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R é s u m é. 

La Diète de 1884 exprima la demande d'avoir un exposé statistique à 
l'égard du nombre des hommes qui ont déjà le droit d'élire à la Seconde Chambre 
de la Diète ou qui auraient ce droit, en cas que les limites actuellement fixées 
concernant les conditions de fortune fussent étendues plus on moins. Par suite 
de cette demande, le Bureau central de statistique a été chargé par le Gouverne
ment d'élaborer une pareille publication qni va paraître en deux volumes, dont 
le présent regarde le nombre des personnes ayant ou n'ayant pas le droit d'élire 
et l'autre doit préciser les professions des mêmes personnes. 

Le droit d'élire a la Seconde Chambre appartient à présent, dans la commune où 
il est domicilié, à tout homme suédois majeur ayant le droit de voter dans les 
affaires générales de la commune et possédant, en outre, les qualifications suivantes: 

possession ou usufruit d'un immeuble évalué, pour l'assiette de l'impôt, à 
1,000 couronnes (1 couronne = l'S9 franc) au minimum; ou 

ferme à vie, ou pour 5 ans au moins, d'un immeuble agricole évalué à 
0,000 couronnes au moins; ou 

revenu annuel de 800 couronnes au minimum. 
Les tableaux de la présente publication contient, pour chaque circonscription 

électorale et pour chaque commune, des données sur tous ceux qui en 1885 
étaient contribuables il leurs communes respectives, ayant à payer une taxe 
immobilière ou un impôt sur le revenu. 

Le nombre des contribuables qui à présent ont le droit d'élire à la Seconde 
Chambre est, dans les diverses classes: 

Réduction faite pour ceux qui appartiennent à pins d'nne des trois classes 
susindiquees, on trouvera que le nombre total des personnes ayant le droit d'élire 
est: à la campagne 245,765, dans les villes 61,954, et dans le royaume 307,719; 
soit en % de la population respective: à la campagne 6'3G %, dans les villes 
7"96 J( et dans le royaume 6"63 %. 

Le nombre des contribuables n'ayant pas le droit d'élire par suite des pre
scriptions de la loi à l'égard du ceos actuellement en vigeur est: 

L'immeuble qui ne vaut pas 100 cour, ainsi que le revenu évalué à moins 
de 500 cour, sont, à la règle, exempts d'impôts. 

Réduction faite ponr ceux qui appartiennent à plus d'une des trois classes 
susindiquees, on trouvera que le nombre total des personnes ci-mentionnées 
n'ayant pas le droit d'élire est: à la campagne 141,902, dans les villes 38,016 
et dans le royaume 179,918; soit en % de la population respective: à la campagne 
3-67 #, dans les villes 4'8H % et dans le royaume 3'87 %. 

Si le droit d'élire à la Seconde Chambre était étendu à tous les individus 
sans droit d'élection ci-mentionnés, l'augmentation du nombre des personnes 
jouissant de ce droit serait: 

Quant aux calculs mis sons les yeux il faut mentionner qu'on n'a pas con
sidéré si le contribuable a payé ses contributions communales ou s'il les doit 
encore. Comme l'omission de payer ces contributions apporte des obstacles tem
poraires à l'emploi du droit d'élire, soit communal, soit politique, on a trouvé 
à propos de publier des données spéciales tant ponr ceux qui ont payé (Tabl. 
N " 1—3 = B) que pour ceux qui n'ont pas payé ces contributions (Tabl. 
N" 1—3 = Ob). 

Ontre les personnes n'ayant pas le droit d'élire à la Seconde Chambre de 
la Diète, parce qu'elles manquent du cens nécessaire, il y en a aussi qui, pour 
d'autres raisons, sont privés de ce droit. Le Tabl. N° 4 en donne nn aperçu 
et leur nombre est comme suit: 

Les divers groupes des hommes ci-mentionnés sont pour le royaume: fermiers 
d'immenbles autres qie les agricoles 2,651, n'ayant pas domicile dans la commune 
où ils sont taxés 16,218, mineurs 1,662, en état de faillite 2,187, damnés à la 
perte des droits civiques, prisonniers, aliénés 213, citoyens étrangers 1,523, 
soit en total 24,454. 

Parmi les femmes (qni selon les lois fondamentales n'ont jamais le droit 
d'élire à la Diète) 25,215 possèdent le cens nécessaire au droit d'élire; 19,020 
seraient admises à ce droit, si les prescriptions concernant le cens actuelle
ment en vigueur étaient abrogées pour tous les contribuables, et même sous ces 
circonstances 1,451 n'obtiendraient pas ce droit. 



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

Till åtlydnad af Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref don 6 
februari 1885 får Statistiska Centralbyrån härmed af den i samma 
bref anbefalda Statistiska utredning med hänsyn till en mer eller 
mindre utvidgad politisk rösträtt öfverlemna förra afdelningen 
eller den af Riksdagen i underdånig skrifvelse den 13 maj 1884 
begärda utredning af ifrågavarande röstberättigades antal. Den 
undersökning beträffande dessa röstberättigades yrkesfördelning, 
som i samband härmed ansetts lämplig att utföra, är deremot ännu 
icke afslutad, och komma derför, på det den af Riksdagen be
gärda utredningen måtte oberoende häraf kunna framläggas så 
tidigt som möjligt, resultaten af den verkstälda undersökningen 
beträffande yrkesfördelningen att offentliggöras först i en senare 
afdelning. 

