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Abstract  

Denna uppsats jämför maltdryckproduktionen i Sverige åren 1880 och 1900, för att 

undersöka om/hur produktionen av maltdrycker påverkades av införandet av den 

standardiserade glasbuteljen, den så kallade Stockholmsflaskan, 1885.  

 Uppsatsen utgår från ett grundantagande att standardflaskan påverkade 

maltdrycksproduktionen positivt, från att denna näring stått relativt stilla fram till dess. 

Med andra ord är grunduppfattningen att standardflaskan katalyserade en större 

maltdrycksproduktion i Sverige.  

 Metoden som används i denna uppsats var en statistisk jämförelse, där 

mått och tabeller först konverterats och gjorts överskådliga i dagens mått mätt.  

 Resultatet i denna uppsats visar att det redan innan Stockholmsflaskans 

införande fanns en stegrande produktion av maltdrycker. Detta berodde på politisk-

ekonomiska förändringar som gjorde det lättare att bedriva verksamhet, samt att det 

Bayerska ölet (som kom till Sverige 1846) ökade i popularitet. 

 En markant ökning av maltdryckproduktionen i Sverige under 

tjugoårsperioden 1880-1900 äger rum, då i princip all öltillverkning övergick till att gå 

till på Bayerskt vis. Undersökningen visar också att en ny gren inom bryggerinäringen, 

buteljvatten och läsk, tillkom under denna period, och det är rimligt att anta att den 

gjorde det pga Stockholmsflaskan. 

  Bayerskt öl krävde en snabb effektiv tappning, allra helst i maskin. Det är 

därför ett rimligt antagande att eftersom så mycket av det öl som producerades i 

Sverige år 1900 var just Bayerskt, berodde produktionsökning på att en standardflaska 

gjorde en så stor produktion möjlig.  

 

Nyckelord: Bryggeri, ölproduktion, Stockholmsflaskan, standard, maltdrycker. 
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Inledning: 

År 1885 bildades en förening under namnet Svenska Bryggareföreningen.1 Föreningen 

bildades av svenska bryggeriidkare på ett eget initiativ, och över 500 bryggare samlades 

på det första mötet i april månad det året. Man hade samlats under dystra 

omständigheter för den skattefria ölbryggerinäringen; i och med att nykteriströrelsen 

växte till sig fanns ett hot om att nykterhetsvänner i riksdagen skulle rösta igenom en 

beskattning på öl.  

Det fanns också ett ytterligare motiv till att organisera sig. Man ville 

komma överens om en gemensam, återanvändningsbar glasflaska, utformad efter 

industrins behov. Resultatet blev knoppflaskan, eller den så kallade Stockholmsflaskan. 

Innan denna gick man själv till bryggeriet med sin egen kagge, stop eller kanna i handen 

för att köpa öl. I och med det nya standardiserade måttsystemet och att bryggerier 

också blev industrialiserade försvann detta sätt att köpa öl. Redan en tid innan 

föreningens bildande hade man i Sverige påbörjat en övergång till de mått (liter-

systemet) vi använder idag.2  

 Fanns det kanske något familjärt och tryggt i att handla sitt öl på det gamla 

sättet, som gjorde att standardiseringen av flaskor bromsade försäljning för 

bryggerierna? Kanske fick standardflaskan, och i och med den det nya sättet att köpa öl, 

ingen genomslagskraft hos konsumenterna som i alla tider köpt sitt öl i eget stop? Eller 

kanske tvärtom? Tidsspannet jag rör mig inom i denna uppsats är år 1880 till 1900.  

 

Syfte: 

Avsikten med denna uppsats är att undersöka om det går att se hur detta nya sätt att 

förpacka varor, i detta fall öl, påverkade produktionen och konsumtionen av öl.  

 

Frågeställningar: 

Mina frågeställningar är följande; 

1.  Hur förändrades produktion av öl och andra maltdrycker efter införandet av 

Stockholmsflaskan? 

2. Hur såg produktionen ut fem år innan, dvs år 1880? 

3. Hur såg produktionen ut år 1900 – 15 år efter införandet av flaskan? 

1 http://sverigesbryggerier.se/om-oss/historia/, 02-12-14 
2 Bo Hansson, Borlänges 25 Bryggerier – Fälth & Hassler AB – 2010 s. 211 
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4. Steg eller sjönk produktionen av öl, från år 1880 till 1900?  

 

Förtydligande av begrepp jag använder mig av:  

Min grunddefinition av konsumtion i detta fall är likställt med produktion. Jag hävdar att 

det mesta som produceras också konsumeras, och eventuella förändringar i produktion 

kan avspegla en förändrad konsumtion.   

