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R é s u m é. 

La présente publication que le Gouvernement, sur la proposition de la 
Diète, n ordonné au Bureau Central de Statistique d'élaborer, comprend deux 
volumes. Le premier de ces volumes, qui parut le 1 mars 1887, regardait le 
nombre des hommes qui ont déjà le droit d'élire à la Seconde Chambre ou qui 
auraient ce droit, en cas que les limites actuellement filées à l'égard des con-
ditions de fortune fussent étendues à tous ceux qui sont contribuables à leurs 
communes respectives, ayant à payer une taxe immobilière ou un impôt sur le 
revenu. La section de l'ouvrage qui est publiée par le présent volume rend 
compte des professions des mêmes personnes, en précisant aussi la répartition, 
d'après divers groupes de fortune, de ceux qui ont à présent le droit d'élire à 
la Seconde Chambre.. 

Le nombre des personnes ayant le droit d'élire à la Seconde Chambre est 
comme suit (Tabl. No 1—3, col. 16) dans les différentes professions: 

Les propriétaires d'immeubles sont répartis en deux classes suivant qu'ils 
possèdent principalement des immeubles agricoles ou principalement autres im-
meubles (maisons, fabriques etc.). 

Réduction faite pour ceux qui appartiennent à plus d'nne des classes sus-
indiquées — propriétaires, fermiers et sujets à l'impôt sur le revenu — on trouvera 
que le nombre total des personnes ayant le droit d'élire est, comme déjà a été in-
diqné, à la campague 245,765, dans les villes 61,954 et dans le royaume 307,719. 

Le nombre des personnes n'ayant pas le cens nécessaire pour le droit d'élire 
à la Seconde Chambre est comme suit (Tabl. No 1—3, kol. 21) dans les diverses 
professions: 

Le premier volume de cet exposé statistique donne un aperçu détaillé de la 
répartition, en classes et groupes de fortune, des personnes n'ayant pas le droit 
d'élire à la Seconde Chambre. Seulement on peut y ajouter que parmi les pro-
priétaires d'iinmenbles privés du droit sus-dit il y a 41,073 — savoir 40,520 à 
la campagne et 553 dans les villes — qui possèdent principalement des immen-
bles agricoles (Tabl. N0 1—3, eol. 17), et 30,324 — savoir 28,476 à la cam-
pagne et 1,848 dans les villes — qui sont en possession principalement d'autres 
immeubles (Tabl. N0 1—3, eol. 18). 

Les professions des fermiers n'ayant pas le droit d'élire sont spécifiées dans 
les Tabl. No 1—3, col. 19; celles des personnes sujettes à l'impôt sur le revenu 
mais n'ayant pas le droit de vote sont mentionnées dans les Tabl. N0 1—3, 
col. 20; il y a, en outre, une répartition spéciale de ces personnes-ci dans la 
col. 23 du Tabl. No 3. 

Le nombre des hommes ayant le droit d'élire à la Seconde Chambre et qui 
sont propriétaires d'immeubles évalués à 80,000 conr. au moins ou bien ont des 
revenus montant à 4,000 cour. au moins — le cens nécessaire pour l'éligibilité 
à la Première Chambre — monte à 12,752, dont 3,229 à la campagne et 9,523 
dans les villes (Tabl. N0 1—4, col. 22), réduction faite ponr ceux qui »ppar-
tiennent à la fois à ces deux classes de fortune. 

Quant aux chiffres énumérés ci-haut il faut mentionner qu'on n'a pas con-
sidéré si les personnes ont payé leurs contributions communales ou si elles les 
doivent encore. Comme l'omission de payer ses contributions apporte des ob-
stacles temporaires à J'en›ploi dn droit d'élire à la Seconde Chambre, on a trouvé 
à propos de publier des données spéciales tant ponr ceux qui ont payé (Tabl. 
No 1—4 = B) que pour ceux qui n'ont pas payé ses contributions (Tabl. No 

1—4= Ob). 

(1 conronnc vaut l'39 franc). 



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

Af den statistiska utredning med hänsyn till en mer eller min-
dre utvidgad politisk rösträtt, som Statistiska Centralbyrån ge-
nom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 6 februari 1885 blif-
vit anbefald att utarbeta, öfverlemnas härmed i underdånighet 
den andra afdelningen, innehållande en utredning af ifrågavarande 
röstberättigades yrkesfördelning. 

I arbetets första afdelning har utförligt blifvit redogjordt för 
anledningen till utredningens verkställande och de förberedande 
åtgärder, som i och för arbetet vidtagits, och torde det derför 
vara tillräckligt att här endast erinra om följande, nemligen 

att Riksdagen i underdånig skrifvelse den 13 maj 1884 anhöll, 
att Eders Kungl. Maj:t täcktes låta utarbeta och till en kom-
mande riksdag öfverlemna en jemförande statistisk redogörelse för 
antalet personer inom hvar och en af de i § 14 Riksdagsordningen 
angifna tre särskilda klasser, som dels redan ega valrätt till 
Andra kammaren, dels skulle erhålla sådan genom större eller 
mindre nedflyttning af de i nämnda § föreskrifna gränserna för 
denna rätt; 

att, sedan Statistiska Centralbyrån anbefalts att afgifva 
underdånigt förslag angående omförmälda redogörelse, plan för 
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arbetets omfång och utförande blef uppgjord och, sedan Stati-
stiska Beredningen, börd häröfver, gillat densamma, öfverlemnad 
till Eders Kungl. Maj:t; och framhölls uti nämnda förslag bland 
annat, att den ifrågasätta utredningen för att verkligen blifva 
fullständig och sådan, att den måhända ej ganska snart be-
höfde göras ånyo, äfven kräfde en utredning af yrkena ej blott 
hos de nuvarande, utan äfven hos de möjligen blifvande röst-
berättigade, och detta särskildt för hvar och en af de störa 
hufvudgrupperna, om ock Riksdagen uttryckligen icke begärt en 
utredning af annat än ifrågavarande röstberättigades antal; samt 

att Eders Kungl. Maj:t genom redan anförda nådiga bref 
den 6 februari 1885 anbefalde Statistiska Centralbyrån att af-
gifva och i tryck offentliggöra den begärda statistiska utred-
ningen i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den föreslagna 
arbetsplanen. 

På grund af hvad nu blifvit omförniäldt, här den anbefalda 
utredningen fördelats på tvenne afdelningar, en förstå, angående 
de röstberättigades antal, redan offentliggjord, och en andra, 
angående deras yrken, för hvilken sistnämnda här nu skall 
redogöras. 

A 



II Fördelning i yrkesgrupper. 

De primär uppgifter, hvarpå den nu publicerade redogörelsen 
grundar sig, äro i allo desainnia, som leninat materialet till den 
förstå afdelningen af samma redogörelse, eller från vederbörande 
myndigheter infordrade uppgifter om samtlige skattskyldige, 
som enligt fyrktalslängd eller annan deremot svarande röstlängd 
haft att år 1885 erlägga kommunalutskylder för fast egendom 
eller inkomst i rikets lands- och stadskommuner, äfvensom för-
teckningar å de personel; hvilka inom hvarje fögderi den 15 au-
gusti 1885 icke inbetalt de kommunalutskylder, för hvilkas in-
drifvande restlängder under år 1885 blifvit till kronofogden i 
distriktet från kommunerna öfverlemnade. 

Då den granskning af de inkomna primäruppgifterna, som 
före deras bearbetning i Centralbyrån företogs, afsåg såväl ar-
betets förstå som dess andra afdelning, hafva med anledning 
häraf endast ett fatal anmärkningar mast göras utöfver de i 
redogörelsens förstå afdelning omförmälda, och hafva primär-
uppgifternas bearbetning för den nu publicerade afdelningen kun-
nat fortgå, så snart densamma för den förstå afdelningen var 
afslutad. 

Enligt den uppgjorda arbetsplanen (l:a afd., sid. IV) omfattar 
den verkstälda yrkesfördelningen dels nu varande röstberättigade 
till Riksdagens Andra kammare, dels de personer, hvilka genom 
en större eller mindre nedflottning af de i § 14 Riksdagsordnin-
gen föreskrifna gränser för valrätt till denna kammare skulle 
erhålla sådan rätt; deremot sysselsätter sig redogörelsen ej med 
sådane skattskyldige, hvilka äro uteslutna från valrätt på grund 
af andra omständigheter, eller med andra ord de skattskyldige, 
för hvilka i l:a afd. Tab. N:is 1—3, kol. 40 samt Tab. N:o 4 lemnas 
redogörelse, sådane som arrendatorer af annan fastighet än jord-
bruksfastighet, orayndige,1 i konkurstillstånd försatte, qvinnor m. fl. 

Vid uppgörandet af arbetsplanen ansågs det vara för tidigt 
att redan då bestämma sig för den nödiga klassificeringen af de 
röstberättigades eller icke röstberättigades yrken, men framhölls 
det såsom möjligt, att man kunde nöja sig med ungefär samma 
fördelning, som i Statistiska Centralbyråns redogörelser för riks-
dagsmannavalen plägat uppställas beträffande elektorer, hvilken 
fördelning omfattar 12 yrkesklasser, dock med det tillägg, att 
dessa 12 klasser torde tarfva åtskilliga sönderdelningar och till— 
lägg, så att klasseraas antal antagligen borde något ökas. 

Vid den nu företagna yrkesfördelningen här Statistiska 
Centralbyrån i hufvudsak följt samma klassifikation som den 
nyssnämnda i valstatistiken förekommande, men sökt att, så vidt 
tabellernas utrymme det medgifvit, utveckla densamma, och der-
vid erhållit följande 21 yrkesgrupper: 

Civile, kommunale och dylike tjensteman; 
Lärare (utom vid folkskola), läkare och dylike; 
Civile, kommunale och dylike betjente; 
Officerare; 
Underofficerare, manskap; 
Prester; 
Folkskolelärare, klockare; 
Gods- och hemmansegare; 
Arrendatorer af jordbruksfastighet; 
Landtbruksinspektorer, rättare och dylike; 
Handlande, affärsman; 
Handels- och dylike bokhållare; 
Sjökaptener, styrman; 
Sjöman, fiskare; 

Fabriks- och bruksegare; 
Bruksförvaltare, ingeniörer och dylike; 
Handtverkare och dylike näringsidkare; 
Fabriks- och handtverksarbetare; 
Öfrige arbetare; 
Enskildes och bolags tjenare; 
Räntetagare, husegare. 
En yrkesgruppering blifver alltid svår att utföra, äfven om 

det material, hvaruppå en sådan gruppering stöder sig, är det 
allra bästa, så att dess uppgifter icke lida vare sig af ofullstän-
dighet eller af tvetydighet. Att inom en viss trängre ram in-
rymma alla de mångskiftande yrken, som förefinnas, är icke lätt, 
och mänga förfaringssätt äro här möjliga. För att visa, huru 
vid den nu företagna undersökningen förfarits, torde det tillåtas 
Statistiska Centralbyrån att meddela följande: 

Till gruppen civile, kommunale och dylike tjensteman äro 
hänförde ej allenast samtlige statens civile einbets- och tjenste-
män samt kommunernas tjensteman, utan äfven de jernvägstjen-
stemän, hvilka hafva anställning vid enskilda jernvägar. I en-
lighet med de principer, som gjort sig gällande vid den företagna 
yrkesgrupperingen, äro äfven f. d. embetsman här inrymde. 

Gruppen lärare, läkare och dylike innefattar utom lärare och 
läkare af alla slag äfven litteratörer, artister af alla slag, privata 
sakförare, apotekare, provisorer, med ett ord samtlige utöfvare af 
litterära och konstnärliga yrken. Bland lärare och läkare äro äfven 
hänförde de lärare och läkare, hvilka äro anstälde i statens eller 
kommunens tjenst, enär svårighet möter att skilja dem från öf-
riga personer af samma klass; dock med ett undantag, nemligen 
för folkskolelärare, hvilkas befattningar ofta nog äro för nära 
förenade med klockarnes för att från dem kunna särskiljas. Till 
lärare äro kolportörer och med dem likstälda personer räknade. 

Jordegare- och arrendatorsgrupperna omfatta endast sådane, 
hvilka ej kunna hänföras till andra grupper. År derför en gods-
egare eller arrendator tillika civil tjensteman, handlande eller handt-
verkare, här han ock hänförts till dessa yrken. På samma sätt 
här en handlande eller bruksegare eller handtverkare, som tillika 
är tjensteman eller betjente i allmän tjenst, ej betraktats så-
som handels- eller industriidkare, utan såsom tjensteinnehafvare. 

Landtbruksinspektorernes och rättarnes grupp omfattar hela 
den personal, som stär emellan jordegaren eller jordinnehafvaren 
å ena sidan samt dagaflönaren eller den enskilde tjenaren å den 
andra. Sålunda höra hit skogsförvaltare, jägmästare och skogs-
uppsyningsmän öfver enskildes eller bolags skogar, befallnings-
män, trädgårdsmästare in. fl. Handelsträdgårdsmästarne hafva 
ej kunnat skiljas frän öfrige trädgårdsmästare, utan blifvit hän-
förde hit, hvilket särskildt i fråga om städerna förtjenar att 
beaktas. 

Med handlandenas grupp äro sammanförde direktörer i ban-
ker samt i försäkrings- och dylika bolag, agenter, kommissionä-
rer, skeppsklarerare, gästgifvare, hotellvärdar och källarmästare. 
Till handelsbokhållarnes grupp äro räknade ej blott de bok-
hållare, som ega anställning hos egentlige handlande, enskilda 
banker (äfven kamrerare och kassörer) in. m., utan också kon-
torspersonalen å bruk och fabriker, så vidt den kunnat särskiljas 
från ingeniörernas klass. 