Innan Statistiska Centralbyrån här öfvergår till en redo
görelse f'ör sjelfva resultaten af den nu afslutade delen af den 
anbefalda utredningen, torde det tillåtas att få med några ord 
redogöra för anledningen till utrednintiens verkställande och de 
f'örberedande åtgärder, som i och för arbetet blifvit vidtagna. 

Den anhållan, som Riksdagen i nyssnämnda underdåniga 
skrifvelse den 13 maj 1884 framstälde, var af' följande lydelse: 

Valstatistik. VII: 1. 

»Sedan förslag blifvit väckt, att Riksdagen måtte hos Eders 
Kungl. Maj:t begära utarbetandet af' en statistisk utredning i 
fråga om en mer eller mindre utvidgad politisk rösträtt, har 
Riksdagen beslutit anhålla, att Eders Kungl. Maj:t täcktes låta 
utarbeta och till en kommande 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 nedflottning af de i 
nämnda § föreskrifna gränserna f'ör denna rätt.» 

Öfver denna Riksdagens framställning anbefaldes Statistiska 
Centralbyrån af Eders Kungl. Maj:t genom nådig remiss den 16 
oktober 1884 att afgifva underdånigt förslag. Sedan med anled
ning häraf en plan för den ifrågasätta undersökningen af' Sta
tistiska Centralbyråns chef blifvit utarbetad ocli Statistiska 
Beredningens åsigt i ämnet inhemtats, afgafs det infordrade för
slaget den 31 december 1884 och täcktes Eders Kungl. Maj:t 
härpå den 6 februari 1885 till Statistiska Centralbyrån utfärda 
den skrifvelse, som i transsumt här meddelas: 

»OSCAR etc. Var ynnest etc. Uti underdånig skrifvelse 
den 13 maj 1884 'nar, efter det förslag blifvit väckt, att Riks-

A 



II Kungl. bref angående redogörelsens utarbetande. Arbetsplan. 

dagen måtte hos Oss begära utarbetande af en statistisk utred
ning i frå ¾a om en mer eller mindre utvidgad politisk rosträtt, 
Riksdagen anhållit, att Oss täcktes låta utarbeta och till en 
kommande riksdag öfverlemna en jemförande statistisk redo
görelse för antalet personer inom hvar och en af de i § 14 Riks
dagsordningen angifna tre särskilda klasser, som dels redan ega 
valrätt till Andra kammaren, dels skulle erhålla sådan genom 
större eller mindre nedflottning af de i nämnda § föreskrifna 
gränserna för denna rätt . 

Sedan Vi anbefalt Eder at t afgifva förslag angående ut
arbetande af den i Riksdagens berörda skrifvelse omfönnälda 
redogörelse, hafven I uti underdånig skrifvelse den 'M sistlidne 
december förmält, hurusom efter det vid ärendets förberedande 
behandling hos Eder visat sig, att de uppgifter, som för åstad
kommande af den ifrågasatta utredningen borde insamlas, bear
betas och offentliggöras, vore af beskaffenhet a t t böra i slutlig 
sammanfattning införlifvas med Sveriges officiela statistik, och 
at t ärendet följaktligen borde föreläggas Statistiska Beredningen 
till pröfning, sådan pröfning den 19 i sistnämnda månad verk
stälts i hvad den rörde sjelfva planen för den ifrågasatta sta
tistiska utredningen, äfvensom sättet och tiden för primärupp
gifternas insamlande samt utredningens slutliga offentliggörande, 
såsom närmare frå niginge af ett vid Eder skrifvelse bilagdt 
protokollsutdrag med dervid fogad afskrift af ett vid samman
trädet af föredraganden, Eder chef, uppläst anförande i ämnet; 
Och hafven I, som beträffande tiden för primäruppgifternas in-
hemtande biträdt föredragandens i Statistiska Beredningen för
slag och, vidkommande arbetets plan jemte sättet för primär-
uppgifternas inhemtande, förklarat, a t t I intet baden a t t till-
lägga till de af bemälde föredragande uttalade och af Bered
ningen gillade åsigter och förslag, vidare, livad anginge arbetets 
utförande i Statistiska Centralbyrån, Eder yttrat , äfvensom i 
samtliga förenämnda hänseenden afgifvit förslag. 