 Öl kan lagras länge och en hög produktion kanske innebär att man lade ölet 

på lager i flera år, men det är så nära sanningen jag kan komma för dessa år. Med den 

problematiken i bakhuvudet likställer jag alltså produktion med komsumtion i min 

undersökning.  

 

Hypotes:  

Min hypotes är att produktion och konsumtion av öl ökade markant efter att (och på 

grund av) Stockholmsflaskans införande, och att den innan det var relativt låg/jämn. 

 

Material samt motivering till avgränsning: 

Jag har valt att hålla mig inom tidsrymden 1880- 1900 för att undersökningen annars 

riskerar att bli för stor och därmed förlora förklaringsvärde. Att till exempel jämföra 

dagens ölproduktion med år 1880 eller tidigare skulle inte vara en spegling av den 

förändring jag vill undersöka, utan många andra förändringar och förklaringar skulle 

kunna tappas längs vägen i en så stor tidsrymd. 

Sammanfattningsvis är min avgränsning sprungen ur att den ska kunna 

besvara mina frågestallningar sa väl som möjligt. I bryggerinäringen skedde heller inte 

några andra större administrativa förändringar under denna tidsrymd (lagar etc), vilket 

är varför den är ytterligare ett skäl till varför den är relevant för att kunna se 

konsekvenserna av Stockholmsflaskan.  

Mitt primärmaterial för denna undersökning är statistik över 

bryggerinäringens produktion från huvudsakligen år 1880 samt 1900. Dessa statistiska 

sammanställningar innehåller också översiktssiffror från 1876, 1877,1878 samt 1879 i 

rapporten från 1880. I statistiken från 1900 finns översiktssiffror från 1896,1897,1898, 

samt 1899.   
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Metod:  

Jag gör två nedslag på ”vardera sida” om Stockholmsflaskan for att kunna göra en 

jämförelse. Översiktssiffrorna används för att kunna korrigera tillfälliga avvikelser, och 

med större säkerhet kunna hävda ett eventuellt samband.  

Jag kommer att ställa upp och redovisa statistiken i tabeller över 

produktion för att skapa en övergripande bild av Sveriges maltdrycksproduktion. Jag 

har i tabellerna som redovisar den totala produktionen avbildat de som de ser ut i mitt 

primärmaterial, dvs. statistiken. Ortindelningen skiljer sig mellan statistiken från 1880 

och 1900 av för mig okänd anledning, men eftersom de anger den totala produktionen 

så är det den slutgiltiga siffran som som är relevant i denna undersökning, inte att exakt 

samma orter avbildas i båda rapporter. Tabellerna redovisas i sjunkande ordning med 

högst produktion överst, och lägst nederst.   

Andra källor jag använt mig av är böcker om alkoholens historia, 

bryggerihistoria, samt Sveriges ekonomiska historia, detta för att skapa en kunskapsbas 

om bryggerinäringen samt en historisk kontext och bakgrund. 

 

Källproblematik angående mitt primärmaterial 

Statistiken jag använder mig av har hittat hos SCB, och är så kallade ’Bidrag till Sveriges 

officiella statistik’, Detta var den statistiken som användes vid denna tid, men då 

metoderna ännu inte var helt säkra gick statistiken under just namnet ”bidrag till”. Om 

hur det statistiska materialet samlats in, citeras har:  

 

…grundad på de i dessa afseenden genom Länsstyrelsernas och magistraternes 

försorg samt i enlighet med föreskrifna formulär insamlade eller meddelade 

uppgifter, af hvilka de väsentligaste, eller de som ange tillverkningsbelopp eller 

värde deraf, lemnas af vederbörande näringsidkare och derför, på sätt i 

föregående berättelser afven blifvit anmärkt, icke kunna hafva någon officiell 

egenskap.3 

 

3 “Commerce Collegii – Underdaniga berattelse for ar 1880”, http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-1910/Fabriker-och-manufakturer-D-1876-
1880.pdf, s. 6, 10-12-2014 
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Det finns alltså en problematik i att de som uppgett uppgifterna i statistiken också är de 

egna näringsidkarna. Statistiken ska alltså tas med en nypa salt, men för mina syften 

kan den andå vara tillräcklig, och ge ett relativt korrekt resultat.  

 Detsamma gäller statistiken från år 1900. Det är de aktiva näringsidkarna 

själva som har angett uppgifterna; samma nypa salt tas alltså har med.  

 

Källkritik angående Svenska Bryggareföreningens statistik 

Jag har även använt mig av en statistisk sammanstallning gjord av den Svenska 

Bryggareforeningen sjalv, i vilken det faktiskt finns diagram som går under titeln 

alkoholkonsumtion. Uppgifterna är angivna i medeltal per invånare under 

femårsperioder från 1856 till 1927. Denna statistik är problematisk då medeltal kan 

vara väldigt missvisande, eller i bästa fall generella. Det finns ingen direkt 

källhänvisning eller beskrivning om hur eller när siffrorna samlades in. Detta 

problematiserar ytterligare då bättre siffror kan ha tappats bort ”längs vägen” om 

uppgifterna samlades in tidsmässigt långt bort från det år statistiken avser. Uppgifterna 

kommer att tas med som en generell översikt, källan är inte primär.  