Till sjökaptener och styrman äro ångbåtsbefälhafvare, skep-
pare och maskinister (å ångfartyg); till sjöman och fiskare äro 
eldare (å ångfartyg), roddare och dykare hänförde. 



Fördelning i yrkesgrupper och klasser. III 

Att skilja mellan fabriksidkare och handtverkare blir med 
den utveckling, hvari den industriela verksamheten är stadd, allt 
svårare och i vissa fall nästan omöjligt. Då likväl i vårt land 
ännu en betydande social skilnad förefinnes mellan dessa två 
yrkesgrupper, hafva de blifvit skilda såväl i Statistiska Central-
byråns redogörelser för riksdagsmannavalen som i den nu offent-
liggjorda statistiken öfver de röstberättigade. De i primäruppgif-
terna använda yrkesbenämningarna hafva i allmänhet fatt inverka 
bestämmande vid den nu företagna fördelningen inom yrken, der 
svårigheter mott för en sådan fördelnings verkställande. Lyck-
ligtvis möta ingå sådana svårigheter inom de allra allmännaste 
yrkena. Lika allmänt som skomakare och skräddare hänföras 
till handtverkarne, lika allmänt hänföras sågverksidkare och mjöl-
nare till fabrikanterne. Då specielt de två sistnämnda yrkena 
mycket ofta utöfvas i högst ringa omfattning, här härigenom 
blifvit en följd, att till fabriksidkarne blifvit räknade ej få per-
soner, hufvudsakligen a landsbygden, hvilka för närvarande sakna 
politisk rösträtt. Till handtverkarnes grupp hafva blifvit räk-
nade äfven åtskilliga utöfvare af borgerliga yrken, hvilka om de 
ej egentligen anses såsom handtverkare, dock stå dem ganska 
nära, exempelvis hyrkuskar, åkare, byggmästare, m. fl. 

Om skilnaden mellan fabriksidkare och handtverkare är svår, 
är den deremot mellan fabriks- och handtverksarbetare omöjlig 
att genomföra, utan hafva derför samtlige yrkesarbetare blifvit 
sammanförde i en grupp: fabriks- och handtverksarbetare. De 
arbetare deremot, som ej innehafva en viss yrkesskicklighet, utan 
endast äro grofarbetare, daglönare eller arbetskarlar, äro inrymde 
inom gruppen: öfrige arbetare, som sålunda hufvudsakligen kom-
mer att omfatta de vid jordbruket och skogsskötseln sysselsätta 
arbetame, jernvägsarbetare, bärare m. fl. 

Gruppen enskildes och bolags tjenare inrymmer gårdsdrängar, 
kuskar, betjenter, jägare, enskildes eller bolags skogvaktare, ko-
herdar, vaktmästare hos enskilda hanker och bolag, samt den 
talrika tjenareklass (månadstjenare, månadskarlar, kontorsdrängar, 
bodkarlar), som tjenstgör på handelskontoren. 

Gruppen räntetagare och husegare omfattar de personer, som 
lefva ensamt på hopsparda kapital, utan att derjemte besitta 
jordbruksfastighet och utan att längre kunna hänföras till det yrke, 
som de möjligen en gång utöfvat. Gruppen omfattar sålunda icke 
embetsman eller betjente, som, med eller utan pension, tagit af-
sked från sin tjenst, men deremot födorådstagare och undantagsmän 
ålandsbygden; studerande; förvaltare, bokhållare och andra sådana 
personer, som varit anstälde i bolags eller enskildes tjenst, men 
derifrån tagit afsked, utan att vidare utöfva något yrke o. s. v. 

För samtliga yrkesgrupper meddelas uppgifter särskildt för 
dem som betalt ( = B) och särskildt fÖr dem som icke betalt sina 
kommunalutskylder ( = Ob), i likhet med hvad som är fallet i 
fråga om de tabeller, som innehållas i redogörelsens förstå afdelning. 

Deremot här icke nu likasom då undersökningens resultat 
kunnat meddelas för hvarje kommun eller ens för hvarje valkrets, 
utan här Statistiska Centralbyrån, hufvudsakligen på grund af 
den vidlyftighet, som arbetet annars skulle erhållit, mast in-
skränka sig att framlägga specialuppgifter endast för hvarje län 
å landsbygden samt för hvar och en af de städer, som ensamme 
välja riksdagsman till Andra kammaren, eller för de 16 största 
städerna, till och med Söderhamn. Aterstående städer äro der-
emot sammanförda till ett helt. I öfrigt meddelas uppgifter en-
dast för landsbygden i dess helhet, samtliga städer och hela riket. 

Enligt den för arbetet utstakade planen skulle undersöknin-
gen om de röstberättigades eller icke röstberättigades yrkesför-
delning göras särskildt för hvar och en af de tre störa klasserna, 
fastighetsegare, arrendatorer af jordbruksfastighet och inkomst-
egare. Så här också här skett, och hafva dessa klasser vidare 
uppdelats i underafdelningar, så långt tabellernas utrymme det 
medgifvit. 

Inom fastighetsegarnes klass här skilnad först och främst 
gjorts mellan egare af jordbruksfastighet samt egare af annan 
fastighet, enär dessa två kategorier af fastighetsegare i så mänga 
afseenden ega vidt åtskilda politiska intressen. 

Vid ett sådant särskiljande här emellertid en svårighet mott 
deruti, att ett betydande antal skattskyldige ega på en gång 
jordbruks- och annan fastighet. Att uppföra dessa såsom egare 
af båda slagens fastighet är dock, oafsedt praktiska svårigheter 
vid arbetets utförande, ej möjligt ensamt af den grund, att vid 
bestämmandet af en persons valrätt till Andra kammaren värdet 
af båda slagens fastighet skall sammanräknas. En person, som 
exempelvis eger jordbruksfastighet om 800 och annan fastighet 
om 500 kronors värde, måste derför i tabellerna uppföras bland 
de röstberättigade, men får ej hänföras dels till icke röstberät-
tigade egare af jordbruksfastighet, dels till icke röstberättigade 
egare af annan fastighet. 

På grund häraf här, när en person egt såväl jordbruks-
fastighet som annan fastighet, det slag af fastighet, som varit 
mest betydande, fatt vara bestämmande vid grupperingen och 
hela fastighetsvärdet dit hänförts. 

Beträffande klassernas underafdelningar här antalet af dessa 
mast begränsas, dels af tabellernas utrymme, dels för att icke 
genom ett mera detaljeradt utförande af arbetet härutinnan för-
dyra detsamma och försena dess framläggande, allra helst som 
en sådan fördelning af de skattskyldige, om den ock ur beskatt-
ningssynpunkt kunnat vara af intresse, likväl, strängt taget, icke 
tillhör omfånget af den redogörelse för de politiskt röstberät-
tigades eller icke röstberättigades yrkesfördelning, som Statistiska 
Centralbyrån blifvit anbefald att utarbeta. 

Sålunda hafva bland de icke , röstberättigades klasser, af 
skäl som i det följande skola framläggas, endast inkomstegarne 
fördelats i underafdelningar, och hafva, i öfverensstämmelse med 
hvad som i redogörelsens förstå del egt rum, dessa sistnämnda här-
vid bestämts till trenne, allt efter som nu ifrågavarande personer 
uppskattats för inkomst af 500 intill 600, af 600 intill 700 samt 
af 700 intill 800 kronor. I följd af bristande utrymme här dock 
redogörelse för dessa underafdelningar ej kunnat lemnas för sär-
skilda län eller städer, utan endast för hela landsbygden, samt-
liga städer och hela riket (Tab. N:o 3, sid. 45). 

Bland de röstberättigades klasser hafva egarne af jordbruks-
fastighet, då det ej varit möjligt att särskilja den allra vigti-
gaste yrkesgruppen ej blott bland denna klass utan äfven bland 
samtlige röstberättigade enligt de brukliga benämningarne gods-
egare, landtbrukare, hemmansegare m. m., fördelats efter den af 
dem innehafda egendomens värde, allteftersom denna uppskattats 
till 1,000 intill 10,000 kr., 10,000 intill 80,000 kr. samt 80,000 
kr. och deröfver. Samma fördelning här egt rum äfven af egarne 
af annan fastighet. 

De för inkomst skattskyldige röstberättigade hafva på grund 
af den taxerade inkomstens belopp fördelats i följande fyra under-
afdelningar: skattskyldige för inkomst af 800 intill 1,200 kr., af 



IV Yrkesfördelning för de till Andra kammaren röstberättigade. 

1,200 intill 1,800 kr., af 1,800 intill 4,000 kr. samt af 4,000 kr. 
och deröfver. Gränserna för dessa underafdelningar af skatt-
skyldige hafva bestämts till de ofvan angifna äfven af det skäl, 
att härigenom upplysning kunnat vinnas, på huru stor andel af 
de skattskyldige bevillningsstadgans bestämmelser om de olika 
bevillningsafdragen ega tillämpning. Att de skattskyldige, för 
hvilka intet sådant afdrag är medgifvet, eller de som skatta 
för inkomst af 1,800 kr. eller deröfver, härjemte blifvit fördelade 
i tvenne afdelningar, här sin naturliga förklaringsgrund deri, att 
det här, likasom i fråga om fastighetsegarne, varit af intresse att 
komma till någon kännedom om antalet af de personer, hvilka 
kunna betraktas såsom valbare till Riksdagens Förstå kammare. 

I den arbetsplan', hvilken enligt redan åberopade nådiga bref 
den 6 februari 1885 borde ligga till grund för den nu företagna 
undersökningen, ingick visserligen icke, att här någon redogörelse 
skulle lemnas beträffande vare sig antalet af eller yrkesfördel-
ningen för de personer, som äro valbare till Förstå kammaren. 
Också skulle, för att fullt noggranna uppgifter härutinnan kun-
nat lemnas, åtskilliga undersökningar utöfver de nu företagna 
mast göras. Då likväl ingå egentliga uppgifter i ämnet ännu 
finnas att tillgå, här Centralbyrån ansett det lämpligt att, genom 
att gå så till väga vid tabellernas uppställning, som redan är 
nämndt, söka att framdraga de mycket vigtiga upplysningar 
härutinnan, hvilka af de för rösträttsstatistiken infordrade primär-
uppgifterna kunnat vinnas; och hafva derför, sedan vederbörlig 
reduktion för de både såsom fastighetsegare och inkomstegare 
valbare blifvit verkstäld, i tabellerna meddelats uppgift om an-
talet personer inom hvarje yrkesgrupp, hvilka kunna anses så-
som valbare till Föi-sta kammaren, så vidt af den nu företagna 
redogörelsen framgår. 

Såsom redan blifvit nämndt, är den nu afgifna redogörelsen 
icke egentligen afsedd att vara en redogörelse för de skattskyl-
dige ur beskaMningssynpunkt, ehuru den äfven derutinnan lemnar 
upplysningar, hvilka särskildt derigenom, att de meddelas för 
olika yrkesgrupper, få sitt största intresse. Någon jemförelse 
mellan de bevillningsstatistiska redogörelser, som hittills publice-
rats, nemligen för år 1876 genom Finansdepartementets försorg 
och för år 1879 genom den samma år tillsätta Skattereglerings-
komite, kan sålunda här ej komma i fråga, utan torde endast 
böra angifvas, i hvilka afseenden den nu offentliggjorda redo-
görelsen med afseende på sin uppställning skiljer sig från de 
nyssnämnda, hvarigenom dess användbarhet såsom skattestatistisk 
redogörelse äfven torde framgå. 

Oafsedt de skiljaktigheter, som förefinnas vid bestämmandet 
af gränserna för olika underafdelningar inom de för fastighet 
eller inkomst skattskyldige, bero de befintliga olikheterna först och 
främst deruppå, att 1876 och 1879 ars redogörelser äro grundade 
på uppgifter rörande bevillningen, men de här framlagda på upp-
gifter om de till kommunerna skattskyldige. Enligt nyssnämnda 
år gällande bevillningsstadga erlades för all inom riket belägen fast 
egendom bevillning af egaren, samt af annat slags innehafvare 
endast i det fall, att han med åborätt besatt kronohemman 
eller kronolägenhet, eller såsom boställe eller eljest på lön eller 
till begagnande mot lifstidsstädja innehade staten tillhörigt hem-' 
man, hemmansdel, lägenhet eller särskild byggnad. Kommuual-
utskylder åter erläggas till stad i förhållande af hvars och ens 
sammanlagda bevillning samt till landskommun af hvar och en, 
som inom komrnunen eger eller brukar hemman, hemmansdel 

eller annan i mantal satt jord eller från hemman under full egande-
rätt afsöndrad eller till allmän bevillning för sig taxerad fastighet, 
eller som erlägger bevillning för näring eller inkomst af annan art. 
Visserligen hafva i den nu publicerade redogörelsen äfven fastig-
hetsegaren tillgodoräknats den fastighet, som han sjelf ej brukar, 
utan öfverlemnat åt arrendator, men i stället förefinnes mellan 
densammas och de tidigare redogörelsernas uppgifter den skilj-
aktighet, att boställsinnehafvare i de tidigare bevillningsstatistiska 
redogörelserna blifvit sammanförda med fastighetsegarne, medan 
de här deremot i enlighet med dervid vanlig evalvering (jfr l:a 
afd., sid. IX), blifvit hänförde till inkomstegarne. 

I samband härmed torde äfven böra anmärkas, att arren-
datorer af' kronoegendom, hvilka enligt lagens bestämmelse äro 
skyldige att till staten erlägga bevillning för inkomst, men till 
kommunen skatt för fastighet, här blifvit räknade icke blott till 
arrendatorernes, utan äfven till inkomstegarnes klass, i det att 
uppgifter om de inkomstbelopp, för hvilka de i egenskap af 
kronoarrendatorer bort erlägga bevillning, infordrats. 