Vid underdånig föredragning af' detta ärende hafve Vi fun
nit godt 

dels uppdraga åt Eder at t verkställa den af Riksdagen i 
dess ofvanberörda skrifvelse af den 13 maj 1884 begärda sta
tistiska utredning och at t i ärendet afgifva en underdånig redo
görelse, som af Eder genom tryck i erforderligt antal exemplar 
offentliggöres och införlifvas med serien: Bidrag till Sveriges 
officiela statistik, allt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den 
af Eder chef vid Statistiska Beredningens sammanträde den 19 
sistlidne december franistälda allmänna plan för arbetets omfång 
och utförande; 

dels ock, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad af 
Eder hlifvit föreslaget, i nåder förordna: 

at t de för denna utredning erforderliga primäruppgifterna 
skola upptaga samtlige de skattskyldige, som hafva att , enligt 
vederbörliga längder, under år 188") erlägga kommunala utskyl-
der, samt att uppgifterna meddelas å blanketter, hvilka I egen 
att låta trycka och till vederbörande genom Vår Befallnings
hafvande i länen utdela; egande 1 derjemte att utfärda de när
mare föreskrifter och upplysningar i afseende a premiäruppgif
ternas beskaffenhet, sättet och tiden för deras afgifvande med 
mera dylikt, som kan pröfvas erforderligt; 

a t t samtlige magistrater eller stadsstyrelser och kommunal
stämmors ordförande skola, hvar för sin stad eller kommun, med
dela nämnda primäruppgifter, hvilka böra aflemnas fin· städerna 
till Vår Befallningshafvande i länet i augusti månad innevarande 

år och för landsbygdens kommuner till länsmannen i orten, sedan 
en månad förflutit efter år 1885 slutad uppbördsstämma ·för 
kommunalutskylderna, men ej senare än den för städerna f'ast-
stälda tiden; v 

att, i den mån nyssnämnda primäruppgifter till vederbörande 
länsman öfverlemnas, desse skola, för vinnande af omedelbar 
rättelse af uppenbara fel och ofullständigheter i berörda upp
gifter, granska desamma och, efter med anledning deraf vid
tagna åtgärder, ofördröjligen öfverlemna uppgifterna till Vår 
Befallningshafvande i länet, som bar att, i den mån uppgifterna 
inkomma, afsända till Eder dessa, äfvensom de från magistra
terna eller stadsstyrelserna öfverlemnade uppgifter; 

samt a t t Eder chef må dels antaga lämplig person at t när
mast under honom och enligt hans anvisning leda och ansvara 
för arbetets behöriga utförande, jemte de härför nödiga arbets
biträden, dels tilldela nämnda ledare af arbetet i arfvode — 

Hvilket allt Eder till kännedom och underdånig efterrättelse 
samt vederbörande» förständigande meddelas. Stockholms slott 
den 6 februari 1885. 

OSCAR. 

Nils von Steyern.» 

Då nu Eders Kungl. Maj:t anbefalt, a t t den af Riksdagen 
begärda statistiska utredningen med hänsyn till en mer eller 
mindre utvidgad politisk rösträtt borde utarbetas i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med den allmänna plan för arbetets omfång 
och utförande, som af Statistiska Centralbyråns chef vid S t a 
tistiska Beredningens sammanträde den 19 december 1884 fram-
stäldes, och då denna i följd häraf'äfven i sina detaljer har 
tjenat såsom grundval f'ör hela den verkstälda undersökningen, 
torde bästa kännedomen om arbetets planläggning vinnas genom 
anförande af livad beniälte, undertecknad chef vid nämnda sam
manträde yttrade uti ämnet. Detta var af följande lydelse: 

»Enligt § 14 i Riksdagsordningen erfordras för valrätt till Riks
dagens andra kammare följande vilkor: 

a) att vara bosatt (d. v. s. inantalsskrifven) inom en kommun; 
b) att vara i kommunens allmänna angelägenheter röstberättigad; 
c) att vara en man (och således ej qvinna, ej heller bolag eller dylikt); 

samt 
d) att innehafva en viss grad af förmögenhet, visande sig deri, att man 
antingen 1:0) eger eller med stadgad åborätt innehafver fast egen

dom pä landet eller i stad till ett taxeringsvärde af minst 1,000 kronor: 
eller 2:o) för lifstid eller för minst 5 år arrenderar jordbruksfastig

het till taxeringsvärde, ej understigande 6.000 kronor; 
eller ock 3:o) erlägger till staten bevillning för en till minst 800 

kronor uppskattad årlig inkomst. 
Af alla dessa valrättsvilkor är det endast de sistnämnda eller de tre 

förmögenhetskategorierna, om hvilka Riksdagen förutsatt möjligheten af 
en förändring och önskat utredning, men deremot har Riksdagen lemnat 
de öfriga vilkoren alldeles oberörda. På denna omständighet har man 
att lägga särskild vigt, enär, då det är ingalunda ovanligt att få höra 
den satsen uttalas, att politisk rösträtt bör tillkomma hvarje oförvitlig 
man, ja qvinna, som skattar till staten, man kunde fordra, att den nu 
ifrågasatta utredningen borde omfatta äfven dem, som endast betala 
mantalspenningar, men då detta skattebelopp icke är tillräckligt för röst
rätt inom kommunen, utan härför erfordras bland annat skyldighet att 
till kommunen erlägga skatt för till allmän bevillning taxerad fastighet, 
näring eller inkomst, så är ock undersökningen derigenom begränsad till 
att omfatta endast sistnämnda och till kommunen skattskyldiga personer. 
Detta vill med andra ord säga, att alla de personer, som skola blifva 



Plan för arbetets omfång och utförande. III 

föremål för den begärda undersökningen, måste finnas upptagna i lands
kommunernas fyrktalslängder och i städernas röstlängder. 