 

Angående enheterna i min undersökning 

I statistiken från år 1880 anges mått i skålpund, fot, kubikfot, centner, kannor etc., trots 

att dessa statistiska rapporter gjordes efter år 1878, då de gamla enheterna byttes ut.4 

När jag anger uppgifter från statistiken från dessa år kommer jag att konvertera dessa 

till dagens mått. Jag kommer alltså inte att ange uppgifter i de gamla enheterna utan 

konvertera direkt, och siffror som anges med dagens enheter är underförstått angivna i 

kanna, skålpund, etc i originaldokumenten. Nedan har jag översatt måtten i en tabell för 

att åskadliggöra detta.  

Tab. 1: Tabell over konverterade matt 
Mått Konverterat(dagens mått)  

Skålpund 425 gram 

Kanna 2,617 liter 

Kalla: http://www.lokalhistoria.nu/vart-att-veta/vikt-matt-och-myntenheter 

 

4 Bo Hansson, ”Borlänges 25 Bryggerier” – Fälth & Hassler AB – 2010 s. 211 
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I statistiken för år 1900 är måttenheten som är relevant i denna undersökning angett i 

hektoliter. En hektoliter motsvarar hundra liter, och siffror angivna i hektoliter i 

statistiken kommer att omvandlas till liter i min undersökning. Ortsnamn kommer 

också underförstått att översättas, till exempel kommer ’Gefle’ att skrivas ut som just 

Gävle, och inte ’Gefle’ som det står i tabellerna i mitt primärmaterial.  

 

Bryggerinäringshistoria och historisk kontext 

Konsten att brygga öl är mycket gammal. De tidigaste fynden som dokumenterar 

produktion finns i form av kilskrifter som talar om offer i form av öl till Gudinnor för 

4000 år sedan. Sedan dess har ölet spridit sig och de äldsta nordiska bevisen på 

ölbryggning finns i ”De gentibus septentrionalibus”, en tryckt text från Rom, 1555. De 

närmsta århundradena efter detta stod det stilla inom bryggerikonsten, få saker 

förändrades i tillvägagångssättet att brygga öl.  

I Svergie var ölet rentav en nödvändighet för folket som näringskälla under 

denna tid (1500-1800). En vanlig bondes diet bestod av salt, smör, saltat fläsk, och torr 

eller saltad fisk. Denna föda, som ofta var över ett år gammal, var vitaminfattig och 

ganska smaklös, och man sköljde ner maten med stora mängder öl. Att brygga öl var ju 

ett sätt att lagra dricksvatten, som annars skulle kunna bära bakterier och göra 

människor sjuka.5 

 År 1615 togs initiativ till ett skråordning för bryggareämbetet i Sverige. 

Skråordningen innebar både förmåner och nackdelar, till exempel beskattning och 

pristak för maltdrycker. Fram till mitten av 1800-talet var öltillverkningen ett hantverk, 

och det skedde få tekniska förändringar inom ölbryggerikonsten, som tidigare nämnts. 

Det var för det allra mesta kvinnor som bryggde ölet, och detta skedde i hushållet och i 

mindre bryggerier på landsbygden.6 

Sedan, runt mitten av 1800-talet, förändrades bryggerinäringen. En av de 

absolut viktigaste förutsättningarna för maltdryckstillverkningen att överhuvudtaget bli 

en industri i modern mening var skråtvångets upphävande år 1846, som sedan följdes 

av proklamerandet av näringsfrihet år 1864. Bryggerierna mekaniserades och drevs av 

5 Sten Simonsson – ”Den Svenska Bryggeriindustrien” - Stockholm, 1938 s. 7-10 
6 Ibid. s. 7-10 
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bolag 7 . Mellan skråtvångets upphävande och proklameringen om näringsfrihet, år 