Nu framlagda uppgifter äro så till vida bättre än före-
gående, att samtliga de inkomstbelopp eller fastighetsvärden, för 
hvilka en person skattar eller som han besitter, här äro samman-
förda till ett helt, medan i 1879 ars bevillningsstatistik detta 
kunnat ske endast i fråga om hvarje kommun och i 1876 ars 
bevillningsstatistik icke ens i fråga om dessa. I stället äro de, 
i motsats mot föregående, ofullständiga derutinnan, att de endast 
redogöra för de skattskyldige, hvilka antingen ega eller genom 
större eller mindre ne'dflyttning af de i § 14 Riksdagsordningen 
utstakade gränser skulle erhålla valrätt till Riksdagens Andra 
kammare. Uteslutna äro sålunda alla sterbhus, bolag och menig-
heter, alla qvinnor samt följande grupper af män: arrendatorer 
af annan fastighet än jordbruksfastighet, utom den egna kom-
munen skattskyldige (ej i kommunen mantalsskrifne), omyndige, 
i konkurstillstånd försatte, ej välfrejdade, fångar, dårhushjon, 
äfvensom utländske undersåtar; hvarvid dock är att märka, att 
de allra fleste bland dem, som tillhöra gruppen utom den egna 
kommunen skattskyldige, äro raedräknade inom den egna kom-
munen. Ser man bort från denna grupp, uppgår antalet af här 
omnämnde män till 8,236, hvaraf 2,651 äro arrendatorer af an-
nan fastighet; hvarjemte de skattskyldiga qvinnorna, äfvenledes 
med frånseende af de utom kommunen skattskyldiga, utgöra ett 
antal af omkring 45,000. De skattskyldige, för hvilka i detta 
häfte lemnas redogörelse, omfatta deremot ett antal af 487,637 
personer. 

I tab. N:o 4 meddelas, särskildt för landsbygden, städerna 
och riket, länsvis uppgjorda sammandrag af de resultat, hvilka 
framgått ur den nu offentliggjorda redogörelsen med afseende på 
de skattskyldiges fördelning i vissa förmögenhetsklasser på grund 
af deras olika skattskyldighet. 

A) Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra kam-
mare röstberättigade. 

Antalet till Riksdagens Andra kammare röstberåttigade ut-
gör, såsom af redogörelsens första del redan framgår, i hela ri-
ket 282,112, i fall de för oguldna kommunalutskylder hattande 
ej inräknas. Häraf tillhöra 233,743 landsbygden och 48,369 
städerna. Inräknas åter de för kommunalutskylder häftande, 



Egare af jordbruksfastighet och egare af annan fastighet bland de röstberättigade. V 

uppgår hela antalet till 307,719, deraf 245,765 å landsbygden 
och 61,954 i städerna. 

Af hela antalet röstberåttigade voro, då de för oguldna 
kommunalutskylder häftande ej inräknas, 225,730 fastighetsegare, 
10,757 arrendatorer af jordbruksfastighet och 66,205 skattskyldige 
för inkomst (inkomstegare), hvilka tal, i fall de röstberåttigade, 
hvilka på grund deraf att de ej inbetalt kommunala utskylder 
voro beröfvade valrättens utöfning, inräknas, höjas till 238,772 
fastighetsegare, 11,114 arrendatorer och 79,570 inkomstegare. 
Ett mycket stort antal personel- tillhörde mer än en af de röst-
berättigades olika klasser. 

I redogörelsens förstå del voro egare af jordbruksfastighet 
och egare af annan fastighet sammanförda till en gemensam 
klass, fastighetsegare. I sammanhang med den nu utförda för-
delningen af de skattskyldige efter deras yrken, här det ansetts 
lämpligt att särskilja denna klass i dess tvenne underafdelningar, 
egare af jordbruksfastighet och egare af annan fastighet, hvar-
vid, såsom redan förut blifvit nämndt, (sid. III), personer, som 
besitta båda slagens fastighet, hänförts endast till endera af 
dessa afdelningar, i det att i sådana fall det slag af fastighet, 
som varit mest betydande, fatt vara bestämmande vid gruppe-
ringen och hela fastighetsvärdet dit hänförts. 

Såsom resultat af den företagna undersökningen här fram-
gått, att de röstberåttigade fastighetsegarne såväl de, hvilka 
betalt (=B) , som de, hvilka icke betalt sina kommunala ut-
skylder (=Ob), fördela sig sålunda: 

och utgjorde egarne af jordbruksfastighet bland de förre (B) 
å landsbygden 93-49 %, j städerna 9-7o % och i hela riket 
85-69 % och bland de senare (Ob) å landsbygden 92-11 %, i 
städerna 6-52 % och i hela riket 76-92 % af samtlige fastighets-
egare. 

Sammanföras såväl de röstberåttigade hvilka betalt, som de 
hvilka icke betalt sina kommunalutskylder, voro, såsom af Tab. 
Litt. A framgår, bland samtlige fastighetsegare å landsbygden 
93-42 %, i städerna 9-39 % och i hela riket 85-21 % egare 
af jordbruksfastighet samt å landsbygden 6-58 %, i städerna 
90 61 % och i hela riket 14-79 % egare af annan fastighet. Dessa 
sistnämnde voro å de särskilda länens landsbygd jemförelse-
vis talrikast i Malmöhus län 14-90 %, Stockholms län 14-32 %, 
Göteborgs och Bohus län 13-91 % samt Gefleborgs, Östergöt-
lands, Gotlands och Södermanlands län 12-so—10 %, hvaremot 
de icke uppgå till 2 % af samtlige fastighetsegare i Jemtlands 
och Norrbottens län, samt till mindre än 5 % derutaf äfven i 
Hallands, Elfsborgs, Vermlands, Vesterbottens, Skaraborgs, Öre-
bro, Kronobergs, Kopparbergs, Uppsala och Jönköpings län. 

I förhållande till de röstberåttigade inom samtliga yrkes-
grupper utgjorde åter de röstberåttigade bland de båda klas-
serna af fastighetsegare: 

Med frånseende af de personer, hvilka äro ensamt eller 
företrädesvis egare af annan fastighet, utgöra de egentlige jord-
egarne ändock 81-90 % af samtlige röstberättigade å landsbygden. 
Inom de tre nordligaste länen samt Hallands och Elfsborgs län 
(Tab. Litt. A) stiger deras antal ända till 91—94 % derutaf 
(maximum i Vesterbottens län 93-6 4 %. A andra sidan uppgå 
de i de fyra med hvarandra sammanhängande länen, Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län, till blott 61— 
64 % (minimum i Stockholms län 61-16 %), samt vidare i Vest-
manlands län till 70-3 2 %, i Malmöhus län till 71 %, i Gefle-
borgs län till 73-56 %, i Örebro län till 77-32 % och i Göteborgs 
och Bohus län till 78-24 %. I samtliga öfriga län utgöra de 
mellan 80 och 90 % af de röstberättigades antal. 

Tab. Litt. A. De röstberättigade fastighetsegarnes fördelning i 
egare af jordbruksfastighet och egare af annan fastighet. 

(Här äro iuräknade äfven de för oguldna kommunalutskylder häftande.) 



VI Röstberättigade inom olika yrken i förhållande till hela antalet. 

Öfver antalet nu röstberättigade uti olika yrkesgrupper med-
delas uppgifter i Tab. N:is 1—3, Sammanställas dessa upp-
gifter med hvarandra, kan man beräkna, huru stor andel af hela 
antalet röstberättigade hvarje yrkesgrupp utgör, eller med andra 
ord hvilket inflytande dessa särskilda grupper under nuvarande 
förhållanden kunna utöfva på Andra kammarens sammansätt-
ning. En sådan beräkning här blifvit utförd och resultaten 
deraf framläggas i nedanstående Tab. Litt. B. 

Tab. Litt. B. Röstberättigade inom olika yrkesgrupper i för-
hållande till hela antalet röstberättigade. 

Vare sig man medräknar de för kommunalutskylder häf-
tande eller utesluter dem från beräkningen, utöfvar detta en 
högst ringa inverkan på tabellens utseende i fråga om lands-
bygden. För städerna åter, och derigenom i någon mån för 
hela riket, förändras under sådana förhållanden procenttalen för 
några grupper, stundom ej obetydligt. Utesluter man nemligen 
i städerna från räkningen de för kommunalutskylder häftande, 
sjunker procenttalet för enskildes och bolags tjenare samt för 
fabriks- och handtverksarbetare med ungefär 1/4, och dessutom, 
ehuru i vida mindre grad, för öfrige arbetare, handtverkare, 
fiskare och sjöman, handelsbokhållare samt militäre och civile 
betjente. Förhöjning i procenttalet eger å andra sidan rum 
hufvudsakligen för embetsmannagrupperna och för handlande. 

Största inflytandet på landsbygdens riksdagsmannaval till 
Andra kammaren kunna, såsom af tabellen fraragår, gods- och 
hemmansegarne utöfva, i det att de ensamme utgöra mer än 3/4 
af' hela valmanskåren. Inom de särskilda länen kan deras nu-

merär visserligen vara större eller mindre, men i alla utgöra de 
majoritet. Relativt fåtaligast äro de inom Stockholms län 
58-17 % och Södermanlands län 58-28 % af samtlige de röst-
berättigade, som betalt sina kommunalutskylder. Närmast dessa 
län komma de trenne angränsande länen Östergötlands län 
60-16 %, Uppsala län 61-96 % och Vestmanlands län 67-43 % 
samt dernäst Mahnöhus län 67-73 % och Gefleborgs län 69-19 %. 
Största andelen af de röstberättigade utgjorde gods- och hem-
mansegarne åter i Hallands, Vesterbottens, Elfsborgs och Norr-
bottens län, i alla öfver 89 %, i Hallands län särskildt 89-93 %, 
samt dernäst i Jemtlands och Kopparbergs län, de tre Små-
landslänen, Blekinge, Skaraborgs, Gotlands, Vermlands och Vester-
norrlands län, i alla mellan 87 och 80 %. I de tre återstående 
länen vexlade procenttalet mellan 73 och 79 %. 

Här senast anförda procenttal äro, såsom synes, något lägre an 
de, hvilka angifva den proportion, hvari egarne af jordbruksfastighet 
ingå bland samtlige röstberättigade. I allmänhet är skilnaden 2 k 
3 %, någon gång 4 a 5 %, beroende denna skilnad helt naturligt 
derpå, att utom de egentliga gods- och hemmansegarne äfven per-
soner, som tillhöra andra yrkesgrupper, besitta jordbruksfastighet. 

Äfven inom hvar och en af de 145 valkretsar, i hvilka lands-
bygden år 1885 var delad, utgör i allmänhet gods- och hemmans-
egaregruppen under nuvarande förhållanden mer än hälften af 
valmännens antal. De enda valkretsar, som utgöra undantag 
ifrån regeln, äro följande, hvarest gods- och hemmansegare af 
samtlige röstberättigade, som ej häfta för oguldna kommunal— 
utskylder, utgöra: 45—50 % i Rönö, Hölebo och Daga härad i 
Södermanlands län, Björkekinds m. m. domsaga i Östergötlands 
län, Askims och Säfvedals härad i Göteborgs och Bohus län samt 
Fernebo härad i Vermlands län; 40—45 % i Södra Roslags domsaga 
i Stockholms län, 43-10 %, samt Luggude domsagas norra valkrets 
i Malmöhus län, 43-93 %; mindre än 40 % i Södertörns domsaga 
i Stockholms län, 36-85 %. Inalles således 7 valkretsar af 145. 

Näst efter gods- och hemmansegarne hafva de dem när-
stående arrendatorerne af jordbruksfastighet under nuvarande 
förhållanden det största inflytandet på landsbygdens riksdags-
mannaval. De utgöra nemligen 4-28 % af de valman, som ej 
häfta för kommunala utskylder. Inräknas de arrendatorer, som 
inrymts under andra yrkesgrupper, blir deras relativa antal 
4-5 6 %. I städerna äro såväl gods- och hemmansegare som ar-
rendatorer jemförelsevis få till antalet. 

Närmast i betydenhet efter arrendatorerne komma å lands-
bygden de båda arbetaregrupperna, tillsammans 3-7 7 %, dernäst 
betjente samt folkskolelärare (civile m. fl. betjente; underoffice-
rare och manskap; folkskolelärare och klockare) 2-44 %, hand-
Iande jemte handelsbokhållare 2-39 %, tjensteman (civile m. fl. 
tjensteman; officerare; prester) 2-1.8 % — hvilket tal, om äfven 
den, delvis till tjenstemännen hörande, gruppen lärare, läkare 
m. fl. inräknas, höjes till 2-45 % — samt handtverkare 2-26 %. 

Den förnämsta gruppen i städerna äro handtverkare och 
med dem jemförlige näringsidkare, hvilka uppgå till 17-13 % 
af samtlige röstberättigade, som icke häfta för oguldna kom-
munalutskylder. Sammanslås de två närstående yrkesgrupperna 
handlande och handelsbokhållare, blir dock procenttalet för dem 
högre, eller 23-97 % De två arbetaregrupperna hinna till 13-07 'A, 
de tre tjenstemannagrupperna till 12-o1 % samt med inräkning af 
lärare- och läkaregruppen till 17-71 %, de tre grupperna betjente 
jemte folkskolelärare till 10-57 % o. s. v. 