Då vidare Riksdagen nu begärt en utredning dels om de bestående 
rösträttsförhållandena, dels om verkningarne af en större eller mindre 
utsträckning af gränsen för denna rätt, men deremot icke yttrat sig, i 
hvilka gradationcr eller huru långt denna utsträckning må fullföljas, så 
synes härigenom vara gifven åt undersökningsförrättaren full handlings
frihet i sistnämnda hänseende. Att nu på förhand, och så länge man 
icke cger något undersökningsmaterial, definitivt bestämma, i hvilka 
detaljer arbetet bör fullföljas, torde ej vara lämpligt, men emellertid 
nödgas man att åtminstone preliminärt och för att kunna bedöma det 
förestående arbetets omfattning redan nu göra ett öfverslag i detta hän
seende. 

Går man derför till att undersöka, hvilka gradationer kunna tänkas 
behöfliga inom de tre olika klasserna af förmögenhetsvilkoren, bar man 
beträffande den första klassen att naturligtvis först bestämma, huru 
inånga ega eller med stadgad åborätt innehafva fastighet om 1,000 kro
nors taxeringsvärde och derutöfver. I afseende på en tilltänkt nedflott
ning i detta fall af det s. k. politiska strecket torde böra erinras, att det 
antal fastigheter och särskildt jordbruksfastigheter om så litet värde som 
under 1,000 kronor är långt större, än man antagligen förmodar. Af den 
öfversigt af 1876 års bevillningstaxering, som genom Kungl. Finansdepar
tementets försorg är utarbetad, är nemligen ådagalagdt, att af rikets 
samtliga 358,062 jordbruksfastigheter å landet voro ej mindre än 81,46'J 
eller nära 23 % af hela antalet taxerade till mindre än 1,000 kronor, och 
då tillika deras medeltaxeringsvärde var 467 kronor, så måste mera än 
hälften af dessa 81,469 varit värda mindre än 500 kronor. Om nu dertill 
i betraktande tages, att ingen af dessa små jordegendomar i värde kan 
hafva uuderstigit 100 kronor, emedan för så små egendomar ingen be
villning erlägges, så framgår häraf, att största mängden små jordegen
domar är att söka emellan värdena 100 och 500 kronor och att dessa 
egendomar torde omfatta ett antal af bortåt 50,000, samt att i följd deraf 
jordbruksfastigheter med ett värde om 500—1,000 kronor borde finnas 
till ett antal af omkring 30,000 eller något mera. I afseende å öfriga 
fastigheter föreligga deremot ej materialier för likartade beräkningar, 
men deras antal bör icke rubba den här funna allmänna regeln. 

För fastigheter torde man derför med fäst afseende på de stora tal, 
som det här gäller, icke få nöja sig med blott de nu antydda tre grup
perna (1,000 kr. och deröfver, 500—1,000 100-500 kr.), utan får man 
väl låta dessa blifva följande 5, nemligen: 

1) från och med 1,000 kronor och derutöfver; 
2) från och med 700 kronor och intill 1,000 kronor; 
3) från och med 500 kronor och intill 700 kronor; 
4) från och med 300 kronor och intill 500 kronor; 
5) från och med 100 kronor och intill 300 kronor. 

I afseende å rösträtten för arrendatorer är att ihågkomma, att denna 
är beroende såväl af arrendetiden som af den arrenderade jordegendomens 
värde, i följd hvaraf en utvidgning af denna rätt kan åstadkommas på 
tre olika sätt, nemligen antingen genom att bibehålla den nu stadgade 
arrendetiden men sänka egendomsvärdet, eller ock genom att bibehålla 
värdet men sänka tiden, eller också genom sänkning af båda. Häraf 
uppstår vid den förestående utredningen naturligtvis icke allenast möjlig
heten utan äfven nödvändigheten af en stor mängd kombinationer. 

För att ej allt för mycket öka dessa, torde dock frågan om arrende
tiden kunna begränsas till 3 synpunkter, nemligen: 

1) på lifstid eller minst 5 år: 
2) på mindre än 5 år men mera än 1 år ; 
3) på 1 år eller derunder samt uppsägning. 
För egendomsvärdet torde deremot erfordras något Hcrc gradationer, 

såsom genom sänkning af nuvarande värdesumman till hälften, eller till 
1.000 kronor, eller till mindre belopp, och skulle alltså de arrenderade 
jordbruksfastigheterna komma att särskiljas i följande 4 grupper efter 
taxeringsvärdet, nemligen: 

1) från och med 6,000 kronor och derutöfver; 
2) från och med 3,000 kronor och intill 6.000 kronor; 
3) från och med 1,000 kronor och intill 3.000 kronor: 
4) från och med 100 kronor och intill 1.000 kronor. 
Då nu dessa fyra taxeringsgruppcr måste bestämmas för livar och 

en af de tre olika arrendetiderna, så komma arrendatorer af jordbruks
fastighet att på detta sätt uppdelas i ej mindre än 12 olika gradationer. 

