort belopp majs inmäskades trots den sär
skilda afgiften och majsens höga pris, i medeltal 14 kr. 65 
öre per 100 kg., torde vara a t t söka i den redan omnämnda 
bristande tillgången på potatis. 

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

För ett riktigt bedömande af förhållandet mellan utby
tet af brännvin och åtgången af råämnen bör tillverkningen 
vid jästfabrikerna beräknas särskildt för sig och skiljas från 
tillverkningen vid de egentliga brännvinsbrännerierna, enär 
utbytet af brännvin naturligtvis vid de förra måste vara jäm
förelsevis mindre än vid de senare. Enligt inmäskningsjour-
nalerna hafva under tillverkningsåret 1907—1908 nedanstå
ende kvantiteter råämnen förbrukats vid de brännerier, där 
jäst t i l lverkning ägt rum, nämligen: 
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Vid jästfabrikerna inmäskades alltså tillsammans 

12,936,667 kg. spannmål 
22,380 hl. potatis och 

1,296,700 kg. melass 

och blef utbytet häraf 
6,043,756 liter brännvin af normalstyrka och 
2,909,053 kg. ren jäst. 

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

Vid de 7 melass-brännerierna i Malmöhuslän inmäskades 

27,403 kg. spannmål 
5,820 hl. potatis och 

5,335,561 kg. melass, 

hvaraf erhöllos 

2,888,895 liter brännvin af normalstyrka. 

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

19,731,599 kg. spannmå. 

1,081,276 hl. potatis 

148,608 » betor 

262,831 kg. gråstärkelse 

70 » melass 

och däraf erhållet utbyte 

29,401,050 liter brunnvin af normalstyrka. 

För åstadkommande af 1,000 liter brännvin af normal
styrka hafva alltså vid dessa brännerier åtgått 671 kg. spann
mål, 42 hektoliter rotfrukter och 9 kg. gråstärkelse. Vid de 
brännerier, där endast melass afverkats, hafva för åstadkom
mande af samma belopp brännvin åtgått i medeltal 1,882 
kg. melass. 

De genom kontrollpersonalen insamlade uppgifterna rö
rande inköpsprisen å de inmäskade råämnena gifva i medeltal 
följande värden för de olika spannmålsslagen: 

Under den vanliga förutsättningen, att arbetskostnad 
jämte ränta a 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. 

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

som användts vid pressjästfabrikerna, erhållas de kvantite
ter, som användts uteslutande för brännvinstillverkning. 
Dessa kvantiteter och deras värden, beräknade efter ofvan an
gifna medelpris, äro således för tillverkningsåret 1907—1908: 

Mot denna materialkostnad svarar en tillverkning af 
32,289,945 liter af normalstyrka, hvarför således material
kostnaden för en liter utgjorde 20,9 öre. Under de närmast 
föregående åren utgjorde den på samma sätt beräknade mate
rialkostnaden för hvarje liter brännvin, som tillverkades vid 
de brännerier, där uteslutande brännvin producerades, 

Om från de uti tabell n:r 2 angifna beloppen råämnen,; 
som användts vid samtliga brännerier i riket, fråndrages hvad 

2-0993. Kunyl. Kontroll- och Jit$termgsttjrel eiis nnderd. Berättelse. 
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Potatis begagnas visserligen icke vid jästtillverkniiig, 
men några af jästfal)rikerna iniiska under den allmänna till-
verkningstiden. 1 oktober—1 maj. särskildt för brännvin, 
h varvid potatis kommit till användning. 

De insamlade uppgifterna angående det vid brunnerier
na använda bränslet äro sammanförda i tabell n:r 3; af dem 
framgår, att stenkol användts såsom bränsle, antingen en
bart eller tillsammans med annat, i flertalet län men alls 
icke i .lönköpings, Kronobergs. Kalmar oeli Örebro län. där 
i stället användes ved ock tort". Sistnämnda bränsle förbru
kades eljest förnämligast i »Skåne och Blekinge samt itfven i 
Skaraborgs län. Slutligen liar ock sågspån oeli annat sagaf-
fall användts. 

I tabell n:r 3 äro äfven uppgifter om den använda 
arbetskraften införda. l'nder tillverkningsâret 1907—1908 
användes vid brännerierna och pressjäst fabrikerna : 

oeli dessutom J kreatursvandring. 
Ångmaskin användes under tillverkningsâret vid samt

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

fabrikerna, var under hösten och våren 989 samt under som
maren 231. däraf under hösten och våren 10 män under 18 
ar och 7 kvinnor samt under sommaren ö män under 18 ar 
och ."> kvinnor. 

Uppgifterna om antalet arbetare angifva dock icke det 
presterade arbetet, emedan mänga brännerier endast varit i 
verksamhet en kort tid. under det att andra arbetat längre 
tid och jästfabrikerna hela aret. Öm däremot för hvarje 
bränneri arbetarnas antal multipliceras med det antal till
verkningsdygn, livarunder bränneriet haft tillverkningsrätt, 
erhållas de i tabell n.r 3 angifna antalen dagsverken, hvilka 
utgöra ett något noggrannare mätt pä det arbete, som blif-

vit nedlagdt på tillverkningen. De sålunda erhållna dags
verkena äro : 

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 att kontrollera det sätt. hvarpå sprilkontrollappa-
ralema arbeta, hafva fortfarande profmätningar anställts 

genom spritens uppmätning för hand och afprofning med 
termoalkoholometer. Enligt regel anställes en profmätning 
kort efter tillverkningens början vid hvarje bränneri och 
därefter en andra mätning efter tre eller högst fyra måna
ders förlopp, såvida ej öfverkontrollören finner skäl att före
taga den tidigare. 

Antalet profmätningar vid de särskilda brännerierna har 
varit : 

För erhållande af 1.000 liter brännvin af normalstyrka 
hafva i medeltal åtgått 2,8 dagsverken; vid denna medeltals
beräkning hafva pressjästfabrikerna ej medtagits. 

Kontrollen öfver brännvinstillverkningen. Under tiden 
från och med den 1 augusti 1907 till och med den 31 juli 
1908 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 livart och ett af följande län. näm
ligen Östergötlands, Kalmar. Blekinge. Malmöhus, Hallands, 
Göteborgs och Bohus, Alfsborgs samt Örebro. Samtliga fem
ton öfverkontrollörer tjänstgjorde dessutom vid kontrollen 
öfver maltdryckstillverkningen samt fem af dem äfven vid 
kontrollen öfver sockertillverkningen. 

Antalet vid brännerierna tjänstgörande kontrollörer upp
gick under tillverkningsâret 1907—1908 till 1(18. tillhörande 
nedan angifna samhällsställningar och yrken: 

Under samma tid förbrukades vid ifrågavarande fabriker 
följande kvantiteter råämnen, nämligen: 
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Af ol'van 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 hrnmir'nistiUrerkyi'nigen. För 
allt inom landet tillverkadt brännvin, med undantag för tvä 
proeent, som äro skattefria, pä föres tillverkaren skatt efter 
<>f> öre för livarje liter af normalstyrka. Den debiterade 
skatten behöfver ej erläggas förrän brännvinet uttages frän 
nederlag, livarför den under ett år debiterade skatten ald
rig fullt öfverensstämmer med det under samma ar 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 livilken bör anmärkas, att skatten intill slutet af 
januari månad är 1903 utgick med 50 öre för en liter. 

Uppgifterna om den debiterade .tkatleu 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: 

Vid det återstående bränneriet verkställdes ingen prof-
mätning. 

Att kontrollapparaten i jämförelse med handuppmät
ningen vid samtliga mätningar gifvit 

samma eller större (positivt) resultat, inträffade vid . . . 14 brännerier 

mindre (negativt) resultat, inträffade vid 70 > 

dels positivt, dels negativt resultat, inträffade vid . . . . 39 > 

Bildar nian medeltalen af de differenser, som erhållits 
vid de vid ett och samma bränneri anställda profmätuingar-
na, så befinnes, att dessa medeltal voro 

positiva vid 33 och negativa vid 90 brännerier. 

Genom att bestämma nyssnämnda medeldifferenser i 
procent af kontrollapparatens mätningsresultat och därefter 
ordna dem efter numerisk storlek erhåller man följande grup
per; det bredvid bränneriernas antal utsatta medeltalet anger 
medeltalet af profmätningarnas resultat vid samtliga brän
nerier tillhörande gruppen. 

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

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

För snmHiga brännerier var medeltalet — 0.20 "/„. 
Ofvanstående uppgifter visa. att differensen vid 42 brän

nerier eller 31 "/„ af samtliga icke var större än 0,25 ",„ af 
kontrollapparalens utslag. 