Fördelning af de röstberättigade efter yrken och klasser. VII 

I hvilken mån de olika yrkesgrupperna grunda sin rösträtt 
till Andra kammaren på besittning af fastighet, på innehafvande 
af arrende eller på egande af inkomst och i hvad mån de kunna 
för samma rätt åberopa mer än en af dessa grunder, framgår 
af följande Tab. Litt. C, hvilken innehåller uppgift om det rela-

tiva antalet personer inom hvarje yrkesgrupp, som tillhör de sär-
skilda klasserna af röstberättigade. Egarne af fastighet äro härvid, 
i likhet med hvad i tabellbilagorna är fallet, fördelade i tvenne 
grupper, så att de upptagits antingen ensamt såsom egare af jord-
bruksfastighet eller ensamt såsom egare af annan fastighet. 

Tab. Litt. C. Af 1,000 röstberättigade inom hvarje särskild yrkesgrupp å landsbygden, i städerna och i hela riket tillhöra följande 
de olika klasserna af röstberättigade. 

(Här äro inräknade äfven de för oguldna kommnnalutskylder häftande.) 

1) Emedan vissa personer tillhöra flere klasser af röstberättigade (egare af jordbmks- eller annan fastighet, arrendatorer af jordbrnksfastighet och inkomstegare) 
öfverstiger denna samma 1,000-talet. Ofrerskottet (de dnbbelräknade) angifves särskildt i följande kolumn. 

Af tabellen framgår, att af 1,000 personer, som inom lands-
bygdens kommuner äro röstberättigade vid val till Riksdagens 
Andra kammare, 876 ega för/ rösträtt erforderlig fastighet, nem-
Iigen 819 företrädesvis jordbrnksfastighet och 57 företrädesvis 
annan fastighet, 45 innehafva arrenden och 121 skatta för in-
komst af sådan art, som omtalas i § 14 Riksdagsordningen, me-
dan 42 äro röstberättigade af mer än en anledning (äro såväl 
egare af fastighet som af inkomst o. s. v.) Bland samma antal 
äro i städerna 35 egare af jordbruksfastighet, 341 egare af annan 
fastighet, 2 arrendatorer samt 805 inkomstegare, och i hela riket 
661 egare af jordbruksfastighet, 115 egare af annan fastighet, 
36 arrendatorer och 259 inkomstegare, medan antalet af dem, 
som ega rösträtt inom mer än en klass, uppgår till 183 i stä-
derna och 71 i hela riket. 

I fråga om de särskilda yrkesgrupperna är å landsbygden 
eganderätt till fastighet grunden till rösträtt för samtlige gods-

och hemmansegare, och endast ytterst sällan är denna fastighet 
af annan art än'jordbruksfastighet. I sin mån här härtill väl 
bidragit den lagbestämmelse, enligt hvilken byggnad, belägen å 
jordbruksfastighet samt afsedd för det derå drifna jordbruk eller 
dit hörande näring, icke taxeras särskildt för sig, utan ingår i 
jordbruksfastighetens värde. Det fatal gods- och hemmansegare, 
som uppförts såsom egare af annan fastighet, är hufvudsakligen 
sådane, som i städer, köpingar m. ni. ega hus, hvilkas värde 
öfverstiger värdet af den jord, som af dem besittes. 

Ibland öfriga grupper å landsbygden äro de båda militära 
jemförelsevis oftare jordegare än någon annan grupp. Fastighet 
i allmänhet, och deribland oftast annan fastighet, af sådan stor-
lek att den medför rösträtt, eges för öfrigt af mer än halfva an-
talet röstberättigade inom grupperna »öfrige arbetare», sjöman och 
fiskare, handtverkare, fabriks- och bruksegare, handlande samt 
sjökaptener och styrman. 
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I städerna är fastigheten icke af samma betydelse för röst-
rätten som å landsbygden, och här detta sin orsak deri, att stä-
dernas jordegare äro så få till antalet. Egarne af annan fastig-
liet äro visserligen relativt talrikare än på landsbygden, men 
detta förmår dock ej uppväga nyssnämnda omständighet. 

De yrkesgrupper, som å landsbygden företrädesvis innehafva 
fastigheter, göra det i allmänhet äfven i städerna. 

Arrenden innehafvas blott af ett fatal röstberättigade i stä-
derna mot å landsbygden, hvars förhållanden här äro bestäm-
mande för hela rikets. Af samtlige de arrendatorer å lands-
bygden, som innehafva rösträtt, äro 993 bland 1,000 röstberät-
tigade på grund af sitt arrende, medan de återstående 7 ej inne-
hafva sådana arrenden, hvilka medföra rösträtt, utan grunda 
denna sin rätt på besittning af fastighet eller egande af inkomst. 
Samma två grupper, eller de militära, hvilka näst gods- och 
hemmansegarne jemförelsevis mest talrikt besitta jordegendom af 
minst 1,000 kronors taxeringsvärde, innehafva äfven näst arren-
datorerne sjelfve de jemförelsevis flesta arrenden af sådan be-
skaftenhet, att de medföra valrätt till Andra kammaren. 

Den i grundlagen stadgade inkomst af minst 800 kr. är för 
flertalet grupper den vanligaste grunden till rösträtt; framför allt 
uti städerna, der ungefär 4/5 af samtlige röstberättigade skatta 
för sådan inkomst. De yrkesgrupper, som mest afvika från 
denna regel, äro — utom gods- och hemmansegare samt arrenda-
torer — fiskare och sjöman samt »öfrige arbetare». Då gods- och 
hemmansegarne på landsbygden utgöra mer än 3/4 af hela val-
manskåren, äro likväl af landsbygdens samtlige röstberättigade 
endast 12-1 % röstberättigade på grund af den inkomst, för hvil-
ken de uppskattats. 

Hela antalet af dem som äro röstberåttigade af mer än en 
grund, eller som tillhöra mer än en af de tre klasserna egare af 
jordbruks- eller annan fastighet, arrendatorer af jordbruksfastig-
heter samt inkomstegare, uppgår till 71 bland 1,000 eller, som 
är detsamma, till 7-1 %. Störst är det bland fabriks- och bruks-
egare, handlande, officerare och handtverkare; minst bland gods-
och hemmansegare, enskildes och bolags tjenare samt arbetare 
af alla slag. 

För oguldna kommunalutskylder häjtade 4-89 % af Iands-
bygdens, 21-93 % af städernas och 8-32 % af hela rikets röstbe-
rättigade. I fråga om de olika yrkena råder, såsom redan är 
omnämndt, ej någon större skiljaktighet i fråga om landsbygden. 
Högsta procenttalen återfinnas här för underofficerare och man-
skap 9-59 % samt sjöman och fiskare 9-08 %; lägsta procenttalet 
för presternas grupp 0-94 %. 

För städerna äro deremot skiljaktigheterna mera betydande. 
Från medeltalet 21-93 % mest afvikande äro å ena sidan enskil-
des och bolags tjenare 43-50 %, fabriks- och handtverksarbetare 
42-46 %, fiskare och sjöman 25'99%, underofficerare och manskap 
25-94 %, öfrige arbetare 25-71 % samt handelsbokhållare 24-75 %, 
och dernäst handtverkare o. dyl., civile in. fl. betjente samt sjö-
kaptener och styrman, alla öfver 20 %; å andra sidan prester 
6-33 %, gods- och hemmansegare 6-50 % samt arrendatorer 9-09 %. 

Enär procenttalen för landsbygden och städerna i fråga om 
de särskilda yrkesgrupperna förete störa skiljaktigheter och det 
absoluta antalet af de röstberättigade derinom äfvenledes är betyd-
ligt olika, blifva de sifiror, som angifva det relativa antalet af 
dem, som inom hvarje yrke häfta för kommunala utskylder, i 
fråga om hela riket i åtskilliga fall mycket skiljaktiga från dem, 

som röra förhållandena inom landsbygd och städer hvar för sig. 
Från medeltalet, 8-32 %, för kommunalutskylder häftande afvika 
mest å ena sidan: enskildes och bolags tjenare 35-32 %, fabriks-
och handtverksarbetare 23-67 %, handelsbokhållare 22-78 %, lärare 
och läkare jemte utöfvare af litterär» och konstnärliga yrken 
17-88 %, civile ni. fl. betjente 17-73 %, handtverkare 17-36% och 
öfrige arbetare 17-34 ; samt å den andra: prester 1-67 %, ar-
rendatorer 3-27 %, folkskolelärare och klockare 4-68 % samtgods-
och hemmansegare 4-92 %. 

Vid fördelningen af de röstberättigade kan man emellertid 
icke blott fästa sig vid deras yrken. Här verkstälda utredning 
lemnar äfven tillfälle att fördela dem efter deras förmögenhets-
stdllning, såvidt nemligen denna later beräkna sig ur taxerings-
längderna. Af tabellbilagorna framgår, att ifall man inräknar 
äfven de för oguldna kommunalutskylder häftande, så utgjorde 
bland samtlige röstberättigade: 

Egare af jordbruks- Landsbygden. Städerna. Riket. 

fastighet, taxerad till kr. Antal. %. Antal. % Antal. Ja. 

1,000 intill 10,000..., 169,767 84-35 1,504 68-?i 171,271 84-is 

10,000 » 80,000.... 30,255 1503 532 24-30 30,787 15'13 

efter 80,000 1,251 0'62 153 699 1,404 0-69 
201,273 lOO-oo 2,189 100 o o 203,462 lOOoo 

Egare af annan 
fastighet, taxerad till kr. 

1,000 intill 10,000 12,796 90-24 11,688 55-32 24,484 69-34 

10,000 » 80,000 1,249 8-si 7,789 36'86 9,038 25-eo 

öfver 80,000 135 Q-95 1,653 7-82 ' 1,788 5-oe 

14,180 lOO-oo 21,130 lOOoo 35,310 lOOoo 

Skattskyldige för inkomst 
af kr. 

800 intill i,200 15,706 52-85 19,543 v39'20 35,249 44-so 

1,200 » 1,800 , 6,346 21-36 9,735 19-53 16,081 20-21 

1,800 » 4,000 5,545 18-66 11,725 2352 17,270 21-70 

öfver 4,000 2,118 7-i3 8,852 17-75 10,970 1379 

29,713 lOOoo 49,853 lOOoo 79,570 lOOoo 

Med afseende på de här ofvan för landsbygd och städer 
meddelade uppgifter torde kanske böra erinras derom, att talen 
angifva de på landet eller i städerna mantalsskrifna, röstberät-
tigade personer, som ega ett visst slag af fastighet eller en viss 
inkomst, och icke det antal fastigheter eller beskattningsbelopp 
af ett visst slag, som å landet eller i städerna finnas. Härigenom 
förklaras exempelvis uppgiften, att 153 skattskyldige i städerna 
besitta jordbruksfastighet af minst 80,000 kronors taxeringsvärde. 

Bland egarne af jordbruksfastighet med taxeringsvärde af 
1,000 intill 10,000 kr. ingår gods- och hemmansegaregruppen med 
inalles 164,248 personer, deraf å landsbygden 163,437 personer. 
Dessa, eller de mindre hemmansegarne med politisk rösträtt, ut-
göra sålunda för närvarande 53-38 % af hela rikets och särskildt 
66-50 % af landsbygdens alla röstberättigade. Inräknas äfven de 
personer inom andra yrken, hvilka ega jord om 1,000 intill 10,000 
kronors taxeringsvärde, komitier hela antalet egare af här oni-
nämnda jordbruksfastigheter att utgöra inalles 55-66 % af hela 
rikets och 69-08 % af landsbygdens röstberättigade. 

De särskilda yrkena ingå med högst olika procenttal i de 
olika förmögenhetsgrupperna och råder då regelmässigt den öfver-
ensstämmelse mellan fastighets- och inkomstgrupperna, att när 
de röstberättigade inom en yrkesgrupp företrädesvis tillhöra de 
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mindre fastighetsegarne, så tillhöra de äfven-företrädesvis de minr 
dre inkomstegarne. 

Bland inkomstegarne särskildt utgöra de röstberättigade med 
1,800 kronors inkomst eller deröfver blott ett fatal af yrkes-
grupperna sjöman och fiskare, fabriks- och handtverksarbetare, 
öfrige arbetare, enskildes och bolags tjenare. Deremot tillhör 
flertalet af de röstberättigade inom grupperna civile o. dyl. tjenste-
män, lärare samt läkare o. dyl-, officerare, prester, handlande, 
fabriks- och bruksegare samt bruksförvaltare, ingeniörer o. dyl., 
de två högre inkomstgrupperna, med uppskattad inkomst af minst 
1,800 kronor. 

Vid den nu lemnade redogörelsen för de olika förmögenhets-
grupperna äro inräknade sådana eljest röstberättigade personer, 
hvilka häfta, för oguldna kommunalutskylder. Antalet af dessa 
utgör i förhållande till hela antalet röstberättigade inom gruppen: 

Af de röstberättigade, hvilka å landsbygden ega jordbruks-
fastighet till värde af 1,000 intill 10,000 kronor, häfta sålunda 
5-32 % för oguldna kommunalutskylder; af motsvarande personer 
i städerna 7'7 8 % o. s. v. 

Såsom var att vänta, är antalet af de, för oguldna kommu-
nalutskylder häftande desto större, ju mindre den fastighet eller den 
inkomst är, som förmögenhetsgruppen representerar. Inom alla 
förmögenhetsgrupper är för öfrigt antalet häftande jemförelsevis 
större i städerna än på landet och framför allt galler detta om 
de båda lägsta inkoiustgrupperna. 

Här anförda procenttal stämmafnära öfverens med dem, hvilka 
beträffande oguldna kommunalutskylder redan (sid. Vill) meddelats 
för de olika yrkesgrupperna. Granskar man nemligen tabell-
bilagornas siffror, skall man finna, att de yrkesgrupper, hvilkas 
röstberättigade förete den högsta procenten för oguldna komraunal-
utskylder häftande, i allmänhet äfven äro de, hvilka till större 
andel än de öfriga tillhöra de lägsta förmögenhetsgrupperna eller 
de grupper, hvilka med afseende på den egda fastighetens eller 
inkomstens belopp stå de icke röstberättigade närmast. 