1848, blev allt öl dessutom skattebefriat.8  

Andra viktiga ekonomiska förändringar skedde år 1856-1858 då Sveriges 

riksdag verkställde tullfrihet och/eller tullsänkningar på många jordbruksprodukter 

och konsumtionsvaror.9 År 1873 knöts kronan till guldstandarden vilket skapade ett 

stabilt ekonomiskt underlag. Det var med andra ord fritt fram på både  arbets- och 

varumarknaden i Sverige, både inom och utanför landets gränser.10  

År 1846, samma år skråväsendet upphörde, infördes av Fredrik Rosenquist 

af Åkershult det sa kallade Bayerska ölet i Stockholm, och med detta nya metoder för 

bryggning och jäsning av ol.11 Det var till en början svårt att sälja ölet, men med 

draghjälp av att svenska kungahusets tyska drottning Josefine blev en kund, fick 

stockholmarna upp ögonen för ölet. Ölet spreds till alla samhällsklasser och det dröjde 

bara något decennium innan det Bayerska ölet var det mest populära i Sverige. 12   

Rosenquist införde dock inte bara ölet som sådant. Med marknadsföring 

som var före sin tid såg han till att det Bayerska ölet fick ytterligare spridning. Bland 

annat inledde han samarbete med specerihandlare som skulle sälja Tyska Bryggeriets 

drycker. Tyska bryggeriet sålde ölen på egna flaskor, s.k hel eller halvbuteljer, och var 

först i Sverige med att sälja öl på flaska och inte direkt från bryggeriet självt.13  

Sedan Rosenquists införande av det Bayerska ölet 1846, utvecklades andra 

”svenska” bayerska öl, allra störst blev det svenska lagerölet, som bryggdes på samma 

tyska sätt, men hade sötma, starkare alkoholhalt och mildare humlesmak. Mer om hur 

bryggningen av detta för Sverige nya ölet, återkommer jag till närmare slutet av min 

undersökning.  

 

Kort om nykterhetsrorelsen 

Nykterhetsrörelsens agerande är viktigt för att förstå produktionen och konsumtionen 

av maltdrycker. Under det tidiga 1800-talet hade nykterhetsrörelsen tagit fart i Sverige, 

och det bildades organisationer för att på allvar mota bort det skadliga brännvinet. Och 

7 Samuel E. Bring – ”S:T Eriks Bryggeri på Asogatan 1676-1910”- Uppsala – Almquist & Wiksell 1930 s.86 
8 Bo Hansson, ”Borlänges 25 Bryggerier” – Fälth & Hassler AB – 2010 s.12 
9 Lennart Schön – ”En modern svensk ekonomisk historia” – 3:e upplagan – Stockholm, SNS förlag 2012 
s.154 
10 Ibid. s. 154 
11 Sten Simonsson – ”Den Svenska Bryggeriindustrien” - Stockholm, 1938 s. 10 
12 Krönleins Bryggeri AB - http://www.kronleins.se/about_history.asp?show=02 (hämtad 12-12-14) 
13 Sveriges Bryggerier, http://sverigesbryggerier.se/ol/historia/ (hämtad 09-01-2015) 
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det var just brännviner, och inte bryggda drycker, som var den stora boven. Faktum var 

att många nykterhetsorganisationer uppmuntrade en måttlig konsumtion av mjöd, öl 

och vin som alternativ. 1830-talet blev nykterhetsrörelsena stora triumfårtionde. En 

nationell nykterhetsrörelse ”Det Svenska Nykterhetssällskapet”, fick sina stadgar 

stadsfasta av dåvarande kungen. År 1847 fanns det 420 nykterhetsföreningar i 

Sverige.14 

 Att nykterhetsrörelsen vann mark märktes i lagstiftningen. År 1855 ägde 

den så kallade brännvinsreformen rum. Det blev nu förbjudet att bränna brännvin 

hemma. Nykterhetsrörelsen tog ett djupt andetag; nu trodde man sig äntligen vara i 

hamn med det stygga brännvinet ur vägen. De jästa dryckerna såg man inte som ett 

hot.15 Nykterhetsrörelsen hade inte räknat med maltdryckerna. Mer om detta längre 

fram.  

 

Analys av primärmaterialet  
Statistiken, produktion av maltdrycker år 1880 

År 1880 fanns det i Sverige sammanlagt 125 maltdrycksbryggerier. Det sammanlagda 

antalet arbetare som maltdrycksbryggerierna sysselsatte var 1661 stycken. Totalt 

producerades år 1880 i Sverige 41 272 753 liter öl. 

 

 Överlag fanns flest bryggerier hade Kalmar län, som hade 13 bryggerier. Pa andraplats 

kom Göteborg, med sina 10 bryggerier. Vanligast var ett bryggeri per ort.16  

 Göteborg var den ort där man producerade näst flest maltdrycker i Sverige, 

inte helt oväntat med tanke på de många bryggerierna. Staden hade förvisso färre 

bryggerier än Kalmar län som hade 13 bryggerier, men producerade ändå mycket mer 

maltdrycker år 1880, vilket skulle kunna förklaras av att det är en stor hamnstad med 

många hamnarbetare och sjömän. Högt produktion av öl hade man i Stockholm, sina 4 

bryggerier till trots. Göteborg och Stockholm var dock, sett till den totala produktionen, 

nästan jämlika.  