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

Om differensernas storlek vid de enskilda profmätningar-
na tagna livar för sig lämnar följande tabell upplysning: 
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allt med utelämnande af öretal. 
Det ofvan angifna beloppet af skatt, som influtit under 

ar 1908, är endast approximativt oeh skall i nästkommande 
berättelse utbytas mot det exakta, ur ofvannämnda kapital
konto hämtade beloppet; i detsamma är inberäknad den sär
skilda afgiften för majsbrännvin 121,275 kronor. 

A f den debiterade tillverkningsskatten har en del åter 
afförts för brännvin, som denaturerats vid brännerier eller 
exporterats direkt från nederlag; likaså har af den influtna 
tillverkningsskatten en del restituerais för sådant brännvin, 
som utförts eller denaturerats för andras räkning än tillver
karens, hvarom utförligare uppgifter lämnas längre fram i 
berättelsen. 

DoiatnreriiKj af brännvin. Under år 1908 förrättades 
denalurcring inom 19 distrikt, h vilka äro angifna i nedan
stående tabell. T tabellen har för hvarje distrikt införts 
antalet förrättningar samt beloppet brännvin, som dénature
rais. Såsom vittnen tjänstgjorde 40 personer förutom kon
trollörerna vid de brännerier. där denaturering förekom. 

Förutom ofvanstående brännvin, som denaturerats, har 
vid två reningsverk finkelolja till belopp af resp. 5,336,1 
och 4,311,8 1. eller tillsammans 9,647,9 liter uppmätts och 
försålts för skattefri användning. 

För brännvin, som vid staten tillhörigt krutbruk an
vändes för tillverkning af krut, erhålles under vissa villkor 
restitution af tillverkningsskatten; bland dessa villkor är, 
att brännvinet vid levererandet till krutbruket uppmätes un
der kontroll. På grund häraf har vid Åkers krutbruk un
der är 1908 sålunda uppmätts 325,502,3 liter brännvin af nor
malstyrka. 

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

Motsvarande belopp hafva under de senaste tio åren 
varit 

Häraf hafva följande belopp denaturerats vid bränne
rier, nämligen 

Uppgifterna om den influtna slotten äro med undantag 
för det senaste året hämtade ur kapitalkontot till Rikshuf-
vudboken. Alldenstund i detta konto för tiden intill år 1907 
ej skiljes på influten tillverkningsskatt, oeh influtna neder-
lagsafgifter. hafva de där uppgifna beloppen minskats med de 
nederlngsafgifter. som enligt Styrelsen från länsstyrelserna 
meddelade upplysningar influtit till landtränterierna. och 
hafva dessa under ifrågavarande år utgjort: 
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hvarför skatt afförts i bränneriernas afräkningslängder. Den 
stora denatureringen under år 1903 berodde, säsom 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 bränn
vinet med 65 öre, allt för en liter af normalstyrka: 

För år 1908 har alltså restitutionen uppgått till föl
jande belopp: 

denatureringsafgiften till 45,146 kr. 75 öre. Därtil l kommer 
afgiften för undersökning af 9,647,9 liter finkelolja efter 2 
öre eller 192 kr. 95 öre, så a t t hela denatureringsafgiften 
uppgick till 45,339 kr. 70 öre. 

För kostnaderna lur denatureringen redogöres i denna 
berättelses sista afdelning. 

B. Detaljhandeln med brännvin. 

Enligt förordningen angående försäljning af brännvin 
den 9 juni 1905,- hvilken trädt i kraft i fråga om stad 
den 1 oktober och beträffande landsbygden den 1 november 
1907,- utgör numera kalenderåret försäljningsår, till följd 
hvaraf den tidpunkt,- inom hvilken försäljningsbolagens re
visionsberättelser skola vara afgifna till vederbörande myn
digheter,- blifvit framflyttad till den 1 juni. Under sådant 
förhållande kan Kontroll- och justeringsstyrelsen ej på
räkna a t t från länsstyrelserna mottaga behöfliga uppgifter 
rörande detaljhandeln med brännvin förrän omkring den 1 
juli och har Styrelsen därför och i afsikt att ej alltför 
mycket försena utgifvandet af de delar af berättelsen,- som 
behandla tillverkningen af brännvhij maltdrycker och socker,; 
ansett lämpligast a t t utesluta redogörelsen för detaljhandeln 
med brännvin under år 1908 ur nu föreliggande berät
telse och i stället sammanföra den med redogörelsen för 
tillverkningen af nyssnämnda varor under tillverknings-
året 1908—1909. 

C. Tillverkningen af socker. 

Enligt det beskattningssystem,- som nu på andra året 
tillämpas,- och som grundar sig på förordningen af 2 juni 
1905, hvilken trädde i kraft den 1 sept. 190G5 har skatt med 
13 öre per kilogram, vid utlämnande till fritt bruk, pålagts 
allt socker, som inom riket t i l lverkats eller dit införts. 

Vid införsel har dessutom tull erlagts med 17 öre per 
kilogram för raffineradt socker och 11 3/4 öre för oraffinaradt 
socker. 

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

Från och med år 1900 utgår denatureringsafgiften med 
1 öre för liter brännvin af normalstyrka. För det under är 
1908 denaturerade beloppet 4,514,675,7 liter uppgick alltså 

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

redan omnämnda ökningen i denaturering vid brännerierna. 
Denaturering af brännvin har skett för följande ända

mål: 

Under åren 1899—1902 har skatt restituerais med be
lopp, som växlat mellan 48 och 50 öre för en liter. Det 
restituerade skattebeloppet har under de tio senaste åren 
uppgått till 
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Innan socker utlämnas ti l l fr i t t bruk,- skall den därå 
belöpande skatten inbetalas, men til lverkare, som stäl l t god
känd säkerhet, har rät t ighet a t t njuta anstånd för en tid 
af 3 månader med skattens erläggande. 

Enär sockret ej är skattepliktigt förr än vid utläm
nandet till fritt bruk, är den egentliga kontrollen förlagd 
till raffinaderierna, hvaremot vid râsockerbruken kontrollen 
hufvudsakligen går ut på at t tillse, at t allt det tillverkade 
råsockret, förpassas till raffinaderierna. 

Ferpassning sker pa afsändarens risk, så att om en för
passning vid ankomsten till raffinaderiet ej stämmer med 
förpassningsinlagan, erlägger afsändaren (rasoekerfabriken) 
skatt, såsom för utlämnadt till frit t bruk, för det som möj
ligen brister. 

r t l ä m n i n g till fritt bruk direkt från råsockerfabrik 
förekommer mera sällan. 

I det följande redogöres först för råsorkei'1 ill verknin
gen och därefter för tillverkningen af raffineradt socker. 

a. Hvitbetsråsocker. 

Uppgifterna angående hvitbetsoekertillverkningen under 
tillverkningsaref den 1 september 1907 till den 1 september 
11)08 äro länsvis sammanställda i tabell n:r 8, där för jäm
förelses skull äfven motsvarande tal för hela riket för de 
närmast föregående tio åren äro införda. Af tabellen synes, 
att hvilbetssockertillverkningen ar 1907—11)08 bed ref s vid 23 
fabriker, belägna 16 i Malmöhus län, 2 i Kristianstads samt 
1 i hvartdera af Östergötlands, Gottlands, Blekinge, Skara
borgs och Hallands län. Utaf Malmöhus läns fabriker voro 
tre s. k. saftsUutioner, där afverkningen icke drifves längre 
än till framställandet af betsaft, hvilken därefter genom 
rörledningar transporteras till hufvudfabriken för att sedan 
bearbetas tillsammans med den därstädes vunna boisaften, 
l'iider iillverkningsaret 1908• —1909 har ännu en fabrik näm
ligen Mörbvlanga på Oland börjat sin 1 ill verkning. 

Betafverkningen vid de egentliga fabrikerna pågick un
der följande tider: 

Afverkning af egna betor har förekommit vid 17 af de 
23 fabrikerna men endast vid 4 i något större omfattning, 
nämligen vid Hälsingborg omkring 20 o/o, Linköping 45 p/o; 
Säbyholm 11 °o och Ängelholm 12 °o af dessa fabrikers 
hela afverkning. I det hela hafva blott 4 °o af de afver-
kade betorna odlats på fabrikernas egen mark. 