Beträffande de röstberättigades fördelning på olika förmögen-
hetsgrupper får Centralbyrån för öfrigt hänvisa till tabellbilagorna, 
af hvilka Tab. Näs 1—3 redogöra för denna fördelning inom 
olika yrken, och Tab. N:o 4 lemnar en redogörelse för samma 
fördelning inom hvarje län, dess landsbygd och dess städer. 

Valitatiitik. VII: g. 

B). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra 
kammare icke röstberättigade. 

Antalet af de till Riksdagens Andra kammare nu icke röst-
berättigade, hvilka genom upphäfvande af de i § 14 R. O. fast-
stälda förmögenhetsgränser skulle erhålla rösträtt, uppgår, enligt 
hvad i redogörelsens förstå del redan meddelats, till 179,918, 
bland hvilka 141,902 tillhöra landsbygden och 38,016 städerna. 
För oguldna kommunalutskylder häftade af dessa 29,734, nem-
ligen 12,952 å landsbygden och 16,782 i städerna. 

Af hela antalet icke röstberättigade voro 71,397 fastighets-
egare, 27,104 arrendatorer af jordbruksfastighet samt 87,949 in-
komstegare, och häftade af dessa 7,379 fastighetsegare, 1,711 
arrendatorer samt 21,244 inkomstegare för oguldna kommunal-
utskylder. Antalet af dem, som voro skattskyldige inom mer än 
en klass, är visserligen icke lika stort som bland de röstberät-
tigade, men dock, såsom af jemförelse med ofvan angifna tal 
för samtlige icke röstberättigade framgår, icke obetydligt. 

Den nu verkstälda fördelningen af fastighetsegarne i sådane 
som ega företrädesvis jordbruksfastighet och sådane som ega 
företrädesvis annan fastighet här för de icke röstberättigade lem-
nat följande resultat: 

och utgjorde hela antalet egare af jordbruksfastighet, de som be-
talt (B) och de som icke betalt (Ob) sina kommunalutskylder 
sammanräknade, a landsbygden 58-73 %, i städerna 23-03 'A och 
i hela riket 57-53' % af samtlige der bosatte fastighetsegare, som 
nu sakna politisk rösträtt. 

Ifrågavarande procenttal äro, om de jemföras med motsva-
rande för de röstberättigade, betydligt mindre för landsbygden 
och hela riket, men deremot större för städerna. Sistnämnda 
omständighet här dock icke sin grund deri, att de små jordegarne 
i städerna äro så talrika, utan deri att, då byggnader under 1,000 
kronors värde mera sällan förekomma i städerna, ej röstberät-
tigade husegare der äfven äro jemförelsevis få till antalet. Fler-
talet af dem förekomma i de mindre städerna, hvilket äfven är 
fallet med de icke röstberättigade jordegarne. 

Landsbygden eger deremot bland sina fastighetsegare under 
strecket ett mycket betydande antal egare af annan fastighet 
(boningshus m. m.). Tab. Litt. D utvisar förhållandet härutinnan 
i de särskilja länen, mellan hvilka störa skiljaktigheter råda. 
Medan sålunda å ena sidan egarne af annan fastighet ej uppgå 
ens till 3 a 4 % af samtlige i Vermlands, Orebro och Jemtlands 
län, utgöra de mer än 80 % derutaf i Blekinge län samt mellan 
70 och 80 'A derutaf i Gotlands, Östergötlands och Stockholms län. 

I förhållande till samtlige icke röstberättigade å landsbygden, 
i städerna eller i hela riket utgöra egarne af jordbruksfastighet 
och egarne af annan fastighet: 
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Huru förhållandet är inom de särskilda Iänens landsbygd, 
upplyses äfvenledes af Tab. Litt. D, hvilken bland annàt visar, 
att af samtlige icke röstberättigade äro jordegarne ett fatal inom 
Mälarprovinserna och Östergötland, men särdeles mänga i Dalarne 
och Vermland samt de tre nordligaste länen, äfvensom i Kro-
nobergs och Skaraborgs län. 

I hvilken proportion olika yrken ingå bland de nu icke röst-
berättigade, lär man känna af de i Tab. Litt. E meddelade sift'ror. 

Procenttalen för de olika yrkena äro, såsom af tabellen 
framgår, vidt skilda från dem, hvilka utvisa deras andel i den 
nuvarande valmanskåren. Gods- och hemmansegare, som af 
denna kår utgöra vida mer än hälften, äro endast 4-80 % af de 
icke röstberättigade, för hvilkas yrkesfördelning här lemnas redo-
görelse, och äfven om man vid beräkningen faster sig endast vid 
landsbygden, uppgår deras antal endast till 6-05 %.-

De yrken, som bland de icke röstberättigade äro af en be-
tydelse, som närmast kan förliknas vid gods- och hemmansegarnes 
inom den nuvarande valmanskåren, äro de båda arbetaregrup-

Tab. Litt. E. Icke röstberättigade inom olika yrkesgrupper i för-
hållande till hela antalet icke röstberättigade. 

perna, fabriks- och handtverksarbetare samt öfrige arbetare. 
Tillsammans utgöra de 54-05 % af rikets icke röstberättigade 
samt särskildt 53-65 % af landsbygdens och 55-85 'A af städernas 
icke röstberättigade, hvarvid dock mellan landsbygd och städer den 
olikhet råder, att dessa två yrkesgrupper der ingå i omvänd pro-
portion, så att fabriks- och handtverksarbetarne äro talrikast 
i städerna, öfrige arbetare åter på landsbygden. Närastående till 
arbetärnes grupper äro handtverkarne under strecket, hvilka upp-
gå till 9-5i % af samtlige icke röstberättigade samt i städerna 
särskildt till 14-39 % derutaf. 

Särdeles talrik är äfven arrendatorsgruppen, medan bland 
återstående grupper endast hemmansegare, sjöman och fiskare 
samt civile m. fl. betjente äro af någon nämnvärd betydelse. 
Att procenttalet för gruppen sjöman och fiskare blifvit så högt 
som det i tabellen angifna, beror hufvudsakligen på förhållandena 
inom Göteborgs och Bohus läns landsbygd, hvars sjöman och 
fiskare ingå bland dess icke röstberättigade med nästan lika stor 
numerär som de båda arbetaregrupperna tillsammans och af hela 
landsbygdens icke röstberättigade fiskare och sjöman utgöra nära Vy 

Inräknas ej de för oguldna kommunalutskylder häftande, så 
förändras i allmänhet tabellens procenttal icke i betydande grad, 
åtminstone hvad landsbygden beträfiar. I städerna deremot min-
skas procenttalen ej oväsentligt för fabriks- och handtverksarbe-
tare samt för sjöman och fiskare. I stället höjas de för andra 
grupper, exempelvis civile m. fl. betjente samt handelsbokhållare. 

Tab. Litt. D. De nu icke röstberättigade fastighetsegarnes för-
delning i egare af jordbruksfastighet och egare af annan fastighet. 

(Här äro inräknade äfven de för oguldna kommunalutskylder häftande.) 
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Öfver de olika yrkesgruppernas fördelning på särskilda 
klasser af icke röstberättigade — egare af jordbruks-eller annan 

fastighet, arrendatorer af jordbruksfastighet samt inkomstegare 
— innehållas uppgifter i nedanstående Tab. Litt. F. 

Tab. Litt. F. Af 1,000 nu icke röstberättigade inom hvarje särskild yrkesgrupp å landsbygden, i städema och i hela riket tillhöra 
följande de olika klasserna af icke röstberättigade. 

(Här äro inräknade äfven de för oguldna kommunalutskylder häftande.) 

1) Emedan vissa personer tillhöra flere klasser af röstberättigade (egare af jordbruks- eller annan fastighet, arrendatorer af jordbrnksfastighet och inkomstegare) 
öfverstiger denna summa i allmänhet 1,000-talet. Ofverskottet (de dubbelräknade) angifres särskildt i följande kolumn. 

Antalet af de personer, som a landsbygden tillhöra flere-
klasser, ntgör bland de icke röstberättigade precis lika stor an-
del som bland de röstberättigade, eller 42 på 1,000; men äro de i 
städerna, och derigenom äfven i hela riket, betydligt färre bland 
de icke röstberättigade än bland de röstberättigade, nemligen i 
städerna 14 i stället för 183 och i hela riket 36 i stället för 
71 bland 1,000. 

Den proportion, hvari de olika klasserna ingå bland de röst-
berättigade och de icke röstberättigade, är äfven betydligt olika. 
Medan sålunda 4/5 af de röstberättigade å landsbygden besuto 
jordbruksfastighet, är detta fallet med föga mer än 1/4 af de 
icke röstberättigade; och medan 341 bland 1,000 röstberättigade 
i städerna egde fastighet af annat slag än jordbruksfastighet af 
det för rösträtt erforderliga värde, ega bland lika mänga icke 
röstberättigade endast 49 samma slags fastighet. 

Oafsedt gods- och hemmansegare- samt arrendatorsgrupperna 
förete a landsbygden yrkesgrupperna »öfrige arbetare», nnderoffi-
cerare och manskap, handtverkare samt fiskare och sjöman sär-

deles störa skiljaktigheter från de öfrige med afseende på sin 
fördelning på de. särskilda klasserna af icke röstberättigade, och 
sådana skiljaktigheter, ehuru af vida mindre omfattning, kunna 
äfven för städerna iakttagas i fråga om tvenne af dessa grupper, 
nemligen »öfrige arbetare» samt sjöman och fiskare. 

De i Tab. Litt. F meddelade siffror utvisa äfven, i hvad 
mån de olika yrkesgrupperna hafva förmån af rösträttens ut-
sträckning i en viss riktning. Sålunda visar sig af densamma, 
att det för fabriks- och handtverksarbetare företrädesvis är af 
intresse, att census för inkomst nedsåttes, medan för öfrige ar-
betare en grundlagsförändring af sådan beskaffenhet är af jem-
förelsevis mindre betydelse. 

För oguldna kommunalutskylder häfta 16-53 % af samtlige 
icke röstberättigade; af landsbygdens dock endast 9-13 %, men af 
städernas 44-14 %. Största antalet hattande förekomraer a lands-
bygden jemförelsevis inom grupperna sjöman och fiskare 19-23 % 
samt »öfrige arbetare» 11-12 %, minsta antalet bland officerare 1-02 
'A samt prester 3-23 %. I städerna uppgår antalet häftande till 
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mer än 50 % för grupperna sjöman och fiskare samt fabriks- och 
handtverksàrbetare äfvensom till 40 à 50 % bland grupperna 
underofficerare och manskap, öfrige arbetare, handtverkare samt 
lärare m. fl., men å andra sidan icke till 2 % för arrendatorer 
samt till 12—23 % för gods- och hemmansegare, officerare, folk-
skolelärare och klockare, prester, fabriksegare samt landtbruks-
inspektorer, rättare o. dyl. Bland hela rikets icke röstberättigade 
häftade för kommunalutskylder förnämligast följande'yrkesgrupper: 
lärare m. fl., fiskare och sjöman, fabriks- och handtverksàrbetare 
samt handelsbokhållare, med från 30 till 20 % för utskylder häf-
tande. 

Någon fördelning af de icke röstberättigades särskilda klasser 
uti underafdelningar utöfver den redan omförmälda uppdelningen 
af fastighetsegarne i egare af jordbruksfastighet och egare af annan 
fastighet här här icke ansetts vara af behofvet påkallad, utom 
hvad inkomstegarne beträffar. De detaljerade uppgifter, som i 
första afdelningen lemnats i fråga om samtlige icke röstberätti-
gade, kunna nemligen i öfrigt ganska väl användas i fråga om 
de olika yrkesgruppernas fördelning. 

Enligt redogörelsens första afdelning innehades sålunda fastig-
het med nedanstående taxeringsvärde af följande antal icke röst-
berättigade jordbruks- och andra fastighetsegare (B och Ob): 

Af samtlige ofvannämnde 71,397 fastighetsegare tillhöra ej 
mindre än 42,769, eller 59-90 'A af samtlige, »öfrige arbetares» 
grupp, medan af återstoden 8,641 äro henimansegare, 6,943 handt-
verkare, 4,359 fabriks- eller handtverksarbetare, 4,121 sjöman 
eller fiskare samt 1,794 underofficerare eller manskap. Häraf 
ega, såsom vid undersökningen särskildt visat sig, de 8,641 hem-
mansegarne nästan samtlige jord med taxeringsvärde af 700 intlil 
1,000 kronor, hvaremot fastighetsegarne inom öfrige yrken torde 
något så när ingå i samma proportion inom alla taxeringsgrupper. 

De icke röstberättigade arrendatorerne (B och Ob) kunna 
enligt redogörelsens förstå afdelning uppdelas sålunda: 

Af samtlige dessa personer, hvilka innehafva jordbruks-
fastighet på arrende, kunna 17,550, eller 64-7 5 'A, äfven hänföras 
till arrendatorernes yrkesgrupp; 8,569, eller 31-62^, äro »öfrige 
arbetare» (jordbruksarbetare m. m.) och endast 985, eller 3-63 ?i, 
tillhöra öfriga yrkesklasser. Med afseende på yrkenas fördelning 
på de olika arrendegrupperna märkes, att, såsom särskildt ut-
rönts, den enda yrkesgrupp, som utom de egentlige arrendatorerne 
här är af någon betydenhet, eller »öfrige arbetares» grupp, nästan 
uteslutande innehar arrenderad jord, taxerad till mindre än 1,000 
kronor, så att följaktligen de icke röstberättigade inom öfriga 
arrendegrupper med få undantag utgöras af personer, tillhörande 
de egentlige arrendatorernes yrke. -

Antalet af de icke röstberättigade, hvilka äro sltattskyldige 
för inkomst, är följande: 

Då dels dessa inkomstegares fördelning på yrken är mera 
skiftande än de icke röstberättigade fastighetsegarnes eller arren-
datorernes, dels en mera detaljerad utredning härutinnan synes 
påkallad äfven af det skäl, att de förslag till rösträttens ut-
sträckning, .som hittills blifvit vackta, företrädesvis afsett ned-
sättning af census i fråga om inkomst, här äfven en sådan ut-
redning nu blifvit verkstäld, och finnas resultaten af densamma 
framlagda i Tab. N:o 3 kol. 23. 