Beträffande slutligen dem som erlägga bevillning för inkomst, liar 
man naturligtvis att först bestämma antalet af dem, som än> taxerade 
till minst 800 kronors inkomst, och torde man vidare få sänka beloppen 
i jemna hundratal, tills man når 500 kronor, hvilket är med högst få 
undantag det minsta belopp hvarför bevillning numera erlägges. Grada-
tionerna för de för inkomst taxerade skulle då blifva 4. nemligen: 

1) från och med 800 kronor och derutöfver; 
2) från och med 700 kronor och intill 8tX) kronor; 
3) från och med 600 kronor och intill 700 kronor; 
4) från och med 500 kronor och intill 600 kronor. 

Vid dessa graderingar inom de tre rösträttsklasscrna bar ingen hän
syn tagits dertill att, såsom ganska ofta inträffar, en skattskyldig tillhör 
två, j a till och med alla tre klasserna. För att i dylika fall undvika 
dubJ>elräkningar har man då att antingen hänföra den skattskyldige till 
blott en enda klass eller ock att särskildt angifva på hvad sätt dubbcl-
räkningar skett, så att med ledning häraf nödiga frånräkningar må kunna 
ske. Det förra alternativet är mycket svårt att med så att säga rättvisa 
genomföra, enär ingå grunder finnas bestämda, om och när den ena klas
sen skall taga företräde framför den andra, och om man äfven, såsom 
jag försöksvis i detta fall gjort, härför upprättar ett slags tariffer, saknar 
ändock ett sådant förfaringssätt laga giltighet, hvartill kommer, att man 
härigenom beröfvar sig möjlighet att få veta hela antalet i hvarje klass 
för sig. Återstår då det andra alternativet och har man dervid att be
stämma, huru många är<i vid klassificeringen i de tre klasserna mera än 
en gång räknade, nemligen såsom: 

1) fastighetsegare och arrendatorer samt iukomstegarc; 
2) fastighetsegare och arrendatorer; 
3) fastighetsegare och inkomstegare; 
4) arrendatorer och inkomstegare 
Under hvar och en af dessa 4 afdelniugar skulle rätteligen samtliga 

de gradationcr göras, som nu härofvan föreslagits för de tre rösträtts
klasserna, men som detta skulle leda till snart sagdt en oändlighet af 
kombinationer, får man väl nöja sig med att dela hvar och en afdelning 
i 2 grupper, nemligen i 

1) nu röstberättigade; 
2) nu ej röstberättigade. 
Härigenom uppkomma tillsammanlagdt 8 gradationcr af dem som 

tillhöra mera än en enda röstklass, efter hvilkas fråndragning de åter
stående då utgöra de nu röstberättigade och de som skulle blifva det, 
med fullständigt utsträckt rösträtt. 

Utom samtliga dessa nu angifna många gradationcr af skattskyldige 
tinnes det åtskillige, som visserligen också de erlägga utskylder till stat 
och kommun, men hvilka, äfven med den ifrågasatta utsträckningen af 
den politiska rösträtten, icke kunna erhålla sådan. Ehuru dessa senare 
egentligen icke skulle utgöra föremål för den föreliggande undersökningen, 
torde de dock böra tagas med, såväl för en icke ovigtig komplettering! 
som för nödig kontroll å slutsummorna, synuerligast som deras med
tagande icke bör vålla något mera anmärkningsvärd! tillägg i arbetet. 
Det vill derför synas mig, som om särskilda kolumner böra egnas åt 
följande !t klasser af skattskyldigc, som icke kunna ega politisk >Oslrält: 

X) arrendatorer af annan fastighet än jordbruksfastighet; 
2) sterbhus; 
i'») bolag och menighcter; 
4) utländske undersåtar; 
5) ej mantalsskrifnc i kommunen; 
6) omyndige; 
7) i konkurstillstånd: 
8) ej välfrcjdadc, fångar och dårhushjon: 
il) qvinnor. 
Då alltså qvinnor här blifvit upptagna såsom en särskild klass för 

sig, så följer häraf, att de öfverallt annorstädes måste vara uteslutna, så 
att. då här talats om skattskyldig, det alltid menats skattskyldige män. 

1 kolumnen för ej välfrejdade äro här tillagdc äfven fångar och dår
hushjon, ehuru de icke i oc·h för sig äro ber<ifvadc frejd och ehuru lagen 
icke särskildt frånkäniier dem rösträtt, men då de naturligtvis icke fak
tiskt kunna utöfva densamma, torde de böra från de röstegande från-
räknas. 

Med fäst afseende derpå, att för Stockholms stad gälla andra och 
strängare bestämmelser i fråga om den kommunala rösträtten än för riket 
i öfrigt, skulle för liufvudstaden särskildt bland de i kolumnen för vau-
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frejdade inrymda l>i>ra äfven hänföras de som iiro tilltalade eller under 
framtiden stälda för vanfrejdandc brott, eller förklarade ovärdiga att föra 
andras talan; likasom bland de i konkurstillstånd varande borde hänföras 
äfven de som sin egendom afträdt, men ej styrkt sig vara fria från sina 
borgenärers kraf; hvarjemte till de omyndige vore att tillägga de som ej 
råda öfver sig och sitt gods och stå under annans husbondevälde. I af
seende på samtligc dessa undantagsfall för Stockholm lär det väl dock 
blifva ganska svårt att erhålla nöjaktiga uppgifter, och man kan väl an
taga, att de i det hela ej komma att märkbart utöfva något inflytande 
på slutresultatet. 