Bet priset under t i l lverkningsåret 1907—1908 bestämdes 
vid de flesta fabrikerna enligt de i berättelsen för 1903— 
1901 (sid. XV) omnämnda grunderna. Enl igt dessa betalas 
för höst leverans 2 kronor, för vinterleverans efter 1 december 
2 kronor 20 öre pr deeiton rena betor. För hvarje tiondedels 
procent, hvarmed medelsockerhalten efter undersökning vid 
fabriken under pågående kampanj intill december månads s lut 
öfverstiger 14 «/o,- betalas ett tilläggspris af I öre per deeiton 
betor. För hvarje 40 öres höjning af raffinadpriset utöfver 
53 kronor 35 öre per decitoii betalas ytterligare! 1 öre per deei
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 3/4 

öre per kg. rasoeker, blef sockerskatten i verkligheten afse-
värdt höjd, ty , medan det legala utbytet förut beräknats t i l l 
högst; 12 o,o af betornas vikt, blir efter den nya skattens in
förande allt utvunnet råsocker beskattad! med 11 3/j, öre. 
Emedan det utvunna sockret under åren 1907—1908 var 14,45 
°o af betvikten, blef skatten per 100 kg. betor i medeltal 
12,15X11,75 = 28,79 öro högre än 1905—1906. Hälften af denna 
ökado kostnad skulle betodlarna bära, och fabrikerna af-
drogo därför denna hälft från priset. Härvid är a t t märka 
a t t priset beslämdes ej efter medeltalet för hela riket utan 
efter de vid hvarje särskild fabrik rådande förhållandena. 

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

Afverkningen vid de enskilda fabrikerna har naturligt
vis växlat r ä t t 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. 

Efter don egentliga betkampanjen följde vid alla fabri
kerna en rfterkiuiipaiij, som vid några fabriker blolt räckte 
en eller annan vecka, vid andra däremot flera månader. 
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Enligt uppgifter från fabrikerna var betpriset vid de 
äldre fabrikerna under 1907—08 i medeltal 2,28 per dt., men 
växlade mellan 2,46 och 2,19. 

De nya leveranskontrakten, som gälla fr. o. m. kam
panjen 1908—1909, innehålla rörande betpriset följande be
stämmelser. Höstpriset är 2 kronor 20 öre, vinterpriset 
2 kronor 40 öre pr dt. för fullständigt rena betor af 14 °/o 
medelsoekerhalt. För hvarje tiondedels procent ökning eller 
minskning i medelsockerhalten ökas eller minskas priset med 
ett öre per dt. betor. Betor, som hålla under 12 °/o socker, 
mottagas ej. I den förändring i skatt och tull som beslöts 
vid 1908 års riksdag deltaga betodlarna med hälften, dock 
högst 20 öre per dt. betor. För beräkning af prisändringen 
på grund af skatteförordningen af dragés 1,63 o/o, från h vit
betans polarisation och raffinadutbytet ur råsockret be
stämmes till 90 o/0. 

De gamla leveranskontrakten gällde för 3 år och ut-
gingo med tillverkningsåret 1906—07. På våren 1908 fördes 
långvariga underhandlingar mellan odlarne och fabrikerna 
om nya kontrakt, hvarunder odlarne hotade at t inställa 
all betodling, tills slutligen genom chefens för finansdeparte
mentet bemedling en öfverenskommelse mellan de båda par
terna kom lill stånd, enligt hvilken odlarne fingo något 
bättre villkor än under året 1906—07. 

Sockerhalten hos betorna bestämmes vid fabrikerna för 
hvarje dag, vecka och kampanj. Medeltalet för hela kam
panjen 1907—08 växlade mellan lägst 12,5 och högst 16,99 
°/o. Vid 1 fabrik låg det vid 12,5, vid två mellan 13 och 14,-
vid 7 mellan 15 och 16, vid 10 mellan 16 och 17 o/o. På 
det hela var sockerhalten i betorna mycket lägre än före
gående år. 

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

107,089,7 ton l:a produkt. 

4,299,!> > 2:a » 

56.4 > 3:e » 

Summa 111,44(!,0 ton, 

motsvarande 11,15 o/0 af de at'vcrkade betornas vikt. Onij 
såsom i föregående berättelser skett, 2:a och 3:e produkt 
reduceras till l:a produkt genom multiplikation med resp. 
0,75 oeh 0,05, blir utbytesproeenten 14,31 o/o. 

En jämförelse med de i tabell n:r 8 intagna procent
talen för föregående åren visar, at t sockerutbytet, beräk
nad! i procent af betvikten utan reduktion för de sämre 
produkterna, under iillverkningsåret 1907—1908 varit lägre 
än under de 3 närmast föregående åren. Tillverkningen af 
2:a produkt visar ungefär samma utbytessiffra som under fö
regående år, 3:c produkt har förekommit endast vid 1 fabrik. 
Vid 2 fabriker erhölls blott l:a produkt oeh vid 5 andra 
utgjorde 2:a produkt mindre än 0,25 o o af betvikten. I en fa
brik utgjordes l:a produkt af raffinad, i en annan af hvilt 
sandsoeker, som, ehuru sämre än raffinad. dock kan omedel
bart användas till konsumtion. 

Den vid tillverkningen erhållna melassen utgjorde 
11,989,» ton motsvarande 1,53 o/o af betvikten. Vid 1 fabrik 
har ingen restmelass förekommit, vid 8 fabriker har den 
ej of verstigit 1 °o, vid 4 har den hållit sig mellan 1 och 2 
°/oi vid 7 mellan 2 och 3 °/o. Genom det nya skattssy

stemet har den ekonomiska fördelen af melassursockringen 
blifvit vida mindre än förut, och detta torde förklara, att 
ej mindre än 7 fabriker haft öfver 2 ° o melass. Förutom till 
ursockring har melassen användts vid brännvinstillverkning 
och till krreatursfoder. Till det senare ändamålet användes 
under året omkring 5,000 ton. Priset pa melassen har växlat 
mellan 4 och 6 öre pr kg. Nid tillverkningen hafva dessutom 
erhållits omkring 389,031 ton bet massa, hvilken användts 
uteslutande till kreatursfoder, hufvudsakligen af betodlarna 
själfva. Priset på betmassan har i allmänhet varit 20 öro 
pr deciton. 

Kvotienten, d. v. s. sockerhalten i melassens torrsub
stans, fåi för skattefri melass ej öfverstiga 70 procent vid 
direkt polarisation. Medeltalen för de olika råsoekerfabri-
kerna hafva växlat mellan lägst 57,8 och högst 70,9 o/0. I all
mänhet har dock melasskvotienten ej öf verstigit 70° o. 
Melass med högre kvotient än 70 har säkerligen tagits i för-
nyadt arbete, ty någon försäljning af melass mot erläggande 
af skatt har ej ägt rum vid någon råsoekerfabrik. 

b. Raffinadsocker. 
Enligt till Kontroll- oeh justeringsstyrelsen inkomna 

uppgifter, hvilka finnas sammanställda i tabell n:r 9, funnos 
under tillverkning-såret 1907-08 10 raffinaderier belägna, 1 
i Stockholms stad, 1 i Östergötlands, 6 i Malmöhus, 1 i 
Göteborgs och Bohus län samt 1 i Skaraborgs län. Liksom 
hvitbetssockerindustrien har äfven raffinadindustrien sitt 
hufvudsäte i Malmöhus län. 

Tillverkningen vid raffinaderierna omfattar i allmänhet 
följande sockerslag: topp-, bit-, kak-, kross- och farinsocker,-
men förhallandet mellan dessa sorter är mycket olika vid 
olika raffinaderier; farinsockret kallas äfven bastard eller 
baster oeh förekommer af flera slag från gulhvit till brun. 
Toppsoeker tillverkas fortfarande i största mängd, därnäst 
bit- och krossocker. 

Af raffinaderierna äro tre, Arlöf, Hälsingborg och Lid
köping tillika rasockerfabriker, under det ai t vid Hasslarp 
tillverkas raffinad direkt ur betsaft. 

1,'nder året har intet utländskt, råsocker importerats, 
till raffinaderierna. 

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

Tanto i Stockholm 303 ilvgn. 

Gripen i Norrköping 303 

Landskrona 176 » 

Vstad 216 . 

Öresund i Lund 211 i 

Carnegie & C:o, Göteborg 304 

Xågra raffinaderier hafva gjort ett kortare uppehåll i 
arbetet, i de. flesta fall under september månad 1907. 

Vid tillverkningsårets början innelago vid raffinaderi
erna inalles 17,350,398,7 kg. raffinadsocker af alla slag; 
samt vid både raffinaderier oeh råsoekerbruk 46,331.800 
kg. rasocker. Under året tillverkades, såsom svnes af ta
bell n:r 9, .105,520,238,8 kg. 

Via tillverkningsarets slut kvarlågo vid raffinaderierna 
inalles 8,923,301 kg. raffinad samt vid både raffinaderier och 
råsoekerbruk 42,391,200 kg. råsoeker, hvadan en betydande 
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Dessutom hafva några mindre poster råsoeker utlämnats 
till fr i t t bruk och skat t erlagts därför. Hela denna kvan
t i tet råsoeker utgör 512,100 kg. och skatten 46,553 kronor 
hufvudsakligen från fabriken i Skifarp. De föregående sum
morna böra således! ökas med dessa tal, hvarigenom hela mäng
den ti l l f r i t t bruk ut lämnadt socker blir 113,704,094,8 kg. 
och den inbetalda skatten 14,823,803 kr. 40 öre. 