Förvandlas der befintliga absoluta tal till relativa, erhållas 
de i vidstående Tab. Litt. G meddelade procenttal. 

Såsom af tabellen framgår, är betydligt mer än hälften, 
58-90 'A, af samtlige inkomstegare under strecket taxerade för 
inkomst af 500 intill 600 kronor, medan 25-41 'A äro uppskattade 
till 600 intill 700 och 15-69 'A till 700 intill 800 kronors in-
komst, och äro skiljaktigheterna mellan de olika inkomstgrup-
perna större för landsbygden än för städerna. Sistnämnda om-
ständighet beror dock nästan uteslutande på förhållandena i ri-
kets två största städer, i det att i Stockholm ytterst få skatt-
skyldige äro upptaxerade till lägre inkomst än 700 kronor och 
i Göteborg mycket få till lägre inkomst än 600 kronor. Ser 
man bort från dessa två städer, utgöra i öfriga städer inkomst-
egarne med 500 intill 600 kronors inkomst 61-68 'A, de med 600 
intill 700 kronors inkomst 27-63 % samt de med 700 intill 800 
kronors inkomst 10-69 'A af hela antalet, hvilka procenttal tem-
ligen nära öfverensstämma med landsbygdens. 

Af de särskilda yrkena utgöra de tre, fabriks- och handt-
verksarbetare, öfrige arbetare samt handtverkare mer än 3/5 af 
hela antalet i tabellen upptagne icke röstberättigade. Civile 
m. fl. betjente samt sjöman och fiskare komma dem närmast; 
I fråga om städer och landsbygd ingå de olika yrkena i allmän-
het ej i samma proportion bland hvarderas icke röstberättigade 
inkomstegare, och visa bland annat grupperna folkskolelärare och 
klockare, de tre jordbruksgrupperna, handlande, handelsbok-
hållare, fabriksegare, »öfrige arbetare» samt räntetagare betydliga 
skiljaktigheter. 

Äfven i afseende på sin fördelning mellan de tre inkomst-
grupperna visa yrkena olikheter. Medan i åtskilliga yrken an-
talet inkomstegare i en högre inkomstgrupp är större eller nästan 
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Tab. Litt. G. De för inkomst skattskyldiges, men icke röstberättigades procentiska fördelning efter yrke och inkomstbelopp, särskildt 
å landsbygden, i städerna och i hela riket. 

(Här äro inräknade äfven de för oguldna kommunalutskylder häftande.) 

lika stor som i en lägre, råder hos flertalet motsatt förhållande, 
och särskildt är detta fallet i fråga om sjöman och fiskare samt 
»öfrige arbetare», der de skattskyldige, hvilka tillhöra den lägsta 
inkomstgruppen — 500 intill 600 kronors inkomst — utgöra om-
kring 3/4 af hela antalet eller ännu mer. 

C). Verkningarna af rösträttens utsträckning beträffande 
yrkesfördelningen. 

I fall de gränser, som nu äro bestämda för valrätten till 
Riksdagens Andra kammare, skulle komma att utvidgas, kan en 
sådan förändring tänkas ske på så mångfaldigt olika sätt, att en 
redogörelse för verkningarna af en sådan utsträckning på val-
männens antal och yrkesfördelning i hvarje fall ej gerna är möj-
lig. Redan i denna berättelses första afdelning vid redogörelsen 
för de icke röstberättigades antal har Statistiska Centralbyrån 
mast inskränka sig att uppdela dessa i 18 olika afdelningar samt 
för öfrigt endast gifva en anvisning, huru man har att gå till— 
väga för att finna, huru mänga personel skulle erhålla rösträtt 
vid en eventuel utsträckning af denna rätt inom andra gränser 
än de i redogörelsen uppdragna. 

Till hvad som sålunda i första afdelningen meddelats samt 
till de upplysningar, som kunna inhemtas i den nu föreliggande 
afdelningen, dels af tabellbilagorna, dels af de särskilda upp-

gifter, hvilka om de icke röstberättigade här i texten förekomma, 
får Centralbyrån äfven hänvisa den, som för särskilda fall vill 
söka beräkna den inverkan på valmännens yrkesfördelning, som 
en utsträckning af rösträtten skulle komma att medföra. 

Härvid torde särskildt böra uppmärksammas Tab. Litt. F 
och Litt. G. Af den förra kan man se, i hvad mån de olika 
yrkesgrupperna hafva intresse deraf, att census nedsättes i fråga 
om fastighet, i fråga om arrendevilkor eller i fråga om inkomst; 
den senare upplyser åter derom, hvilka af dessa grupper en större 
eller mindre sänkning af inkomstcensus företrädesvis skulle 
komma till godo. Sålunda framgår exempelvis af dessa tabeller, 
att för fabriks- och handtverksarbetare en sänkning af census i 
fråga om inkomst är af största intresse, medan öfrige arbetare 
deremot skulle hafva största fördelen af en sänkning af census 
för fastighet; samt att vidare bland dessa båda grupper fabriks-
och handtverksarbetare skulle vinna ganska mycket, redan i fall 
strecket sänktes till 700 kronors inkomst, medan deremot census 
för inkomst måste sänkas ända ned till 500 kronor, eller det 
lägsta belopp för hvilket skatt enligt regel erlägges, för att någon 
större del af öfrige arbetare skulle blifva delaktig af en sådan 
rösträttens utsträckning. 

Då det sålunda icke är möjligt att här angifva, hvilken inver-
kan på de röstberättigades yrkesfördelning en sänkning af det s. k. 
strecket skulle hafva i hvarje tänkbart fall, måste Centralbyrån 
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inskränka sig att angifva dessa verkningar endast för den hän-
delse, att ifrågavarande sänkning ginge så långt, att de i § 14 
Riksdagsordningen för rösträtt stadgade gränser helt och hållet 
borttoges, så att derefter i allmänhet hvarje man, som egde röst-
rätt i kommunala angelägenheter, äfven egde valrätt till Andra 
kammaren. 

Härvid är då först att tillse, i hvilken mån de särskilda 
yrkesgrupperna skulle ega fördel af en sådan utsträckning. En 
beräkning i detta hänseende här blifvit verkstäld och är här i 
Tab. Litt. H meddelad. 

Tab. Litt. H. Mot 100 nu röstberättigade inom hvarje yrkes-
grupp svarar nedanstående antal nu icke röstberättigade. 

( = Ökning i % för särskilda yrkesgrupper, om de i § 14 R. O. för rösträtten be-
stämda förmögenbetsgränser fullständigt upphäfdes.) 

Faster man sig vid dessa beräkningar endast vid dem, som 
betalt sina kommunalntskylder och sålunda ensamme faktiskt 
äro oförhindrade att utöfva sin rösträtt, visar sig, att den yrkes-
grupp, som skulle hafva jemförelsevis minsta fördelen af röst-
rättens så att säga totala utsträckning, är gods- och hemmans-
egarnes. Då nemligen mot 100 nå röstberättigade inom denna 
grupp svara endast 4 icke röstberättigade, vill detta med andra 
ord säga, att, i fall de i § 14 Riksdagsordningen för valrätt 
faststälda gränser helt och hållet borttoges, skulle de röstberätti-
gade hemmansegarnes antal endast ökas med 4 på 100, eller med 
4 'A. Ej särdeles större skulle samma tillökning blifva för em-
betsmannagrupperna samt för bruksföryaHare, ingeniörer och 
dylike. 

Den yrkesgrupp, som deremot här mest att vinna på rost-
rättens utsträckning, är »öfrige arbetares» grupp. Antalet röst-
berättigade arbetare af detta slag skulle nemligen härigenom ökas 
med mer än nio gånger sitt förra antal, medan samma Ökning 
för de två närmaste grupperna, enskildes och bolags tjenare samt 
fiskare och sjöman skulle uppgå till mellan tre och fyra gånger 
det förra antalet. 

Ökningen af röstberättigade skulle för landsbygden blifva 
större än för städerna och detta ej blott i allmänhet (55 % mot 
44 %), utan äfven för hvarje särskild yrkesgrupp. För gods-
och hemmansegare skulle dock tillökningen blifva ungefär den-
samma. Medan ingen yrkesgrupp i städerna skulle se sina röst-
berättigades antal ökas med mer än 203 %, eller ungefär tre-
dubblas, skulle de röstberättigade bland »öfrige arbetare» å lands-
bygden ökas med 1,619 %, eller mer än sjuttondubblas. 

Inräknas äfven de röstberättigade, hvilka på grund af oguldna 
kommunalutskylder åtminstone för tillfället äro beröfvade ut-
öfningen af rösträtt, blir tillökningen något större såväl för 
landsbygd som för städer, men synnerligast för de sistnämnda, 
hvilkas samtlige röstberättigade i sådant fall till och med skulle 
ökas i något högre grad än landsbygdens. Att äfven i detta fall 
ökningen för hvarje särskild yrkesgrupp är betydligt större för 
landsbygden än för städerna, förklaras åter deraf, att den enda 
yrkesgrupp, som härvid bildar Undantag, eller gods- och hem-
mansegarnes, ,är å ena sidan bland landsbygdens röstberättigade 
betydligt större än alla andra grupper tillsammans, medan den 
å andra sidan visar en tillökning, som är mindre än för hvarje 
annan grupp och en obetydlighet i jemförelse med flertalet grupper. 

För att lära känna verkningarna af rösträttens utsträckning 
med afseende på de röstberättigades yrkesfördelning är likväl 
icke nog att inhemta kännedom om de följder, som en sådan ut-
sträckning skulle hafva för hvarje yrke i och för sig. Äfven 
om ett yrke~s röstberättigade medlemmar genom en sådan för-
ändring skulle mångdubblas, kan detta i det hela vara af ganska 
ringa vigt, om nemligen de röstberättigade inom detta yrke äro 
jemförelsevis få till antalet. För att få veta de verkningar 
af rösträttens utsträckning, hvarom här är fråga, måste man 
derför lägga tillsammans förevarande och nytillkomne röstbe-
rättigade samt tillse, i hvilken proportion de särskilda yrkena 
ingå ibland samtlige desse, eller med andra ord i valmanskåren 
efter streckets borttågande. Så här äfven skett och innehåller 
Tab. Litt. I uppgifter härom. 

Sedan ifrågavarande undersökning blifvit .verkstäld, här man 
att med hvarandra jemföra Tab. Litt. B och Tab. Litt. I, af 
hvilka tabeller den förre visar, hvilken andel de olika yrkes-
grupperna ega i valmanskåren, sådan den nu är, den senare åter, 
enligt hvad nyss blifvit nämndt, utvisar, hvilken andel samma 
yrkesgrupper skulle få i den valmanskår, som komme att finnas, 
i fall de för valrätt i § 14 Riksdagsordningen stadgade förmö-
genhetsgränser helt och hållet upphäfdes. 

Anställer man en sådan jemförelse, skall man finna, att, 
medan 2 yrkesgrupper, nemligen folkskolelärare och klockare 
samt sjökaptener och styrman, blifva nästan alldeles oberörde af 
den gjorda förändringen, skola af återstående yrkesgrupper, sär-
skildt i fall man ej inräknar de för oguldna kommunalutskylder 
hattande, 10 se sin andel af de röstberättigade ökas, och 9 se 
den minskas. 
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Tab. Litt. I. De olika yrkesgruppernas relativa andel af hela 
antalet röstberättigade och icke röstberättigade. 

( = Samtliga valmäunens fördelning efter yrken, om de i g 14 K. O. för röst-
rätten bestämda förroögenbetsgränser fullständigt upphäfdes.) 

Störst blifver ökningen för gruppen »öfrige arbetare», eller 
från 1/81 % till 13-50 %, dernäst proportionsvis störst för sjöman 
och fiskare, fabriks- och handtverksarbetare, landtbruksinspek-
torer och rättare samt arrendatorer. Den ökning, som kommer 
dessa och andra yrkesklasser till del, motsvaras af minskning i 
de röstberättigades relativa antal inom tjenstemannagrupperna 
jemte lärare, handlande jemte bokhållare, bruks- och fabriks-
egare jemte ingeniörer samt gods- och hemmansegare. Särskildt 
inom sistnämnda grupp är minskningen betydande, eller från 
65-60 % till 44-67 'f. i fall för kommunalutskylder häftande ej 
inräknas, och från 63-25 i. till 41-69 56 i fall de inräknas. För 
landsbygden äro förändringarna i allmänhet större än för stä-
derna, och inflytandet på valens utgång blefve efter rösträttens 
utsträckning å landet mera jemnt fördeladt på de olika yrkes-
klasserna än förut. 

Att denna fördelning blir mera jemn än förut, beror väsent-
ligen deruppå, att gods- och hemmansegaregruppens betydenhet 
i förhållande till hela valmanskåren i så hög grad skulle minskas. 
Dock komme den äfven efter rösträttens utsträckning att å lands-
bygden i antal öfvergå alla öfriga grupper tillsammans. 