Det aldra vigtigastc hindret deremot för rösträtts utöfvande ej alle
nast i Stockholms stad utan äfven i hela riket för öfrigt utgöres utan 
tvifvel af den omständigheten, att den skattskyldigc huƒ<ll>· för oguldna 
kommunalut$kylder. 

Hvilken betydelse dcuna omständighet har för valrätten torde kunna 
bedömas af de kända förhållandena i Stockholms stad. Här hållas nu
mera två upphördsstämmor för krono- och kommunalutskylderna, nem
ligen en vintcrstämma och en sommarstämina, och skola af de utfärdade 
dcbctscdlarnc en del (vid pass ',',) betalas till fullo å första stämman, 
men de öffiga (vid pass %) betalas till en del på första och till en del 
på andra stämman. Af sistnämnda slag af debetsedlar, hvarå afbetal
ning kunnat ske och om hvilka här egentligen bör vara frågan, reste
rade enligt förhållandena under senaste fem år efter viutcrstämmau 52 
ä 56 ,¾, hvarefter de restcrandcs samtliga utskylder blefvo förfallna till 
betalning, och efter sommarstämman resterade 21 å 23 ,¾ af alla som bort 
vid stämman betalas. De härvid ådagalagda talen äro såväl för sin stor
lek som för den ringa förändcrlighcten särdeles anmärkningsvärda. Be
träffande förra slaget af debetsedlar, eller de som skolat till fullo betalas 
å viutcrstämmau, var förhållandet ännu sämre, enär häraf resterade vid 
stämmans slut icke mindre än 66 ii 76 j¢. År 1883 afskrefvos för fattig
dom 30,100 debetsedlar eller mera än 45 % af samtligc dem, som för året 
voro i hufvudstaden utfärdade. 

Ehuru man kan förmoda, att det icke är så illa bestäldt i riket för 
öfrigt som här i hufvudstaden, torde man dock få antaga, att en icke 
oväsentlig del bland de skattskyldige försumma sina skyldigheter uti 
ifrågavarande hänseende, äfvensom att detta inträffar mest bland de minst 
beskattade eller just bland den klass af medborgare, till hvilka man före
slagit att utvidga den politiska rösträtten. För den utredning, som nu 
föreligger, är det derför af största vigt att egna särskild uppmärksamhet 
åt detta förhållande, och liar jag derför vid mitt hittills gjorda förslag 
helt och hållet lcmnat frågan om oguldna kommiinalutskylder ur räknin
gen, anseende dessa vara af den säregna beskaffenhet och hetydelse, att 
de böra behandlas särskildt för sig. Det är nemligen tydligt, att den, 
som står under förmynderskap eller är i konkurstillstånd eller befinner 
sig i något annat af redan angifna undantagsförliållanden, intager en 
väsentligen olika ställning mot den skattskyldige, som, under antagande 
att han i öfrigt är qvalificerad för åtnjutande af politisk rösträtt, kan, 
genom att betala sina kommunalutskylder eller underlåta detta, sjelf och 
snart sagdt när som helst gifva eller beröfva sig sin rösträtt. 

På dessa skäl anser jag, att sedan samtligc i kommunen skattskyldige 
blifvit klassificerade, såsom jag härofvan föreslagit, och utan hänsyn till 
huruvida den skattskyldigc erlagt sina kommuualutskylder eller icke, en 
särskild undersökning i sistnämnda hänseende måtte göras, så att tyd
ligen må framgå, hvilken miuskning i antalet af de redan vävande eller 
möjligen blifvande politiskt röstberättigade bör göras i och för dem, som 
underlåtit att erlägga sina kommunalutskylder, och detta särskildt bland 
de tre klasserna af fastighetsegare, arrcndatorcr och iukomstegarc såväl 
ofvan som under de nuvarande politiska strecken. Att under dessa sträcka 
undersökningen till alla de gradationcr, som i öfrigt här ofvan föreslagits 
skulle väl leda till en alltför långt gången detaljcriug, utan torde det vara 
tillräckligt, om man beträffande alla dem, som häfta för oguldna kommu
nalutskylder, skiljer dem i följande 6 kolumuer: 

1) fastighetsegare, i öfrigt nu röstberättigade; 
2) fastighetsegare, under nuvarande rösträttsminimum; 
3) arrcndatorcr. i öfrigt nu röstberättigade: 
4) arrcndatorcr, under nuvarande rösträttsminimum; 
5) inkomstegarc, i öfrigt nu röstberättigade; 
6) iukomstegarc, under nuvarande rösträttsminimum *). 

*) Vid arbetets utförande har det sedermera befunnits ändamålsenligast att 
göra en modifikation i denna del af planen såtillvida, att sauitlige skattskyldige 

För dem bland dessa, som tillhöra mera än en klass, tillkomma dessutom 
särskilda kolumner, så att nödiga afdrag må kunna göras för dubbel-
räkuingar. 