Det under året förarbetade råsockret uppgick till 
113,939,013 kg.,- däri ingår socker från den vid Hasslarp, 
direkt använda betsaften från 34,680,92 ton betor. Med 
en sockerhalt af 16,00 o0 l10s betorna torde denna saft mot
svara i råsocker minst 14 1/2 °,b af betorna eller 5,028/733,4 
kg. Af ofvannämnda 113,939,013 kg. råsocker tillverkades 
105,615,939,8 kg. raffinad alla slag eller nära 92,2 o/0. 

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

Allra största delen af af fallet 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 o/0 a f det 
använda råsockret. 

Den under ti l lverkningsåret vid raffineringen erhållna 
melassen utgör i allmänhet 5 à 6 °/o af hvitbetsråsockret.. 

Mâsockrets rening. Till safternas rening inom raffina
derierna användes tills för några år sedan nästan uteslu
tande filtrering genom benkol, nu däremot användas åtskil
liga andra ämnen, företrädesvis trämassa. 

Priset på råsocker vid raffinaderierna har växlat mellan 
lägst 25 kr. och högst 29,47 kr. med ett medelpris af 28,45 
kr. per deciton. Vid råsockerbruken uppgifves priset i a l l 
mänhet t i l l 29 kr. växlande från 27 till 30 kr.7 allt l:sta 
produkt. 

Kontrollen. I spetsen för kontrollpersonalen står vid 
hvarje fabrik en förste kontrollör, som för nödiga jour
naler och insänder u tdrag därur för hvarje månad ti l l 
kontroll- och justeringsstyrelsen. l:a kontrollörerna utses 
enligt kungl. förordn. 11 okt. 1907 af Kontroll- och 
Justeringsstyrelsen. Kontrollpersonalen i öfrigt utgöres af 
kontrollörer hvilka utses af Konungens Befallningshafvande, 
i resp. län. I råsockerfabrikerna har antalet kontrollörer 
vari t mycket olika,- minst 4, högst 8 utom förste kontrollören} 
beroende därpå a t t anordningarna äro något olika såväl 
inom fabrikerna som i fråga om järnvägsspåren därutanför^ 
hvadan flera eller färre portar behöfva bevakasj. I raffinade
rierna hafva erfordrats minst 8 högst 17 kontrollörer utom 
förste kontrollören. Inalles hafva inom sockerindustrien 
tjänstgjort 26 förste kontrollörer och 210 kontrollörer. 

Af förste kontrollörerna voro: 

behållning kvarlåg för innevarande ti l lverkningsår 1908— 
1909. 

Af följande tabell synes, huru mycket af det under 1907 
—1908 tillverkade raffinadsockret som utlämnats till fr i t t 
bruk äfvensom den från raffinaderierna influtna skattens 
belopp 

Under 1907 utlämnades till fr i t t bruk 116j917,000 kg. 
Efter 13 öre pr kg. skulle skatten härå belöpa sig till 
15,199.210 kr., dock är härvid a t t anmärka a t t en del 
af detta socker framställts af redan beskattade betor. 

Matsirup erhålles endast vid några få fabriker och hela 
ti l lverkningen utgjorde blott 95,701,00 kg. I öfrigt impor
teras landets behof af sådan. Denna import utgjorde: 

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

Kontrollörerna tillhörde nedan angifna samhällsställ
ningar och yrken: 

Vid saftstationerna finnes numera ingen kontrollperso
nal, emedan socker ej t i l lverkas vid dem. 

När t i l lverkning i sockerfabrik upphört och den ordi
narie kontrollpersonalen återkallats, öfverlämnas tillsynen 
öfver fabriken åt en af länsstyrelsen utaedd iillsynings-
man> som har a t t på tillverkarens begäran utlämna soc
kel- från fabriken. Sådana uppehåll uppkomma regel
bundet vid råsockerfabrikerna, när bettillverkningcn för året 
upphört. Vid raffinaderi har under året uppehåll ägt rum 
vid Lidköpings raffinaderi, där tillsyningsmannen utöfvade 
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kontrollen i 25 dagar. Vid behof utses äfven en eller flera 
biträdande tillsyningsmän. P å statens bekostnad får tillsy-
ningsman anlitas 35 gånger af hvarje fabrik. Hvad han 
däröfver behöfver anlitas sker på tillverkarens bekostnad, 
och utgår ersättningen med 10 kronor för hvarje gång. 

Inalles hafva tjänstgjort 21 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 ma
gasin. 

Tull och skatt. Med anledning af en Kungl. Maj:ts pro
position beslöt 1908 års riksdag en sänkning af tullen från 17 
ti l l 14 öre för raffinad och från 11 3/4 till 10 öre för 
råsocker, men samtidigt har konsumtionsskatten höjts, 
från 13 ti l l 16 öre. Den genom tullsänkningen fram
kallade sänkningen i sockerpriset kommer således ej 
konsumenterna utan staten tillgodo, och sockrets pris
läge blir oberördt af såväl tullsänkningen som skatte
förhöjningen. Emellertid kommer tullsänkningen ej a t t ome
delbart inträda med hela beloppet utan så at t från och med 1 
januari 1909 ti l l 1 januari 1912 blir tullen 15 öre, därefter 
under et t år l l1 /^ öre och först från och med 1 januari 1913 
14 öre. Skatten ökas under tiden med resp. 2, 2 Va och 3 
öre. Anledningen till regeringens förslag var närmast den, 
a t t ett kapi ta ls tarkt bolag på hösten 1907 öfvertagit alla 
svenska sockerfabriker, både råsockerfabriker och raffinade
rier, med undantag blott af fabrikerna i Lidköping och Lin
köping. Också hafva dessa senare fabriker äfvensom en pä 
Öland anlagd råsockerfabrik undantagits från tillämpnin
gen af den högre skatten för sådant konsumtionssocker,! 
som tillverkas vid Lidköpings raffinaderi af råsocker från 
fabrikerna i Lidköping, Linköping och på Öland. 

Brysselkonventionen, som af slöts, med en giltighetstid 
af 5 år från 1 sept. 1903, förlängdes 1908 på ytterl igare 
minst tre, högst 5 år, sedan dock England i hufvudsak från-
trädt och Byssland, som ej förut tillhört den, nu på vissa 
villkor biträdt densamma. 1908 års riksdag godkände Sve
riges fortsatta anslutning till konventionen. 

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

Af de i tab. n:r 10 införda uppgifterna framgår, at t 
vid samtliga sockerfabriker följande antal motorer vari t 
i bruk. 

Af viktigare apparater funnos inom samtliga socker
fabriker 279 fasta ångpannor, 124 vakuumpannor, 562 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 frit t bruk ut tagna raffinadsockret. 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 1907—08 utlämnades till fritt 
bruk, såsom förut uppgifvits, omkring 113,192,000 kg. (föreg. 
år 115,000,000 kg.). Under kalenderåret 1908 utlämnades 
till fritt bruk 139,845,356 kg. (f. år 116,917,000 kg.). Denna 
stora uttagning af socker beror därpå, a t t under december 
1908 uttogos till fr i t t bruk ej mindre än 34,207,449 kg. 
mot blott 7,971,104 kg. under december 1907, något som har 
sin förklaring däri a t t fabrikerna, för a t t undgå den med 1 
januari 1909 inträdande skatteförhöjningen, under december 
1908 uttogo så mycket socker som möjligt. Man torde kunna 
uppskatta den mängd socker, som af nämnda anledning ut-
togs, utan a t t vara afsedt för konsumtion under 1908, t i l l om
kring 26,000,000 kg. Om dessa dragas ifrån förestående 
summa 139,845,356 kg., återstå för konsumtionen under 1908 
113,845,356 kg., hvarti l l bör läggas importen af raffinadsoc-
ker under året 2,841,000. Konsumtionen i det hela under 1908 
torde sålunda kunna uppskattas till 116,686,000 kg.,- motsva
rande 21,8 kg. per invånare (f. å. 21,9 kg.). 

D. Tillverkningen af maltdrycker. 
Ny förordning angående tillverkning och beskattning 

af maltdrycker äfvensom ny ordningsstadga för maltdrycks-
bryggerierna i riket utfärdades den 7 augusti 1907 at t träda 
i kraft den 1 oktober samma år, dock skulle arfvode till 
kontrollörer under tillverkningsåret 1907—1908 utgå i enlig
het med bestämmelserna i förordningen af den 17 juni 1903. 