14 Stig Helling, ”Fran mjod till martini”-Goteborg, Norstedts, s. 106-108 
15 Ibid. s.109 
16 “Commerce Collegii – Underdåniga berättelse for år 1880”, http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-1910/Fabriker-och-manufakturer-D-1876-
1880.pdf, s. 6, 10-12-2014 
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Tyvärr finns inga siffror som redovisar hur stor andel av den tillverkade ölen som var 

Bayerskt öl, men det är ett rimligt antagande att det rörde sig om mer än hälten av 

totalproduktionen.  

I nedan sammanställda tabell redovisas orter och deras totala produktion av 

maltdrycker fran år 1880.  

 
 
Tab. 2: Tabell over den totala produktionen av maldrycker i Sverige år 1880 
fördelad på orter och angivet i liter 
 
Stockholm 4 8049576 

Göteborg 10                        7280246 

Gävle 3 3310845 

Norrköping 4 3300124 

Uppsala 2 3107618 

Sundsvall 2 2004507 

Karlskrona 1 1083500 

Kristianstad köping 2 1029325 

Sala 2 992919 

Eskilstuna 1 858132 

Blekinge län 6 764718 

Södertälje 1 743281 

Kristianstad 2 725945 

Jönköpings län 4 647499 

Hudiksvall 1 640164 

Halmstad 2 635266 

Enköping 1 606404 

Skövde 1 595925 

Jönköpings län 2 585090 

Härnösand 1 541700 

Värmlands län 8 529636 

Oskarshamn 1 494076 

Kalmar län 13 408804 

Landskrona 2 388426 

Söderhamn 2 348887 

Köping 1 346720 

Mariestad 1 325050 

Lund 1 298137 

Karlstad 1 296879 

Västerås 1 290052 

Filipstad 2 279987 

Jämtlands län 3 269249 

Malmö 1 242704 

Västernorrlands län 1 216700 
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Kopparbergs län 3 198954 

Borås 1 195030 

Luleå 1 173360 

Falköping 2 171409 

Askersund 1 162525 

Skellefteå 1 158191 

Kronobergs län 6 122868 

Östersund 2 108350 

Arvika köping 1 107353 

Ljungby köping 1 104016 

Östergötlands län 2 69560 

Skaraborgs län 2 69344 

Almvik köping 1 54175 

Ulricehamn 1 45507 

Nybro köping 1 43340 
Gränna 1 39006 

Ystad 1 36839 

Värnamo köping 1 34672 

Södermanlands län 1 19503 

Strömstad 1 13002 

Elfsborgs län 1 3900 

Vanersborg 1 0 

Skeninge 1 0 

Mönsterås köping 1 0 

 
 
 
Källa: “Commerce Collegii – Underdåniga berättelse for år 1880”, http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-1910/Fabriker-och-manufakturer-D-
1876-1880.pdf, s. 6, 10-12-2014 
 

Vissa orter i ovanstående tabell saknar siffror när det gäller maltdrycksproduktionen. 

Detta beror på att dessa bryggerier på något sätt varit verksamma och gjorde en vinst i 

pengar17 men de tillverkade ingen öl. Hur dessa bryggerier var verksamma på för sätt 

framgår inte av statistiken eller berättelsen runt den.  

Översikt, åren 1876-1880 
Som tidigare nämnts finns även uppgifter för de fyra föregående 1880 årens 

maltdrycksproduktion, inkluderat i statistiken från 1880. I nedanstående diagram 

redovisas tillverkningskvantiteten av maltdrycker för åren 1876-1880, och även antalet 

bryggerier i Sverige för samma år. 

17 Ibid. s. 13 
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Tab. 3: Översikt för maltdrycksproduktionen i Sverige år 1876-1880, angett i liter 

30 459 969

36 038 993
39 601 187 40 677 374 41 272 753

1876 1877 1878 1879 1880

Översikt, maltdrycksproduktionen i Sverige år 1876-1880, angett i liter

 

Källa: “Commerce Collegii – Underdåniga berättelse for år 1880”, http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-1910/Fabriker-och-manufakturer-D-
1876-1880.pdf, s.46-47, 10-12-2014 

I diagrammet ovan kan vi notera en ökning av maltdrycksproduktionen med nästan en 

tredjedel mellan åren 1876 och 1878. Produktionen fortsätter att öka under dessa fyra 

år, och år 1880 har produktionen ökat med 35 % jämfört med 1876. Det fanns alltså en 

relevant ökning av ölproduktionen redan innan stockholmflaskans införande år 1885.  

Antalet bryggerier för samma tidrymd redovisas i nedanstående diagram. 