Inom landsbygdens särskilda valkretsar skulle detta blifva 
fallet i 87 kretsar af 145, enligt den indelning som år 1885 före-
fanns. De 58 kretsar, som bilda undantag, äro följande, hvarest 
efter det nuvarande streckets borttågande gods- och hemmans-
egare i förhållande till hela valmanskåren skulle utgöra: 

45 Ull 50 procent: 

Lysiugs och Göstriogs domsaga, Ostergötlands län; 
Vifolka, Valkebo och Gnllbergs domsaga, Östergöllands län; 
Södra Möre domsaga» östra valkrets, Kalmar län; 
Listers härads domsaga, Blckinge län; 
Vvmmenhögs härad, Malmöhus län; 
Orusts och Tjörns domsaga. Göteborgs och Bohus län; 
Klundre, Vane och Bjerke domsaga, Elfsborgs län; 
Elfdals och Nyeds domsaga, Vennlands län; 
Hardemo, Grimstens och Edsbergs härad, Örebro län; 
Lindes domsaga, Örebro län; 
Norra Helsinglands domsaga, Gefleborgs lun; 

40 till 45 procent: 

Norra Roslags domsaga, Stockholm» län; 
Mellersta Koslags domsaga, Stockholms län; 
Uppsala läns Södra domsaga, Uppsala län; 
Uppsala läns Mellersta domsaga, Uppsala län; 
Olands härad, Uppsala län; 
Norra Tjusts härad, Kalmar län; 
Södra Tjnsts härad, Kalmar län; 
Norra Möre och Stranda domsaga, Kalmar läu; 
Albo och Gärds domsaga, Kristianstads län; 
Torna härad, Malmöhus län; 
Mellansysslets domsaga, Vermlands län; 
Ängermanlands Södra domsaga, Vesternorrlands län; 

35 till 40 procent: 

Lifgedingets domsaga, Södermanlands län; 
Hammarkinds m. ru. domsaga, Ostergötlands län; 
Oxie och Skytts domsaga, Malmöhus län; 
Onsjö härad, Malmöhus län; 

Ostra och Vestra Hisings h'ärad, Göteborgs och Bohus län; 
Kumla och Sundbo härad, Örebro län; 
Grangärde m. fl. tingslag, Kopparbergs län; 

30 till 35 procent: 

Norunda och Örbyhus härad, Uppsala län; 
Oppnnda härad, Södermanlands län; 
Villlttinge härad, Södermanlands län; 
Akerbo m. m. domsaga, Ostergötlands län; 
Finspånga läns domsaga, Ostergötlands län; 
Aska, Dals och Bobergs domsaga, Ostergötlands län; 
Villande härad, Kristianstads län; 
Rönnebergs och Harjagers härad, Malmöhus län; 
Bara härad, Malmöhus län ; 
Nora domsaga, Örebro län; 

Vestmanlands Södra domsaga, Vestmanlands län; 
Vestmanlands Vestra domsaga, Vestmanlands län; 
Vestmanlands Norra domsaga, Vestmanlands län; 
Gcstriklaods domsagas Vestra tingslag, Gefleborgs län; 
Medelpads Östra domsaga, Vesternorrlands län; 

25 till 30 procent: 

Stockholms läns Vestra domsaga, Stockholms län; 
Jönäkers härad, Södermanlands län; 
Rönö, Hölebo och Daga härad, Södermanlands län; 
Björkekinds m. m. domsaga, Ostergötlands län; 
Lnggnde domsagas norra valkrets, Malmöhus län; 
Luggnde domsagas södra valkrets, Malmöhus län; 
Gestriklands domsagas Östra tingslag, Gefleborgs län; 
Södra Helsinglands domsagas Ostra tingslag, Gefleborgs län; 
Ängermanlands Mellersta domsaga, Vesternorrlands län; 
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20 till 25 procent: 
Södra Roslagä domsaga, StockboJms län; 
Aslcims och Säfvedals härad, Göteborgs och Bohus län; 

J5 till 20 procent: 
Södertörns domsaga, Stockholms län; 
l'ernebo härad, Vermlanda län. 

I ofvanstående förteckning återfinnas samtliga valkretsar 
inom Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, alla utom 1 i 
Östergötlands och Vestmanlands län samt hälften af valkretsarne 
eller derutöfver äfven i Kalmar, Malmöhus, Örebro och Gefle-
borgs län. A andra sidan förekommer der blott en enda af kret-
sarne i Blekinge, Elfsborgs och Kopparbergs län samt alldeles 
ingå af Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Hallands, Skaraborgs, 
Jemtlands, Vesterbottens och Norrbottens läns valkretsar. I dessa 
samt i återstående ej i förteckningen upptagne kretsar komma 
gods- och hemmansegare, äfven i fall de i § 14 Riksdagsordnin-
gen för valrätt stadgade gränser helt och hållet borttoges, att ut-
göra majoritet inom valinanskåren, om också icke i samma grad 
som nu är fallet. 

De här för de olika valkretsarne meddelade procenttal afse 
förhållandena, när de för kommunalutskylder häftande skattskyl-
dige ej inräknas. Sker detta, nedgå procenttalen för gods- och 
hemmansegare i allmänhet äfven för valkretsarne, liksom de 
göra det för landsbygden i dess helhet. 

D). Valbare till Riksdagens Första kammare. 

Såsom redan (sid. IV) blifvit omnämndt, bar Statistiska 
Centralbyrån i sammanhang med den redogörelse för valrätten 
till Riksdagens Andra kammare, som Byrån blifvit anbefald att 
utarbeta, velat begagna tillfället att äfven söka vinna någon 
kännedom om antalet och yrkesfördelningen af de till Riksdagens 
Förstå kammare valbare, så vidt detta låtit sig förena med den 
faststälda arbetsplanen och kunnat ske utan vidtagande af några 
särskilda åtgärder i och för erforderliga uppgifters erhållande. 
På grund häraf hafva vid den redogörelse för de till Andra kam-
maren nu röstberättigades yrkesfördelning, som i Tab. N:is 1—3 
meddelas, de förmögenhetsgränsef, som i och tör denna fördelning 
blifvit uppdragna, så blifvit bestämda, att i tabellerna upplysning 
lemnas om antalet af de personer inom hvarje yrkesgrupp, som 
ega fastighet af 80,000 kronors taxeringsvärde eller deröfver, 
vare sig företrädesvis jordbruksfastighet eller företrädesvis annan 
fastighet (kol. 4 och 8), eller som äro skattskyldige för inkomst 
af 4,000 kronor eller deröfver (kol. 14), samt hela antalet af 
förenämnda personer (kol. 22), sedan afdrag skett för dem hvilka 
ega såväl fastighet, taxerad till minst 80,000 kronor, som in-
komst, taxerad till minst 4,000 kr. Enär dessa uppgifter när-
mast äro afsedda att meddela upplysningar af enahanda art med 
dem, hvilka för öfrigt innehållas i tabellernas kolumner, eller 
beträffande de till Andra kammaren röstberättigades fördelning, 
här äfven inom dessa förmögenhetsgrupper skilnad gjorts mellan 
dem som betalt och dem som icke betalt sina kommunalutskylder 
(B och Ob), ehuru detta icke med afseende på deras valbarhet 
till Förstå kammaren utöfvar något inflytande. 

Emedan ifrågavarande uppgifter i framstå rummet afse att 
lemna en utredning af annan, om ock närbeslägtad art, är nu 
först och främst att tillse, huruvida några ytterligare fordringar 

skulle ställas på dem, för att de skulle utvisa det verkligaan-
talet valbare till Förstå kammaren, och i sådant fall hvilka 
fordringar. 

Dessa fordringar äro af skiljaktig beskaffenhet. A ena sidan 
upptagas här ej alla personer med valbarhet till Förstå kamma-
ren. Personer finnas nemligen, hvilka kunna vara valbare till 
Förstå kammaren, men ej röstberättigade till den Andra, äfven 
om intet afseende fästes vid oguldna kommunalutskylder; om 
också hela anjtalet är föga betydande, antagligen blott några, få 
tiotal. Sådane valbare finnas bland minister- och konsulssta-
ternas medlemmar och äfven bland egendomsegare, hvilka. ut-
arrenderat sin fastighet och ej ega kommunal rösträtt å den ort, 
der de äro bosatte. A andra sidan äro tabellernas tal för störa. 
De redogöra nemligen dels blott för ett ars förhållanden, medan 
för valbarhet till Förstå kammaren erfordras att under 3 på 
hvarandra följande år ega de bestämda förmögenhetsqvalifikatio-
nema, dels upptagas ock personer mellan 21 och 35 ars ålder, 
medan endast de, hvilka uppnått sistnämnda ålder, äro valbare 
till Förstå kammaren.' 

Antalet af de personer, som böra uteslutas, är helt säkert 
vida större än deras, som ej äro å tabellerna uppförda, äfven 
om man till dessa senare räknar dem, om hvilkas totala för-
mögenhet uppgift ej kunnat erhållas af det tillgängliga materialet 
och hvilka derför hänförts till förmögenhetsgrupper, som ej ega 
valrätt till Förstå kammaren. De meddelade uppgifterna böra 
derför betraktas såsom maxima. 

Såsom sammanfattning af de i tabellbilagorna, kol. 4, 9,14 
och 22, meddelade uppgifter, lemnas här nedan i Tab. Litt. K: 
uppgift om antalet personer, hvilka, så vidt af de nu företagna 
undersökningarna framgår, äro valbare till Förstå kammaren, 
fördelade på olika valkretsar. 

Hela antalet valbare uppgår till 12,752, af hvilka blott 3,229, 
eller 25-32 'A, tillhöra landsbygden, men 9,523, eller 74-68 'A, 
städerna. Medan å landsbygden på 10,000 invånare komma blott 
8 valbare till Förstå kammaren, motsvaras sistnämnde antal af 
122 för städerna. 

Af hela antalet äro 1,782 eller 13-9 7 'A valbare endast så-
som fastighetsegare, 9,560, eller 74-97 'A, endast såsom inkomst-
egare samt 1,410, eller 11-0.6 'A, både såsom fastighetsegare och 
såsom inkomstegare. Antalet af dem, som härvid ega företrädes-
vis jordbruksfastighet uppgår till 1,404, antalet egare af företrä-
desvis annan fastighet till 1,788. Medan nära 43 % af de.val-
bare å landsbygden ega för valrätt erforderlig fastighet, är detta 
förhållandet med endast 19 tf af de valbare i städerna. 

Inom de särskilda valkretsarne är relativa antalet valbare 
störst inom de fyra stadsvalkretsarne, eller 177 till 89 på 10,000 
invånare, och dernäst i Uppsala, Malmöhus samt Södermanlands 
läns landstingsområden; minst är det åter i Kronobergs län. 

För de län, hvilka äro delade på valkretsar, uppgår antalet 
valbare på 10,000 af folkmängden till följande: 

Antalet valbare är för landsbygden proportionsvis störst för 
länen omkring hufvudstaden, minst för Blekiuge län; för städerna 
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Tab. Litt. K. Valbare till Riksdagens Första kammare, inom olika valkretsar. 

störst för Vesterbottens läns städer och Stockholm, minst för 
Stockholms läns städer. 

Såsom nämndt hafva ej i denna afdelning, i'likhet med den 
förstå, resultaten af de verkstälda undersökningarna kunnat i 
tabellbilagorna framläggas för hvarje särskild kommun, undan-
tagandes för de allra största städerna. Det torde derför tillåtas 
att här i texten lemna uppgift om antalet personer, som tillhöra 
de högsta förmögenhetsgrupperna enligt tabellerna, eller med 
andra ord antalet valbare till Förstå kammaren, inom samtliga 
städer och inom de landskommuner, som i hvarje län ega 
högsta antalet valbare, dock ej lägre än 5. Detta antal är 
följande: 

Stoclholms stad: 3,637; 
Stoclholms län: Södertelge 21, Vaxholm 12, Norrtelge 18, Osthammar 2, 

Öregrund ingen, Sigtuna 4; — Solna 24, Brännkyrka 22, Vermdö 13, Bromma 
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11, Huddinge 8, Lofö 7, Österäker C, Botkyrka 6, Salem G, Sicklaö C, Jerfälla 5, 
Danderyd 5, Vesterhaninge 5, Osmo 5, Vårdinge 5; 

Uppsala län: Uppsala 253, Enköping 24; — Elfkarleby 10, Film G, llåtuna 
5, Bro och Lossa 5, Oster-Löfsta 5; 

Södermanlandt län: Nyköping 56, EskilstnDa 68, Torshälla ingen, Streng-
näa 17, Mariefred 3, Trosa 3 ; — A'estra Vingåker 13, Östra Vingåker 7, Fors 7, 
S:t Nikolai 6, Helgona 5, Frnstuna 5, Husby-Rekarne 5, Kloster 5 ; 

Östergötlandt län: Linköping 119, Norrköping 250, Söderköping 19, Mo-
tala 11, Vadstena 24, Skeninge 6; — Motala landskommun 19, Ringarum (med 
Valderaaraviks köping) 11, Mjölby 9, Qvillinge 9, Risinge 8, Östra Eneby 7. 
Vreta kloster 6, Örtomta 6, Asbo 6, Horn 5, S:t Lära 5, Hällestad 5, Kimstad 5; 

Jöniöpings län: Jönköping 178, Eksjö 27, Grenna 7 ; — Nässjö 10, Hakarp 
6, Hvetlanda 5; 

Kronolergs län: Veijö 75; — Vexjö landskommun 8, Aringsås 7, Ljungby 
(med Ljungby köping) G; 

Kalmar län: Kalmar 85, Oskarshamn 41, Vestervik 53, Vimmerby 9, liorg-
holm 4; — Mönsterå9 köping 7, Ljungby 7, MönstcrSs landskommnn 6, Mister-
hult 5, Dödernult (jemte Påskallaviks köping) 5; 

C 
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Goilandi läm Visby 71 ; — Klinle 5; 
Bleiinge län: Karlskrona 151, Ronncby 18, Karlshamn 61, Sölvesborg 12; 

— Nättraby 6, Augcrura 5; 

Kristianstadi län: Kristianstad 143, Simrishamn 15, Engclholm 19; — 
GrXmanstorp 7, Stoby 7, Riseberga 5; 

MalmShui län: ilalmö 462, Lund 201, Landskrona 94, Helsingborg 142, 
Ystad 59, Trelleborg 20, Skanör 2, Falsterbo ingen; — Eslöfs köping 15, Lomma 
8, Gudmundtorp 8, Bnnkeflo 5, Svedala 5, Höganäs 5, Herslöf 5, Billeberga 5, 
Vestra Sallerup 5; 

Ilallands län: Halnistad 81, Laholm 7, Falkenberg 14, Varberg 37, TCangs-
backa 11; — Ingen landskommun eger 5 valbare; högsta antalet, eller 3, i 
Vapnö, Getinge, Eldsberga och Lindberg. 