Härmed skulle då undersökningen, sådan Riksdagen den begärt, vara 
fullgjord, men fråga kan uppstå, huruvida man verkligen härmed fatt 
fullständigt svar på det spörsmål, som blifvit framstäldt. Det är visser
ligen sannt, att detta blifvit formulcradt endast såsom en fråga om, huru 
många hafva under nuvarande förhållanden politisk rösträtt eller skulle 
erhålla den, om gränserna härför utsträcktes, men härmed sammanhänger, 
såvidt jag kan förstå, mycket nära den frågan: huru heskaffadt skulle 
detta nya element blifva, och såsom naturlig följd häraf: af hvilka folk
klasser bestå de redan nu röstberättigade. Åtskilnaden i fastighctscgare 
och jordarrendatorer gifvcr visserligen en 'vigtig upplysning i detta hän-
secude, men bland dessa finnas, oberäkuadt den klasskilnad, som den 
innehafvande egendomens värde gifver, en mängd olika samhällsgrupper, 
om hvilkas beskaffenhet man är i okunnighet, så länge man icke häråt 
egnar särskild undersökning, och gäller detta isynnerhet i fråga om fastig-
hetsegare i städerna. Skiljaktigheterna inom dessa två stora hufvud-
grupper, fastighetsegare och jordarrendatorer, äro dock icke af så stor 
betydelse, som beträffande den tredje gruppen, eller de som äro taxerade 
för inkomst, bland hvilka man har att söka nästan alla möjliga samhälls
lager, med likväl nu helt och hållet okända proportioner sinsemellan. 

Det vill derför syuas, att den ifrågasatta utredningen, för att 
verkligen blifva fullständig och sådan att man måhända ej behöfvcr gan
ska snart göra den ånyo, äfven kräfvcr en utredning af yrkena ej blott hos 
de nu varande, utau äfven hos de möjligen blifvande röstberättigade, och 
detta särskildt för hvar och en af de tre stora hufvudgrupperna. Då 
man alltså härigenom får icke mindre än 6 olika afdelningar, så måste 
den yrkesfördelning, som under hvar och en af dessa skall verkställas, 
inskränkas inom skäligen trånga gränser, för att man ej må råka ut för 
nog stor vidlyftighet. 

Att nu å förhand bestämma sig för den nödiga klassificeringen af 
yrken torde vara för tidigt, men måhända kan man nöja sig med ungefår 
densamma som i Statistiska Centralbyråns redogörelser för de hittills 
hållna riksdagsmannavalen plägat uppställas beträffande elektorer, hvilka 
klassificeras sålunda: 

1) civile embetsman; 
2) militärer; 
3) prester; 
4) kyrkobetjening och skollärare; 
5) gods- och bruksegare; 
6) hemmansegarc; 
7) arrendatorer, förvaltare, inspektörer; 
8) fabrikanter, mjölnare; 
9) handtverkare, byggmästare; 

10) handlande, gästgifvare; 
11) sjökaptener; 
12) öfrige och af ouppgifvet yrke. 
Detta gör 12 klasser, men som dessa väl tarfva åtskilliga sönder-

deluiugar och tillägg, så kan man icke stanna vid dessa 12, utan måste 
deras antal något ökas, men om man också ej skulle öka dem mera än 
till 15, så uppkomma slutligen ändock 6X15 eller 90 kombinationer, 
hvilka måste ökas med ytterligare några 15-tal i och för dubbelräkuingar. 
Man finner häraf, att en yrkesfördelning måste vålla mycket arbete och 
kommer att gifva ett betydligt tillägg till det hela. Huru stort detta 
tillägg blifvcr, är knappast möjligt att beräkna; måhända hälften eller 
deromkring. 

Af allt hvad sålunda nu anförts torde klarligen framgå, att den af 
Kiksdagcu begärda statistiska utredningen är, äfven om man frånser helt 
och hållet från yrkesfördelningen, mycket omfattande och ganska in
vecklad, så att man icke kan förutsätta såsom lämpligt eller knappast 
ens möjligt för kommunerna eller några lokalmyndigheter att kunna 

delats i tvenne grupper, nemligen i sådana som betalt och sådana som icke betalt 
sina kommunalutskylder, och att utredningen om de senare verkstälts i samma 
gradationer som för de förre, och således icke blott i de här föreslagna sex 
klasserna. 
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åstadkomma primäruppgifter i Jet bearbetade skick, att en centralmyn
dighet endast behöfde sammanföra dem i tabellariska öfversigtcr, utan 
måste väl hela den statistiska bearbetning^ förläggas till ett enda cen
tralt verk, hvilket i sådant fall väl icke kan blifva något annat än Sta
tistiska Centralbyrån. 