Det är relevant att redovisa även detta, då jag för mina syften vill veta om 

bryggerinäringen expanderade eller inte, innan införandet av Stockholmsflaskan.  
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Tab. 4: Antal bryggerier i Sverige 1876-1880 

 

94 105 112 122 125

1876 1877 1878 1879 1880

Antal bryggerier i Sverige, 1876-1880

 
Källa: “Commerce Collegii – Underdåniga berättelse for år 1880”, http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-1910/Fabriker-och-manufakturer-D-
1876-1880.pdf, s.30-31, 10-12-2014 
 

Kurvan i ovanstående diagram är mycket lik den förra. Det ser alltså ut att röra sig om 

att produktionen ökat pga. fler bryggerier. Här går det att konstatera att 

bryggerinäringen som sådan både ökade produktionen och antalet bryggerier blev fler.  

 

Statistiken, produktion av maltdrycker ar 1900 

Mycket ser annorlunda i ut i den statistiska sammanställningen från år 1900. 

Sammanfattningsvis fanns det i Sverige då 557 bryggerier som sysselsatte 6332 

anställda.18 Den totala maltdrycksproduktionen år 1900 var 138 487 500 liter.19 

 

Överlägset störst maltdryckproduktion stod Stockholm stad för, med en produktion på 

43 859 800 liter. Göteborg, som producerade nästan lika mycket maltdrycker som 

Stockholm år 1880, tillverkade år 1900 endast 18 925 200 liter, eller 43 % av 

Stockholms produktion.20 I nedan stående tabell redovisas maltdrycksproduktionen i 

Sverige år 1900.  

 

 

 

 

 

18 http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-1910/Fabriker-och-handtverk-D-
1900.pdf, s.15, 10-12-2014 
19 Ibid. s. 7 
20 Ibid, s. 7 
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Tab. 5: Sveriges maltdrycksproduktion år 1900, angett i liter 

 
Län Antal bryggerier Maltdrycker i liter 
Stockholm stad 14 43 859 800 
Göteborg och Bohus län 24 18925200
Malmöhus län 52 12717600
Östergötlands län 35 6606300
Västernorrlands län 20 6408200
Gävleborgs län 49 6095400
Kristianstad län 12 4325200
Södermanlands län 17 3735100
Blekinge län 11 3686800
Värmlands län 34 3605500
Skaraborg län 33 3235400
Jönköpings län 12 3024900
Elfsborg län 18 2889200
Kalmar län 20 2502000
Kopparbergs län 49 2387800
Halland län 12 2320200
Västmanlands län 35 2171300
Örebro län 43 2049100
Kronobergs län 6 1512800
Norrbottens län 11 1434200
Uppsala län 18 1381300
Västerbotten län 12 978600
Stockholm län 9 969500
Gotlands län 3 871800
Jämtlands län 8 794300  

Källa: http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-
1910/Fabriker-och-handtverk-D-1900.pdf s. 7  
 
Stockholms produktion av maltdrycker är hela 131 % större än Göteborgs år 1900. Där 

de två städerna tidigare (1880) var relativt likvärdiga i produktion, finns nu en markant 

skillnad i jämförelse. Av den totala maltdrycksproduktionen var 131 089 000 liter, dvs. 

95 % så kallat lageröl, eller Bayerskt öl.  

 

Översikt åren 1896-1900  

Liksom statistiken från 1880 finns sammanfattningar över maldrycksbryggeriernas 

produktion för de fyra föregående åren. Nedan redovisas åren 1896-1900 och dessa års 

totala produktion av maltdrycker.  
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Tab. 6: Översikt, maltdrycksproduktionen i Sverige år 1896-1900, angett i liter 

119189200
122150700

130933800

141902400
138487500

1896 1897 1898 1899 1900

Översikt, maltdrycksproduktionen i Sverige år 1896-1900, angett i liter

Källa: http://www.scb.se/H/BISOS%201851-1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-
1910/Fabriker-och-handtverk-D-1900.pdf s. 7 (hämtad 10-12-2014) 
 

Av ovanstående tabell kan utläsas att från år 1896 till 1899 ökar produktionen med 19 

% (om vi låter år 1896 års produktion vara lika med 100 %) för att sedan avta något ( 

3% minskning mellan åren 1899 och 1900).   

 Till skillnad från statistiken från 1880 innehåller 1900 års rapport tyvärr 

inga uppgifter om hur många bryggerier som var verksamma fyra år innan 1900, dvs. år 

1896-1900.  

Jämförelse av maltdrycksproduktionen, 1880 mot 1900 

Produktionen av maltdrycker i Sverige mellan åren 1880 och 1900 skiljer sig markant 

åt. Under en relativt kort tidsperiod, endast 20 år, har Sveriges maltdrycksproduktion 

gått från 41 272 753 till 138 487 500 liter öl. Detta motsvarar en ökning med 235 %.  

Antalet bryggerier i Sverige går under samma tidperiod från 125 stycken till 557, vilket 

innebär att antalet bryggerier ökat med 346 %.  