Göteborgs och Bohas län: Göteborg 1,173, Knngclf 14, Marstrand 8, Udde-
valla 67, Strömstad 11; — Örgryte 23, Lnndby 11, Fässberg 10, Lysekils kö-
piug 9, Partille 6; » 

Elfsborgs län: Venersborg 61, Alingsås 21, Borås 72, l'lricehamn 4, Amål 
11; — Trollhättan 9, Skallsjö 6; 

Skaraborgs län: Mariestad 25, Lidköping 44, Skara 33, Sköfde 35, Hjo 12, 
Fälköping 21; — Karlsborg 12, Undenäs 8, Höfva 7, Angarp 5; 

Vermlands län: Karlstad 81, Kristinehamn 41, Filipstad 22; — Arvika 
köping 15, Fernebo 12, Norra Råda 9, Nor 7, Ölmc 5, Visnnm 5, Alster 5, 
Grafva 5, Gillberga 5, Snnne 5, Nyed 5; 

Örebro län: Örebro 120, Askersund 11, Nors 16, Lindesberg 10; — Ljus-
narsberg 13, Nora landskommnn 12, Fellingsbro 9, Karlskoga 8, Viby 7, Gryt-
hyttan 7, Kammar 6, Götlnnda 5, Tiker 5, Ramsberg 5; 

Vestmanlands län: Vesteras 81, Sala 27, Köping 33, Arboga 25; — Nor-
berg 12, Skinskatteberg 9, Kolbäck 6; 

Kopparberg) län: Falun 108, Säter 2, Hedemora 19; — Norrbärke 12, 
Kopparbergs landskommun 10, Störa Tuna 9, Leksand 9, Malung (med Tyngsjö 
kapell) 9, Mora 8, Grangärde 6, Svärdsjö (med Svartnäs bruk) 5, Vika (med Hosjö 
kapell) 5, Hnsby 5, By 5; 

Gejleborgs län: Gefle 143, Söderhamn 55, Hudiksvall 43; — Bolluäs 15, 
Söderala 12, Valbo 10, Högbo 7, Torsåker -7, Alfla (med Svabensverks kapell) 5, 
Jerfsö 5, Ljnsdal 5; 

Vesternorrlands län: Hernösand 81, Snndsvall 120; — Ornsköldsviks kö-
ping 17, Ytter-Lännäs 16, Skön 12, Alnö 10,' Timra 10, Sollefteå 10, Gud-
mnndrå 9, Torp 7, Säbrå 7, Njnrnnda 6, Hässjö 6; - ; 

Jemtlands län: Ostersund 64; ›— Berg 5 ; ' 
Veslerboitens län: Umeä 51, Skellefteå 25; —- Skellefteå landskonmun 13, 

Umeå landskommnn 11, Byske 7, NordmaliDg 6, Lyckscle 6; 
Norrbottens län: LnleS 45, Piteå 22, Haparanda 17; — Neder-Kalix 9, 

Neder-Luleâ 8, Ranea 7, Piteå landskommnn 6. 

Jeinföras här angifna tal med folkmängd en, visar sig, att 
följande städer i förhållande till denna ega det största antalet 
valbare till Förstå kammaren: Skellefteå 24-5 valbare på 1,000 
invånare, Stockholm och Umeå 17-7, Kungsbacka 16-4, Ostersund 
och Kungelf 15-3, Kristianstad 14-9, Falun och Haparanda 14-4, 
Hernösand 14-3, Lund 13-7, Göteborg och Luleå 13-6, Uppsala 
13-5, hvarefter i ordning följa Hedemora, Vexjö, Borås, Vesteras 
och Snndsvall, alla med mer än 12 valbare på 1,000 invånare. 
Bland här uppräknade 19 städer tillhöra ej mindre än 9 Norr-
land och Dalarne. 

I öfverensstämmelse dermed att städerna ega proportionsvis 
flere valbare till Förstå kammaren än landsbygden, är å lands-
bygden antalet valbare jemförelsevis med folkmängden i allmän-
het störst i de kommuner, som gränsa till stÖrre städer eller ut-
göras af köpingar eller innesluta köpingar, betydande jernvägs-
stationer, hamnplatser och andra sådana mera stadslika samhällen. 

Tab. Litt. L. Valbare till Riksdagens Första kammare, fördelade efter yrken. 
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På grund af tabellbilagornas uppgifter meddelas i Tab. Litt. 
L en yrkesfördelning af de till Förstå kammaren vallare, dels 
för landsbygden, dels för städerna, dels för hela riket. 

Af tabellen framgår, att den yrkesgrupp, som eger det största 
antalet valbare, är handlandena, hvilka utgöra 26'84 % af samt-
lige. Tilläggas handelsbokhållarne, höjes detta procenttal till 
30-46 %. Närmast liandlandena komma civile, kommunale o. dyl. 
tjensteman, med l6.01 %. Tilläggas officerare och prester, upp-
går antalet valbare inom dessa tre tjenstemannagrupper till 
28.51 % af samtlige, eller ej fullt 2 % mindre än handlande och 
handelsbokhållare. Enär emellertid en betydande delafgruppen 
lärare, läkare o. dyl. utgöres af tjensteman, så är dessas antal 
i sjelfva verket större än handelsgruppernas. Industriidkarnes 
grupper ingå i slutsumman med 17 à 18 % och jordbrukarnes 
med 8 à 9 %. 

Inom sjömännens samt tjenarnes båda grupper finnas ingå 
valbare till Förstå kanimaren, medan 11 personel- ännu qvarstå 
i arbetaregrupperna, oaktadt de skatta för sådan fastighet eller 
inkomst, som medför valbarhet till nämnda kammare. Bland 
dessa 11 ingå dock 4, alla tillhörande Helsingborg, hvilkas skatt-
skyldighet, enligt på förfrågan meddelade underrättelser, endast 
grundade sig på erhållen lotterivinst. 

I städernas valbare ingå handlandena med ännu större 
procenttal än i hela rikets, deremot stå de å landsbygden till— 
baka för gods- och hemmansegare, prester, fabriks- och bruks-
egare, officerare samt civile m. fl. tjensteman. 

Gods- och hemmansegare äro bland de valbare å lands-
bygden flere till antalet än någon annan grupp ej blott i fråga 

om hela riket, utan äfven i fråga om flertalet af de särskilda 
länen. Undantag göra följande, der nedannämnde yrkesgrupper 
innesluta det största antalet valbare: Gotlands län prester ocli 
handlande, Kristianstads län prester, Göteborgs och Bohus län 
handlande samt fabriks- och bruksegare, Vermlands och Örebro 
län fabriks- och bruksegare, samt Kopparbergs län och Norrlands-
länen, hvarest godsegarne stå tillbaka för ett större antal yrkes-
grupper. I Kopparbergs och Gefleborgs län är nemligen antalet val-
bare störst för bruksförvaltare, ingeniörer o. dyl. samt för prester, 
i Vesternorrlands län för bruksförvaltare, ingeniörer o. dyl. samt 
för handlande, i Jemtlands och Vesterbottens län för prester 
samt för civile, kommunale o. dyl. tjensteman och i Norrbottens 
län för handlande samt för civile, kommunale o. dyl. tjensteman. 

Medan gods- och hemmansegare för Östergötlands och Ska-
raborgs läns landsbygd utgöra nära hälften af alla valbare till 
Förstå kammaren, finnes å Jemtlands läns landsbygd ingen inom 
denna grupp valbar, i Vesterbottens län 2, i Norrbottens län 
äfvenledes 2 samt i Gotlands län 3 valbare gods- och heminans-
egare, bosatte å landsbygden. 

Att antalet valbare inom gruppen landtbruksinspektorer, 
rättare o. dyl. är så stort äfven inom Kopparbergs län och de 
Norrländska länen, hvarest de valbare gods- och hemmansegarnes 
antal är jemförelsevis ringa, förklaras deraf, att, såsom i inled-
ningen redan blifvit omnämndt, till denna grupp äfven äro hän-
förda sådana personel', som äro anstälda såsom förvaltare af en-
skildes och bolags skogar. 

Stockholm den 31 december 1887. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 
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röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, å Landsbygden. 

Anm. ')—8), se slntet af samtliga tabeller. 
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Tab. N:o 1 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, å Landsbygden. 

Anm. ')—6), se elutet af samtliga tabeller. 
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Tab. N.o 1 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, å Landsbygden. 

Aam. ')—6), se slntet af samtlig» tabeller. 
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Tab. N:o 1 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, å Landsbygden. 

Anm. ')—6), se slntet af samtliga tabeller. 
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Tab. N:o 1 (forts). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, å Landsbygden. 

,411711. ')—6), se slntet af samtlig» tabeller. 
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Tab. N:o 1 (forts). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, å Landsbygden. 

Anm. ' ) — c ) , se slulet af samtlig» tabrller. 
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Tab. N:o 1 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, å Landsbygden. 

Anm. I)—e), se slntet af samtliga tabcller. :) I Tub. N:o 3 sid. 45 oro de här i kol. 20 npplagne icke röstberättigade fördclnde efter beloppet af deras inkomst. 
Ohs. A sid. 10 (Kristianstads län) kol. 'i, grnppen gods- och hemmansegare, stär 7,858 i st. f. 7,8G4, hvilken rättelse äfven här inflytande på motsvarande sunimor i kol. 2 

och 5 för länet. 

Valstafhtil: VII: 2. 4 
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Tab. N:o 2. Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke röst-
berättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—6), se slutut af samtlig» tabeller. 
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Tab. N.o 2 (forts.) Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke röst-
berättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. 'i—6), se slulet af suiiitiiga labeller. 
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Tab. N:o 2 (forte.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke röst-
berättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. •)—6), se slutet af samtliga tabeller. 
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Tab. N:o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Aum. ')—6), se slntet af saintliga tabeller. 
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Tab. N:o 2 (forts). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—6), se slutet af snmtliga tabeller. 
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Tab. N:o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Antn. ')— ') , se slutet af samtlig» tabellcr. 
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Tab. N:o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

,4nm. ' )— 6 ) , 9e slutt t af snmtliga tabeiler. 
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Tab. N:o 2 (forts.) Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ') - e), se slulet af samtliga labellcr. 

Valstatistilc. VII. 2. 5 



34 

Tab. N:o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Förstå Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—6), se slutet af samtliga tabeller. 
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Tab. N.o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—e), se slntet af samtliga tabeller. 
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Tab. N.o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—6), se »Intet af samtlig» tabeller. 
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Tab. N:o 2 (forts). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—6), se slntet af samtliga tabeller. 
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Tab. N:o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—6), se slntet »f samlliga tabeller. 
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Tab. N:o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ' )—' ) , se slutet af saintliga tabeller. 
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Tab. N:o 2 (forts.). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—6), se slntet af samtlig» tabellcr. 
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Tab. N:o 2 (forts). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—e), se sin te t af samtlig! tabeller. 

Vahtatittik. VII. ». 
G 
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Tab. N:o 2 (forts). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 
röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. ')—c), se slutet af samtlig» tabeller. ') Härunder sammanfattas de 70 minst» städerna, hvilka ej hvar för sig ega att, sSsom de 16 förnt särskildt nämnda 
stäilerna, utse riksdagsman till Andra kammaren. 
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Tab. N:o 2 (forts). Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke röst-
berättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Städerna. 

Anm. l)—'), se slntet af samtliga tabeller. ') I Tab. N:o 3 sid. 45 äro de här i kol. 20 opplagne icke röstberättigade fördelade efter beloppet af deras inkomst. 
OS». A sid. 40 (SnndsTall) kol. 14 och 22 stär 1 iuförd bland gruppen enskildes och bolags tjenare i st. f. bland nästföljande grnpp, räntetagare och husegare. Itättelsen 

föranleder en motsvarande ändring af siffrorna i kol. 11 till 2 och 2. 
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Tab. N:o 3. Yrkesfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke 

Anm. ')—'), se si ute t if samtliga tabeller. ') Här i kol. 20 npptagne icke röstberättigade äro i närstående kol. 23 fördelade efter beloppet af deras inkomst. 



45 

röstberättigade äfvensom för de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885, i Hela riket. 
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Tab. N:o 4. Antal af de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke röstberättigade för-
Sammandrag 

Atim. 1)—6), se slutet af samtliga tabeller. 
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delade i vissa klasser, äfvensom antalet af de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885. 
länsvis. 

Jnm. ')—'), se slutet af snmtliga tabcllfr. 
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Tab. N:o 4 (forts.). Antal af de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade och icke röstberättigade 
fördelade i vissa klasser, äfvensom antalet af de till Riksdagens Första Kammare valbare år 1885. 

Sammandrag länsvis. 
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