Beträffande beskattningen af maltdrycker infördes ge
nom dessa författningar den ändring, a t t den lägsta skatte
satsen höjdes från 2 till 4 öre för et t kilogram, hvarjämte 
skatteklassernas omfattning i någon mån ändrades, såsom 
här nedar. omförmäles. Dessutom höjdes det minsta malt
belopp, för hvilket skat t skall erläggas i medeltal för hvarje 
helgfritt dygn, från 70 till 150 kg. ; genom dessa två ändringar 
blef det minsta dagliga skattebeloppet höjdt från 1 kr . 40 
öre till 6 kronor, dock skulle inti l l den 1 oktober 1912 vid de 
bryggerier, där maltafverkningen under tillverkningsåret 
1906—1907 icke i medeltal uppgått till 150 kilogram, det 
ifrågavarande minsta beloppet malt nedsättas till 50 kg. 
motsvarande en skat t af endast två kronor. 

I sammanhang härmed bestämdes, a t t tillverkare, som 
i skattepliktigt bryggeri bedrifvit tillverkning af maltdryc
ker i så ringa omfattning, at t maltafverkningen ej i medel
tal uppgått till mera än 100 kg. om dagen, därest han ön
skade upphöra med denna tillverkning, skulle erhålla ersätt-

Vid samma fabriker sysselsattes följande antal arbetare: 

Antalet dagsverken har uppgåt t t i l l 

3—09Ui>. Kungl. Kontroll- och Juiteriugutyrelstna muttra. Berättelse. 
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ning af statsmedel inti l l 2,000 kr. för den utgift, han haft 
för anskaffande och uppsättande i bryggeriet af själfregi-
strerade våg, för inköp af maltkross samt för öfriga af be
skattningens införande orsakade ändringar i bryggeriet. Af 
denna rä t t ighet hafva fem ti l lverkare begagnat s ig; ersätt
ningsbeloppen uppgå till sammanlagdt 7,980 kr. 97 öre. 

I fråga om kontrollen öfver maltdrycksti l lverkningen 
vidtogs den ändringen, a t t öfverinseendet öfver bryggerikon-
trolleu förflyttades t i l l Kontroll- och justeringsstyrelsen, 
hvilken därvid i vissa afseenden erhöll vidsträcktare befogen
het än Finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå för
ut haft. Styrelsen bestämmer numera tjänstgöringsdistrikt för 
öfverkontrollörer och kontrollörer, inkal lar öfverkontrollö-
rer t i l l tjänstgöring och bestämmer antalet kontrollörer, som 
bör inom hvarje län utses. Styrelsen bestämmer ock' inom viss 
gräns kontrollörs arfvode. Af sikten med at t på detta sätt lå ta 
den centrala kontrollmyndigheten ordna den lokala kontrollen 
har vari t a t t därigenom kunna vinna någon besparing i kon-
trollkcstnaderna. Då styrelsen har erhåll i t motsvarande befo
genhet beträffande brännerikontrollen, har Styrelsen sökt att , 
där de lokala förhållandena gjort det möjligt, kombinera brän-
neri- och bryggerikontrollen, eller åtminstone att , förena till
synen öfver skattepliktiga och skattefria bryggerier. 

I förordningens 2 och 3 §§ är sådan ändring vidtagen, 
a t t skat tefr i t t bryggeri under t i l lverkningsåret kan öfver-
gå t i l l skat tepl ikt ig t i l lverkning. 

Enl igt 28 § 2 |mom. i 1903 års förordning fick i skatte
fr i t t bryggeri ej finnas stärkelse, sackarin eller annat, som 
kunde användas istället för mal t ; detta mom. har omredige
rats på sådant sätt , a t t förbudet numera endast gäller sacka
rin, hvarjämte ut tryckligen stadgats, a t t sackarin ej får an
vändas vid t i l lverkning af svagdricka. I samma(§ har t i l lagts 
et t nyti; mom., innehållande förbud a t t från skat tefr i t t bryg
geri utförr vört af högre extrakthal t än sex procent. 

Slutligen har i 32 § stadgats, a t t svagdrickstillverkare 
skall såsom bidrag till kostnaden för kontroll vid brygge
riet inbetala ett belopp motsvarande 30 öre för hvarje helg
fri t t dygn af den tid, hvarunder tillståndsbevis vid brygge
riet vari t gällande. 

a. De skattepliktiga bryggerierna. 

Tillverkning af skatteplikt iga maltdrycker har under 
(i l lverkningsåret 1 oktober 1907—1 oktober 1908 bedrifvits 
i Stockholms stad och rikets samtliga län. 

De genom kontrollpersonalen lämnade uppgifterna om de 
under ti l lverkningsåret i gång varande skatteplikt iga bryg
gerierna äro sammanförda i tabell n:r 11, af hvilken fram
går följande: 
a) skat teplikt iga bryggeriernas antal har vari t 232; 
6) antalet t i l lverkningsdygn har var i t 62,242 eller i medel

tal för hvarje bryggeri 268 (förra året 274) ; 
c) antalet brygder har vari t 32,068 eller i medeltal för hvarje 

bryggeri 138 (f. å. 140). 
Använda råämnen. Vid de skatteplikt iga bryggerierna 

användes följande belopp råämnen, nämligen: 

Ut i den uppgifna maltkvantiteten inräknas äfven det 
färgmalt, som användts för a t t gifva vissa ölsorter den ön
skade mörkare färgen. 

Utbytet af maltdrycker finnes icke direkt upptaget i ta
bell n : r 11 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 
2,161,838,8 hl. (f. å. 2,222,334,0). 

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 o/o. För svagdricka, som i all
mänhet utan a t t lagras sälj es på kaggar, anses dock den 
färdiga dryckens volym vara densamma 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 till: 

Såsom häraf synes, har tillverkningen under året ned
gåt t med 44,218,1 hl . eller 2,6 <y0 a f föregående årets. Minsk
ningen drabbar egentligen lageröl, hvaremot lagerdrickat 
något ökats. Sedan ti l lverkningsåret 1904—1905, alltså på 
tre år, har lagerölet aftagit med 131,278,5 hl. eller öfver 
15 o/o af den dåvarande tillverkningen. 

Af de skatteplikt iga bryggerierna tillverkade 184 (f. å. 
181) äfven svagdricka. 

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

Af siffrorna för de olika länen finner man, a t t porter 
t i l lverkas hufvudsakligen i Göteborg och Stockholm, lageröl 
i hela landet ehuru liksom under föregående år relat ivt 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 72,4 o/o (f. å. 71 
°/o) af al l t sådant dricka t i l lverkats, medan i Malmöhus 
och Krist ianstads län tillsammantagna tillverkningen blott 
utgjorde 3,7 o/0 (f. å. 3,5) af tillverkningen. 

Enl igt K. förordningen den 7 aug. 1907 är från och med 
1 oktober 1907 skatteskalan följande: 
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Antalet bryggerier inom de olika länen och skatteklas
serna samt deras afverkning synes af följande tabell: 

Sedan förra tillverkningsåret 1906—07 hafva några 
bryggerier nedlagts, andra tillkommit och dessutom hafva 
några ökat, andra minskat sin tillverkning, hvarigenom en 
förskjutning inom klasserna ägt rum, som synes af följnade 
tabell 

Tabellen visar, a t t af de under år 1906—07 arbetande 
bryggerierna 7 blifvit nedlagda, alla tillhörande l:a klas

sen, och 3 tillkommit, likaledes tillhörande l:a klassen. För
skjutningen bland de kvarstående bryggerierna består däri, 
at t inom l:a klassen 4 uppgått t i l l 2:a, a t t inom 2:a klassen 
4 nedgått till l:a och 1 uppgåt t t i l l 3:e, a t t inom 3:e klassen 
5 nedgått till 2:a och 6 uppgåt t till 4:e samt a t t inom 4:e 
1 nedgått, till 3:e. 

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

Skatten per kg. malt för afverkningen i det hela har 
varit något högre än förra året då den var 8,58 öre. Höjningen 
beror därpå, at t de lägre skatteklasserna till en del indragits. 

För at t visa, huru den inom de olika skatteklasserna 
tillverkade vörtmängden fördelas på de olika maltdryckerna, 
är följande tabell sammanställd, hvaraf bland annat framgår, 
at t svagdrickstillverkningen har en jämförelsevis stor bety
delse för de mindre bryggerierna. 

Det äi företrädesvis den 4:e skatteklassen, som erbjuder 
intresse i statistiskt hänseende, emedan bryggerierna inom 
denna klass afverkat 73,5 o/0 a f hela maltkvantiteten samt 
erlagt 85,2 o/o af hela skattebeloppet. 

Växlingarna inom denna klass synas af följande. 



X V I 

Dessa 7 bryggerier representerade således ti l lsammans 
36,8 o/0 a f hela den skattepliktiga maltaf verkningen och 47,3 
°/o af hela skattebeloppet. 