Då det tyvärr inte fanns siffror i det statistiska materialet som angav hur 

stor del av den totala produktionen som var av Bayersk sort (lageröl) år 1880, så är det 

inte möjligt att ge en exakt siffra på detta. Dock är det, som tidigare nämnts, rimligt att 
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anta att mer än hälften av det tillverkade ölet var just Bayerskt, eftersom det redan vid 

mitten av 1800-talet var det mest populära ölet i Sverige.21 I rapporten från 1900 finns 

det dock exakta siffror, och andelen Bayerskt öl var  95% av bryggeriernas 

maltdrycksandel.  

 

Förändringar inom bryggerinäringen under perioden 1880-1900 

Förutom att maltdrycksbryggeriernas produktion av öl har ökat markant, har 

bryggerier i Sverige börjat tillverka andra drycker såsom läsk och buteljvatten..22 

Det som bayerskt öl, läsk och buteljvatten har gemensamt är att de säljs just i butelj 

eller flaska, och det finns uppgifter om att just läskedryck och vatten på flaska var något 

som bryggerier började ägnade sig åt mot slutet av 1800-talet.  

Detta är mycket intressant eftersom en ny förgrening (om än inte ny i sig) 

inom denna näring skapades, nämligen läskedrycker och vatten på butelj. Runt slutet av 

1800-talet börjar bryggerier ägna sig mer och mer åt läskedrycktillverkning, jämte 

maltdrycker. Bland annat i Borlänge finns spår läskedryckstillverkningens början, och 

inför midsommaren 1890 annonseras det ut i tidningen att ”Lemonad-Extract” finns att 

köpa från bryggeriet Hammarstedt & Co för 1 krona helburken.23  

   

 

 

Om det Bayerska ölets hantering 

Om hanteringen av det Bayerska ölet skriver Rosenquist själv: 

 
När faten sålunda äro fyllda, antingen med bara vatten eller med vatten, rumm och socker, 

uppläggas de i en kall källare (ju kallare desto bättre) så högt att man efter behörig tid, 

vanligen 8 dagar, med beqvämlighet kan verkställa tappningen på bouteljer eller mindre 

kärl. När nu tappningen en gång är börjad, så måste dermed oafbrutet fortsättas, så länge 

en fullkomligt klar droppe finnes att tillgå. Att tappa lite då och då duger alldeles icke.24  

 

Han tillägger även angående korkningen av ölet; 

21 Samuel E. Bring- ”Tyska Bryggeriet” Stockholm 1930, s. 87 
22 http://www.scb.se/H/BISOS%201851-
1917/BISOS%20D%20Fabriker%20och%20manufakturer%201858-1910/Fabriker-och-handtverk-D-
1900.pdf s. 7 
23 Bo Hansson, ”Borlänges 25 Bryggerier” – Fälth & Hassler AB – 2010 s.24 
24 Samuel E. Bring- ”Tyska Bryggeriet” Stockholm 1930, s. 87 
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Bouteljer, väl rengjorde och torra invändigt, måste alltså i tillräckligt antal finnas till 

hands… Korkningen bör ske med kraftigt användande av korkningsklubban, så framt ej 

korkningsmachin finnes.25  

 

Ölet blev i och med sin goda smak mycket populärt och det speglas av att andelen 

bayerska öl är så hög (95 % av produktionen år 1900, och troligen mer än hälften år 

1880). Öl som bryggdes på det bayerska sättet med sina stora lagringsmöjligheter  

krävde en effektiv upptappning, allra helst med hjälp av en maskin, och när 

tappningsmomentet väl kommit igång måste det avslutas så snabbt som möjligt för att 

det inte skulle förfaras och ändra karaktär. Detta öl behövde alltså ”av naturen” en 

industri som omgav den.  

 

Övrig statistik 

Svenska bryggareföreningens egna statistiska sammanfattning av alkoholhaltiga 

drycker (och däri maldrycker) har gjorts i medeltal per invånare och femårsperiod, 

angivet i liter 100 %-ig alkohol av respektive dryck. Uppgifterna beskrivs som 

konsumtion.   

Redan från mitten av 1800-talet ser det ut som om konsumtionen av 

maltdrycker sakta mer säkert ökar. Konsumtionen ligger från år 1856-1875 på en 

relativt jämn nivå (runt 0,5 liter). Efter 1875 fram till 1900 ökar konsumtionen av 

maltdrycker markant, och siffran stiger från 0,5 till ungefär 1,4 liter per invånare. 

I mina uträkningar kom jag tidigare fram till att maltdrycksproduktionen 

ökat med 235 % mellan år 1880 och 1900. Detta stämmer ganska väl överens med 

denna statistik, som anger en ökning från ca 0,5 till 1,4 liter (cirka 200 % ökning). Det 

faktum att ungefär samma siffror fås från diagrammet i denna sammanställning, såväl 

som i mina egna beräkningar, styrker trovärdigheten något.  