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

Exirakiuthytet, 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, t i l l en del på den ti l l 
brygden använda redskapen. Det har under året växlat 
mellan lägst 53,5 och högst 76,0 o/0. Vid de större och bät tre 
utrustade bryggerierna har det i allmänhet legat mellan 
72 och 74 o/o (f. å. 72—74 o/o). 

Utbytet af de olika slagen maltdrycker ur 100 kg. malt 
kan visserligen beräknas ur vörts tyrkan och ex t raktutbyte t 
men i bryggjournalerna finnas äfven direkta uppgifter 
därom, hvaraf synes, a t t vid de större och bät tre bryggeri
erna erhålli ts 

hl. vört. 

af 100 kg. malt för porter 3,6 

» » > > > îagerol 5,5 

i > > ' > > pilsneröl 6,2 

> > > > > lager- och pilsuerdricka 8,0—9,0 

Humlestyrkan eller vörtmängden pr kg. humle kan äf
ven beräknas ur bryggjournalerna, och man finner, a t t 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, a t t både maltet och humlen 
äro af mycket olika beskaffenhet, hvilket naturl igtvis inver
kar på åtgångeti. 

Af de 7 bryggerier som alverkat öfver 1 million kg., 
voro 4 belägna i Stockholm och 3 i Göteborg samt hade a t t 
uppvisa följande afverkning och skat t 

Den skatteplikt iga maltdryckstil lverkningen är hufvud-
sakligen förlagd till städerna, t y af de 232 bryggerierna 
lågo 150 i eller invid städer (f. å. 151) och 82 på landsbyg
den, hvar t i l l 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 18,297,810 kg. malt och en skattesumma af 2,051,192 
kr. 60 öre motsvarande 54,7 o/0 af hela maltafverkningen 
(f. å. 55 1,2 o/o) och 67,6 o/0 a f hela skatten (f. å. 71,4 o/0). 

Tillverkningstid. Såsom förut omnämnts, har hvarje 
bryggeri i medeltal haft 268 (f. å. 274) til lverkningsdygn, 
hvilket utvisar, a t t det stora flertalet bryggerier var i t i verk-

I jämförelse med föregående tillverkningsår 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.' 

samhet al l ra största delen af året. Det förtjänar anmärkas, 
a t t tillverkningstiden rä t t mycket utsträckts efter skattens 
införande, den var nämligen 251 tillverkningsdygn under 
1903—04. 

Maltdryckernas stamvörtstyrka. En granskning af 
bryggjournalerna ger vid handen, a t t vörtstyrkan för de 
särskilda slagen af maltdrycker växlat r ä t t mycket men i det 
stora hela var i t ' 
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I jämförelse med föregående år visar sig en ökning i 
motorernas antal med 105 och i antalet hästkrafter med 
blott 106,3. Antalet arbetare har ökals med 37. 

Enligt Kungl. förordningen angående tillverkning och 
beskattning af maltdrycker åligger det tillverkaren a t t på 
egen bekostnad anskaffa och underhålla en s jälf registrerande 
våg för uppvägning af maltet. De vågar, som kommit 
ifråga härt i l l , hafva vari t dels den s. k. Chronos-vågen från 
firman C. Reuther & Eeisert i Hennef an der Sieg, dels den 
efter tillverkaren s. k. Polte-vågen, från Sudenburg-Magde-
burg. Efter flerårig erfarenhet har det visat sig, a t t Chro-
nlos-vågen är mycket tillförlitlig och fungerar t i l l belåten
het. Dock fordras, at t det använda maltet ej innehåller 
främmande ämnen såsom snören, pinnar e tc , emedan den 
då l ä t t råkar i olag. Pol te- vägen har däremot i allmänhet 
ej vari t t i l l belåtenhet, och är ingen sådan våg numera i 
bruk. Det åligger öfverkontrollörerna at t genom då och då 
företagnia profvägningar förvissa sig om den själfregistre-
rande vågens tillförlitlighet. 

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

officerare i tjänst eller med afsked, 69 

underofficerare > > ? 41 

vid landtstaten anställde 47 

andra personer • • • 210 

tillsammans 367. 

b. De skattefria bryggerierna. 
Do 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 Stockholms stad och rikets 
samtliga län vid tillsammans 743 bryggerier (f. å. 797). An
talet bryggerier har vari t störst i Malmöhus län med 117 (f. 
å. 125) och Gäfleborgs län med 75 (f. å. 82 bryggerier). 

Vid de skattefria bryggerierna användes följande rå
ämnen: 

10,570,786,5 kg. malt, 

62,197,8 » humle, 

190,182,9 > sockerkulör och 

155,073,0 » socker och sirup 

Antalet brygder har uppgått till 79,078 eller i medel
tal 106 brygder på hvarje bryggeri (f. å. 102). 

Tillverkningen af svagdricka uppgick vid de skattefria 
bryggerierna, till 1,434,690,1 hl. Lägges härt i l l den redan 
omnämnda tillverkningen vid de skattepliktiga bryggerierna, 
255,434,7 hl., så utgör hela svagdrickstillverkningen inom 
riket 1,690,124,8 hl. (f. å. 1,672,999,6 hl) alltså en ökning 
med 17,125,2 hl. mot år 1906—07. 

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

A t t den skattefria svagdrickstillverkningen i det hela 
bedrifves som ett obetydligt handtverk framgår däraf, a t t 

Råämnenas pris. Priset å korn har växlat mellan lägst 
13 och högst 21 kr. per 100 kg. E t t medelpris synes ligga 
omkring 15,50 kr . 

Priset på malt, där sådant inköpts, har var i t lägst 22 
och högst 40,80 kronor per 100 kg. Medelpriset synes ligga 
omkring 26 kronor. 

Humlepriset har växlat mellan lägst 175 och högst 550 
kronbr per 100 kg. E t t medelpris torde ligga omkring 260 
kronor (f. å. 325 kr.). 

Att. ur dessa råämnbspris beräkna tillverkningspriset 
på de salufärdiga maltdryckerna låter sig emellertid ej göra, 
då af den angifna kvantiteten råämnen til lverkats en mång
fald olika produkter. 

Använd' drifkraft och antal arbetare. Utaf de i tabell 
n:r 11 införda uppgifterna framgår, a t t vid de skatteplik
tiga bryggerierna följande antal motorer vari t i bruk: 

Vid samma bryggerier sysselsattes följande antal ar
betare: 
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Dessa 8 bryggerier afverkade således 15,3 <y0 af hela 
beloppet.i 

Af de skattefria bryggerierna lågo 661 på landet. 
Råämnenas pris. I öfverkontrollörernas sammandrag 

uppgifves priset för korn t i l l lägst 13 och högst 18 kro
nor, för mall t i l l lägst 18 och högst 35 kronor samt för humle 
till lägst 75 och högst 450 kronor, a l l t per 100 kg. 

Att nr dessa prisuppgifter få fram några användbara 
medeltal torde vara omöjligt, men man får dock det intryc
ket a t t priset för 

korn i allmänhet låg vid 14— 15 kr. 
malt -, , > 24— 25 > 
humle » . » » 150—200 > 

Svagdrickats vörtstyrka, som ej får öfverstiga 6° Balling, 
har växlat mellan 2 och G o/0 och kan i allmänhet sägas hafva 
håll i t sig mellan 4,5 och 5,5 o/0. 

För hela r iket beräknas 13,5 hl. svagdricka per 100 kg. 
malt (f. å 13,4 hl.). Med ett extraktutbyte af omkring 65 o/o 
skulle medeltalet af vörts tyrkan liksom förra året hafva 
var i t något under 5° B. 

Det vörtstarkaste dr ickat tillverkades på Uottland, hvar-
est blott omkring 8 hl. dricka erhöllos ur 100 kg. malt. 
Därefter kommo Kronobergs och Kalmar län med 10 à 11 
hl., Jönköpings och Göteborgs och Bohus län med 11 à 12, 
Östergötlands, Hallands, Skaraborgs och Värmlands med 12 
à 13, Kristianstads, Malmöhus och Älfsborgs län med 13 à 
14, Södermanlads, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, Gäfle-
borgs. Jämt lands och Norrbottens län med 14 à 15, Stock
holms stad, Stockholms, Uppsala och Blekinge län med 15 à 
16, Västerbottens län med 16 à 17 och Västernorrlands län 
med 18 à 19 hl., där drickat alltså var svagast. 

Humlcätgången t i l l svagdricka är mycket obetydlig 
nämligen i medeltal 1 kg. humle ti l l 23 à 24 hl. dricka. 

Tillverkningstid. I medeltal har hvarje svagdricksbryg-
geri haft 106 brygder och i al lmänhet hafva bryggerierna 
var i t i verksamhet hela t i l lverkningsåret, men åtskilliga 
bryggerier hafva under olika tider drif vits för olika personer. 