 

 

 

 

25 Samuel E. Bring- ”Tyska Bryggeriet” Stockholm 1930, s. 87 
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Sammanfattande diskussion samt problemen som uppstod for min hypotes – och 

nöjet i detta  

Jag upptäckte tidigt i mitt skrivande att det fanns statistik som indikerade en ökning av 

maltdrycksdrickande  innan Stockholmsflaskans införande. Jag vill till att börja med 

knyta tillbaka till nykterhetsrörelsen.  

 De flesta nykterhetsförbund uttalade aldrig något strängare förbud på 

maltdrycker, utan uppmuntrade tvärtom dessa som substitut för brännvinet.26 

Kombinationen av skråväsendets upplösning (1846), näringsfriheten (1864), tull och 

skattesänkningar(1856-1858), att kronan år 1873 knöts till guldstandarden och skapade 

en stabil ekonomi27 skipades vägen för en nyhet; det Bayerska ölet. Ölet kom med 

Rosenquist år 1846 och på bara ett decenium blev det svenskarnas favoritöl.  

 Detta innebar dock problem för mina tankebanor. Produktionen av 

maltdrycker hade alltså redan börjat stiga i Sverige innan Stockholmsflaskan ens var 

påtänkt, och tycktes dessutom komma sig av det nya Bayerska ölet och dess 

introduktör. Detta gjorde det dock intressantare att försöka hitta indikatorer på att 

flaskan faktiskt hade att göra med någon eventuell ökad produktion. 

 Det Bayerska ölet besatt en egenskap som de tidigare ölsorterna inte hade. 

Det kunde lagras bättre och längre, och smakade dessutom mycket godare. Stora 

mängder öl kunde lagras på samma gång, och många bryggerier investerade i 

utrustning speciellt avsedd för tillverkning av detta, och bryggerier med namn såsom 

”Borlänge Bayerska Bryggeri” bildades.28 

 Dock kom möjligheten att kunna lagra stora mängder på samma gång till 

ett pris. Upptappningen måste ske på rätt sätt för att ölet inte ska ändra karaktär, och 

det kräver en snabb buteljering. Det bayerska ölet krävde en standardiserad flaska som 

passade i en maskin som kunde tappa upp ölet på ett effektivt sätt.  

Det Bayerska ölet ”skapade” således, med sin stora popularitet, behovet av 

en standardflaska, och inte tvärtom som jag trodde; att Stockholmsflaskan satte fart på 

bryggerinäringen från en relativt jämt produktion.  Trots att det Bayerska ölet redan 

fanns och växte i popularitet innan 1885  så går det att göra ett antal rimliga 

antaganden;  

26 Stig Helling, ”Fran mjod till martini”-Goteborg, Norstedts, s. 109 
27 Lennart Schön – ”En modern svensk ekonomisk historia” – 3:e upplagan – Stockholm, SNS förlag 2012 
s.154 
28 Bo Hansson, ”Borlänges 25 Bryggerier” – Fälth & Hassler AB – 2010 s.24 
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Statistiken från 1900 visar en stor ökning i produktionen av maltdrycker, främst 

Bayerskt öl med cirka 95 % av produktionen för detta år. Bayerskt öl krävde en snabb 

upptappning i egenskap av att det lagrades i så stora mängder. Eftersom jag i denna 

undersökning har likställd produktion med konsumtion, kan slutsatsen dras att  en 

starkt ökad (235 %) konsumtion av öl har inträffat på bara 20 år. Detta indikerar i sin 

tur att Stockholmsflaskan var välkomnad bland folket, dvs. det var inte svårt att få 

sitt öl sålt endast för att man bytt förpackning.  

 Ett annat rimligt antagande är att Stockholmsflaskan verkligen var 

effektiv i sig. Göteborg och Stockholm, som år 1880 producerade ungefär lika mycket öl 

(se tabell 2) skiljer sig kraftfullt åt år 1900 (se tabell 5), då Stockholm gått om Göteborg 

i produktion. Stockholmsflaskan introducerades som namnet vittnar om i Stockholm, 

och trots att inga uppgifter rörande själva spridningen av flaskan har hittats för denna 

undersökning, är det rimligt att anta att skillnaden i produktion mellan Göteborg och 

Stockholm beror på att huvudstaden vid den tidpunkten har Stockholmsflaskan till 

hands, men det har inte Göteborg.   

 Ännu ett rimligt antagande är att det faktum att läskedryck och 

buteljvatten började tillverkas och säljas i standardflaskor, vittnar om att 

Stockholmsflaskan verkligen var ett effektivt sätt att förpacka och sälja drycker.   
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