Sockerkitlör har under året användts t i l l en mängd af 
132 gram (f. å. 131) ti l l hvarje hl. dricka. Enl igt ordnings
stadgan 38 § får den t i l l sa t ta sockerkulören ej öfverstiga 
200 gr. för hvarje hektoliter vört. 

Socker och sirnp. Det är numera ej förbjudet a t t till
sät ta socker eller sirup t i l l svagdrickat, blott icke vörtstyr
kan därigenom kommer a t t öfverstiga 6 °/o. Under året till

sattes i medeltal 108 gram socker eller sirup till hvarje 
hl. svagdricka. 

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

Sackarimmdersökningar. Emedan enligt 28 § 2 mom. i 
tillverkningsförordningen i skattefr i t t bryggeri eller tillhö
rande lägenheter icke må finnas sackarin eller annat liknande 
sötämne, äro kontrolltjänstemännen skyldiga a t t vid anled
ning t i l l misstanke, a t t sackarin användes i bryggeriet, in
sända prof af den misstänkta varan t i l l den centrala kontroll
myndigheten, som föranstaltar om dess undersökning. 

P å detta sät t inkommo under ti l lverkningsåret 1907—08 
till Kontroll- och justeringsstyrelsen 20 (f. å. 49) prof å svag
dricka. läskedrycker, s. k. kristallessens m. m. I 5 (f. å. 
13) af dessa anträffades sackarin, nämligen i 2 svagdricks-
prof och 3 läskedrycks- och andra prof. Af de sackarin-
halt iga svagdricksprofven var det ena från Älfsborgs och dst 
andra från Kalmar län. Af de insända svagdricksprofven 
hade intet för s tark stamvört (f. å. 7). 

Konsumtionen af maltdrycker. Under kalenderåret 1907 
utgjorde enligt kommerskollegii berättelse in- och utförseln 
af maltdrycker: 

Införseln hl. Utförseln hl. 

porter 53 2.751 

öl, alla slag 2,011 568 

Medan för porter förekommer et t utförselöfverskott af 
2,698 hl. visar ölet et t införselöfverskott af 1,443 hl. Kon
sumtionen torde motsvara tillverkningen med fråndrag af 
utförsel och t i l lägg af införselöfverskottet och var därför: 

äfverisojn 20 kreatursvandringar.. 
Vid samtliga bryggerier sysselsattes följande antal ar

betare: ; t. » ' ' ' ! ; ' ' : 'i 

I jämförelse med föregående år visar sig en minskning 
i motorernas antal med 7 men en ökning i antalet häst
krafter med 88,9. Anta le t arbetare har minskats med 10. 

Anta le t tillsyningsmän vid de skattefria bryggerierna 
uppgick under t i l lverkningsåret 1907—08 t i l l 698, tillhörande 
följande yrken 

619 bryggerier eller 83,3 o/o (f. å. nära 84,5 o/o) ej hunnit upp 
till en afverkning af 20,000 kg. Af svagdricksbryggerier 
med öfver 100,000 kg. lågo 
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E. Kostnaden för kontrollen öfver tillverk-
ningen af brännvin, socker och malt-

drycker. 

Kostnaderna för kontrollen öfver brännvins-, socker- och 
raaltdryckstillverkningen "bestridas af sjunde hufvudtitelns 
ordinarie förslagsanslag för kontroll å tillverJcningsafgifter,-
hvilket i riksstaten för år 1908 

In t i l l den' 1 augusti 1908 voro 25 öfverkontrollörer sam
tidigt inkallade till tjänstgöring, men sedan med sistnämnda, 
dag tillsynen öfver sockerfabrikerna öfvertagits af den ene 
af de vid Styrelsen anställda öfveringeniörerna minskades 
antalet öfverkontrollörer till 24. Af dessa liafva 16 haft 
uppsikt öfver såVäl brännerier som bryggerier och de öfriga 
8 öfver endast bryggerier. Minskningen i öfverkontrollö-
rernas sammanlagda arfvodesbelopp beror hufvudsakligen 
på den nedsättning med 1,000 kr. som vid 1907 års riksdag 
beslöts för öfverkontrollör,- som uppbär pension af stats
medel. 

Arfvodena å t brännerikontrollörerna hafva under de se
naste fem åren uppgåt t t i l l följande belopp: 

är 1904 kr. 238,789,34 

> 1905 239,230,09 

» 1906 » 232,962,20 

. 1907 • 235,968,60 

» 1908 215,083,00 

Växlingarna i dessa arfvodesbelopp äro gifvetvis be
roende på växlingarna i sammanlagda antalet tillverknings
dygn, hvarunder brännerierna vari t i gång. Den minskning, 
som inträdde år 1908 är emellertid beroende på en annan 
omständighet, nämligen den nedsättning i kontrollörsarfvo-
det,- som enligt riksdagens beslut ägde rum den 1 oktober 
1908. Dessförinnan hade kontrollör för tjänstgöring vid ett 
bränneri åtnjutit 10 kr. om dagen jämte 10 öre om dagen 
såsom ersättning för postporto och skrifmateriel. I för
ordningen angående tillverkning af brännvin den 11 oktober 
1907 stadgas däremot; at t kontrollör för tjänstgöring vid 
endast ett bränneri erhåller 8 kr. i dagsarfvode samt a t t 
om inom kontrollörs tjänstgöringsdistrikt finnas flera tjänst
göringsställen — brännerier eller bryggerier — äger Kon
troll- och Justeringsstyrelsen bestämma, högre arfvode,- dock 
ej mera än 15 kr. om dagen. 

Arfvodena ät tillsyniugsmän vid allmänna brännvinsnc-
äerlau samt de frän samma nederlag inflytande nederlag sa f-
gif terna liafva uppgått till följande belopp: 

Härt i l l kommer yt terl igare ett mindre belopp, som in
betalts från brännerier och skattepliktiga bryggerier,- men 
hvilket ej kan för närvarande exakt uppgifvas. 

F rån anslaget hafva följande utgifter bestridts,- näm
ligen : 

Kontroll- och justeringsstyrelscns iitgifter voro år 1908: 

Motsvarande utgifter hafva under de senaste fem åren 
uppgått till följande belopp : 

Under samma år hafva öfverkontrollör er nas arfvodcn och 
resekostnadsersättning utgåt t med följande belopp : 
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Int i l l don 1 september 1906 utöfvades kontrollen öfver 
ra sockerfabrikerna — förutom af öfverkontrollörer — af 
fyra kontrollörer vid hvarje fabrik, men efter nämnda dag1 

utöfvas kontroll öfver såväl råsoekerfabriker som raffinade
rier på sådant sätt, at t vid hvarje fabrik en förste kon
trollör och et t växlande antal kontrollörer äro anställda. Då 
dessutom raffinaderierna äro ställda under kontroll under 
hela året samt råsockerfabrikerna under afsevärdt längre 
t id än förut, nämligen så länge obeskattadt socker kvarlig1-
ger, har kostnaden för kontrollen nödvändigtvis blifvit be
tydl igt större än förut. 

Arfvodena ti l l brygger/kontrollörer för tjänstgöring vid; 
skatteplikt iga bryggerier hafva utgåt t med följande belopp: 

ar 1904 kr. 179,857,00 

» 1905 » 183,400,00 
.• 1906 » 192,897,25 

• 1907 » 193,062,22 

» 1908 » 180,197,67 

Arfvodet utgick intill den 1 oktober 1908 med 3 kronor 
om dagen för ti l lsyn å e t t bryggeri och med en krona för 
hvarje yt ter l igare bryggeri, öfver h vilket kontrollören hade 
tillsyn. Numera erhåller kontrollör dagarfvode, som af Kon
troll- ocli justeringsstyrelsen bestämmes, dock får detta arf-
vode ej utgå med högre belopp än 3 kronor för ti l lsyn ,å 
et t skat tepl ikt igt bryggeri och med högst en krona för'hvarje 
y t ter l igare bryggeri, öfver hvilket han har ti l lsyn. Sedan 
början af innevarande ti l lverkningsår har dagarfvodet i all
mänhet u tgå t t med 2 kr. 50 öre för t i l lsyn vid et t enstaka 
bryggeri, och torde denna nedsättning i arfvodet vara huf-
vudsakliga anledningen till den under år 1908 inträdda 
minskningen i kontrollkostnaden. 

Beloppen af ersättningen för tillsyn vid skattefria bryg
gerier äfvensom af samma bryggeriers bidrag till kontroll
kostnaderna framgå af följande tabell, i hvilken äfven in
tagits den kostnad, som denna tillsyn ådragi t s tatsverket 
i medeltal för hvarje bränneri. 

Stockholm den 6 maj 1909. 

Arfvode å t tillsyningsman vid skattefr i t t bryggeri be
stämmer af Kontroll- och justeringsstyrelsen, men får ej 
utgå med högre belopp än 20 kr. i månaden för hvarje bryg
geri. Under de senaste åren har arfvodet i allmänhet u tgå t t 
med endast 15 kr. i månaden (50 öre om dagen). Den för
nämsta anledningen t i l l den minskade kontrollkostnaden är 
dock at t söka i minskningen i bryggeriernas antal, hvilket 
från 92-1 år 1904 nedgått till 743 år 1908. 

Bryggeriernas bidrag ti l l kontrollkostnaderna utgick in
fil 1 den 1 oktober 1907 med 1/2 öre för hvarje kilogram malt 
som inmäskats ; efter nämnda dag utgår det med 30 öre 
för hvarje helgfri t t dygn af den tid, hvarunder tillstånds-
bevis vid bryggeriet vari t gällande. Genom denna förändring 
hafva bryggeriernas bidrag kommit a t t stiga ti l l ungefär 
hälften af kostnaden för tillsynen. 

Ersä t tn ing till kontrollanter och vittnen vid denature-
ring af brännvin har under de senaste fem åren u tgå t t med 
följande belopp: 

Såsom å sid. I X omnämnts, har denaturerlngsaf gift 
samma år erlagts med 

sä a t t densamma ej endast räckt till a t t bestrida kostna
derna för denatureringen utan äfven lämnat ett år l igt öfver-
skoti. 

Underdånigst 

K. LINDEBERG. 

Å. G. E K S T R A N D . G. B. LAGERGREN. K. ARNELL. 

Såsom synes, lämna nederlagsafgifterna årligen ett öf-
verskott. 

Till kontrollörer och tillsyningsman vid sockerfabrikerna 
hafva arfvodena u tgå t t med 



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 öre (90,3 centimes1) par litre d'eau-de-vie de force 
normale, c.-à-d. de 50 % d'alcool à + 15° C. Il est toutefois 
déduit une quantité franche do 2 %. Dans les cas où la fabri
cation ne s'élève pas à 500 litres en moyenne par jour de fabri
cation, la différence est frappée d'un droit spécial de 10 öre (14 
centimes) par litre. Autrement, si la fabrication de l'usine dé
passe, pendant la période du 1er octobre—1er mai, la quantité 
totale de 600,000 litres, ou bien, pendant la période du 1er mai 
— 1 e r octobre, la quantité totale de 435,000 litres, le surplus est 
soumis à un droit spécial de 5 öre (7 centimes) par litre. 

Pendant l'année de fabrication (1907—1908), qui est l'objet 
du présent rapport, la totalité de la fabrication s'est élevée à 
38,333,701 litres à 50 %. 

Les matières brutes employées ont comporté: 

32,695,069 kilos de céréales, 
1,109,476 hectolitres de pommes-de-terre, 

148.608 > > bettes, 
262,831 kilos d'amidon et 

6,632,331 » de mélasse. 

Le nombre des usines en activité a été de 124, dont la plupart 
sont situées dans les parties méridionales du pays. 

La recette de l'Etat a comporté pour l'année calendrière 
de 1908: 

24,464,559 couronnes, soit 34,005,737 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 4,849,826 
litres à 50 %. 

II. La vente en détail de l'eau-de-vie. 

Selon la loi sur la vente de l'eau-de-vie du 9 juin 1905 — 
qui est en vigueur, quant aux villes, depuis le 1er octobre, quant 
à la campagne, depuis le 1er novembre 1907 — c'est désormais 
l'année civile qui compte comme année de vente. Par conséquent, 
le temps avant l'expiration duquel les rapports doivent être ex
pédiés par les sociétés de vente aux autorités respectives a été 
renvoyé jusqu'au 1er juin. 

Dans ces conditions, la Direction du Contrôle ne peut guère 
attendre de recevoir avant le 1er juillet, de la part des autorités 
préfectorales, les renseignements nécessaires concernant la vente 
en détail de l'eau-de-vie. Or, la Direction, désireuse de ne pas 
trop tarder la publication des parties du rapport qui traitent la 
fabrication de l'eau-de-vie, des boissons de malt et du sucre, a 

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

4—0903. Kungl. Kontroll- och Justeringsstyrelsens underd. Berättelse. 

jugé opportun de supprimer, du présent rapport, le compte-rendu 
de la vente en détail de l'eau-de-vie pendant l'année 1908 et de 
le joindre au rapport relatif à la fabrication des dits articles 
durant la campagne 1908—1909. 

La superficie employée pour la culture des betteraves était 
de 31,196,5 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 105,615,939,8 kg. de sucre 
raffiné de toutes espèces dont plus du tiers était du sucre en pain. 
Pendant l'année courante 1908 les fabriques de sucre du pavs 
ont livré à la consommation 113,704,094,8 kg.; l'importation, 
assez faible, s'est chiffrée à 2,841,000 kg. Les droits sur le sucre 
perçus en 1908 se sont élevés à 14,823,803,40 couronnes (francs 
20,605,087). La consommature de sucie par habitant a été en 
1908 de 21,8 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 

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

est frappé d'un droit de consommation de 13 öro par kg. Les 
fabriques de sucre brut et les raffineries ont été de ce fait placées 
sous contrôle. 

La quantité de bettes employées s'est élevée à 771,169 
tonnes; par conséquent, une diminution considérable est à con
stater en comparaison des chiffres des années précédentes, ce que 
relève le tableau suivant: 
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Le nombre des brasseries imposées s'est, dans l'année de 
fabrication, du 1er octobre 1907 au 1er octobre 1908, élevé à 
232, avec une consommation totale de 33,626,107 kg. de malt et 
de 507,118 kg. de houblon. 

Le chiffre des boissons de malt fabriquées pendant l'exercice 
dans les brasseries imposées, s'est élevé à 1,685,138 hectolitres, 
dont la bière brune et celle de Pilsen ont fourni 1,132,000 hecto
litres. Les plus grandes brasseries se trouvent à Stockholm et 
à Gotbembourg. 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 3,031,443 couronnes (francs 
4,213,706). 

Les brasseries exemptées se sont élevées pendant l'exercice 
à 743, avec une consommation totale de 10,575,786 kg. de malt 
et de 62,198 kg. de houblon. Leur production de petite bière 
a été de 1,434,690 hectolitres. 

Les brasseries de petite bière sont en général de minime 
importance: 619 d'entre elles n'ont pas atteint, pendant l'exer
cice, une production de 20,000 kg. de malt. Le moût s'est tenu 
en 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 'Etat; la part contributive aux 
frais de ce contrôle que toute brasserie doit payer est de 42 
centimes pour chaque jour de travail du temps, durant lequel 
le permis a été valable pour la brasserie. Cette part contribu
tive des brasseries s'élève désormais à environ la moitié des 
frais de contrôle. 

pour cent. La taxe à payer par les brasseries qui y sont sou
mises, est basée depuis Ier octobre 1907 sur l'échelle graduée 
suivante: 
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Tab. N:r 1. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER BRÄNNVINSTILLVERKNINGEN I RIKET UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1907-1 OKTOBER 1908. 
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Tab. N:r 2. 

RÅÄMNEN, ANVÄNDA FÖR TILLVERKNING AF BRÄNNVIN OCH PRESSJÄST UNDER 
TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1907—1 OKTOBER 1908. 
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Tab. N:r 3. 

ANVÄNDT BRÄNSLE OCH ÅTGÅNG AF ARBETSKRAFT FÖR TILLVERKNING AF BRÄNNVIN OCH PRESSJÄST 
UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1907—1 OKTOBER 1908. 
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Tab. N:r 8. 

TILLVERKNINGEN VID RÅSOCKERFABRIKERNA UNDER TILLVERKNINGSÅRET 
1 SEPTEMBER 1907—1 SEPTEMBER 1908. 
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Tab. N:r 9. 

TILLVERKNINGEN VID SOCKERRAFFINADERIERNA UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 SEPTEMBER 1907— 
1 SEPTEMBER 1908. 

Tab. N:r 10. 

TILLVERKNINGSDYGN OCH ARBETSKRAFT VID SAMTLIGA SOCKERFABRIKER UNDER TILLVERKNINGSÅRET 
1 SEPTEMBER 1907—1 SEPTEMBER 1908. 
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Tab. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER DEN SKATTEPLIKTIGA MALTDRYCKS-
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N:r 11. 

TILLVERKNINGEN UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1907—1 OKTOBER 1908. 
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Tab. 

SAMMANDRAG AF UPPGIFTERNA ÖFVER DEN SKATTEFRIA MALTDRYCKS-
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N:r 12. 

TILLVERKNINGEN UNDER TILLVERKNINGSÅRET 1 OKTOBER 1907—1 OKTOBER 1908. 
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