Beträffande då de för undersökningen nödiga primärupi>ijijter¶a 
tillåter jag mig återkalla i minnet, att jag redan visat, att de personer, 
som skola blifva föremål för den ifrågasatta undersökningen, måste finnas 
upptagna i kommunernas skattelängder, och om man derjemte erinrar sig 
den betydelse, som måste gifvas åt den omständigheten, huruvida de kom
munala utskylderna erlagts eller icke, så framgår häraf, att ingen annan 
än kommunerna eller deras myndigheter är i besittning af sådana upp
gifter, som kunna läggas till grund för de erforderliga primäruppgiftcrna. 
Den tanken ligger då nära till hands, huruvida ej en enkel afskrift af 
t. ex. fyrktalslängderna med måhända några tillägg skulle kunna tjena 
såsom primäruppgifter, men tyvärr låter ej sådant förfaringssätt använda 
sig. Dessa längder innehålla nemligen visserligen mycket af vigt för 
ändamålet, men deremot icke den nödvändiga upplysningen om taxerings
värdena och de uppskattade iukomstbeloppen, utan endast uppgift om 
den derför erlagda bevillningcn. Härigenom skulle visserligen taxerings
värdena och i tlertalct fall inkomstbcloppen kunna beräknas, men detta 
senare är ingalunda alltid möjligt i följd af de afdrag för s. k. existens
minimum, som enligt flere olika grunder kunna vara gjorda. Härtill kom
mer, att i hela Dalarnc, på 3 socknar när, finnas ingå fyrktalslängdcr 
utan andra slag af längder, likasom städerna hafva sina särskilda. I. 
följd häraf lär dct^ väl icke kunna undvikas, att samtligc lands- och 
stadskommuner måste förbindas att hvar för sig låta upprätta särskilda, 
för ändamålet afsedda primäruppgifter enligt gifvct formulär, hvilket 
naturligtvis vinner i brukbarhet, om det läte använda sig för hela riket, 
såväl å land som i stad. 

Formulär '), försedt med upplysande exempel och regler för använ
dandet, är upprättadt i nyssnämnda syfte, hvarvid meningen varit, att 
samtligc för formulärets användning erforderliga uppgifter skola hemtas 
ur kommunernas fyrktals- och dermed jemförliga skattelängder, utom i 
fråga om kol. 5—7, hvilka för landskommunerna måste ifyllas enligt de 
hos dem befintliga taxcringsläugderna, och utom de i kol. 2 införda arrende
tiderna, hvarom antagligen ingå längder äro tillgängliga, utan måste väl 
upplysning härom särskildt af primäruppgiftens författare inhemtas, lika
som antagligen äfven måste förfaras med en eller annan uppgift, som 
bör lemnas i anmärkningskolumncn. 

Af detta formulär med exempel och regler böra exemplar utdelas 
till hvarje kommun å landet och till hvarje stad, samt måste dessutom 
tryckta blavketter i nödigt antal exemplar tillhandahållas åt desamma, 
för att användas för de uppgifter, som till Statistiska Centralbyrån skola 
insändas. Att denna utdelning af formulär och blanketter måste ske 
helt och hållet på statsverkets bekostnad, är sjelfklart. 

I afseende på tiden för uppgifternas aflemnande är att erinra, huru
som med år 1884 börjat tillämpas en ny bevillningsförordning, som gjort 
bland annat så väsentliga förändringar i förutvarande bestämmelser om 
det s. k. existensminimum, att de taxerade inkomstbelopp, som faststälts 
enligt de äldre bestämmelserna, icke kunna läggas till gruud för den nu 
ifrågavarande undersökningen. Då vidare dessa nya eller 1881 års bevill-
uingsbelopp ligga till grund för de kornniunalutskylder, som skola utgå 
under år 1885. så följer häraf, att undersökningsmaterialet för den poli
tiska rösträtten icke kan omfatta uppgifter för något år äldre än sist
nämnde år 1885, och att med särskildt afseende på den stora betydelse, 
som måste fästas dervid, huruvida de kommunala utskylderna erlagts eller 
icke, de för året afslutade uppbördsstämniorna måste härför afvaktas. 
Tiden för dessa å landet är bestämd till februari månad, såvida icke 
kommunalstämman finner skäligt att på annat sätt om uppbörden för
ordna, hvaremot uppbörden i stad vcrkställcs på den tid hvarje stad kan 
finna för sig lämplig, och har man sålunda exempelvis här i Stockholm, 
såsom jag redan erinrat, två uppbördsstämmor, hvaraf den sist hållna 
icke slutade förr än den 14 juni. 

Då den af Riksdagen begärda redogörelsen bör så vidt möjligt offent
liggöras under nu förestående riksdagspcriod och således ej senare än till 
1887 års riksdag, och då med erfarenhet af det skick, hvari uppgifter, 
som från kommuner aflemnas, pläga vara beskaffade, samt i öfrigt. med 

1) Detta formulär är å nästföljande sida återgifvet. 

fäst afseende å ämnets stora omfattning, jag icke kan tänka mig görligt 
att kunna få redogörelsen färdig på kortare tid iin vid pass l'/j år, så 
är det tydligt, att arbetet härmed måste påbörjas så tidigt som möjligt 
af året 1885. Häraf följer med nödvändighet, att primäruppgiftcrna måste 
afleinnas så fort ske kan efter afslutad uppbördsstämma, och synes af-
lcmningsti<len derför kunna lämpligen bestämmas för landet till en månad 
efter slutad stämma och för stad till augusti månads utgång eller den 
för de ordinarie riksdagsniamiavalcn vanliga tiden. Härigenom komma stä
derna att få så lång uiiståndstid som möjligt, hvarigenom ock vinnes den 
fördelen, att om af försumlige skattskyldigc, hvilka man väl bar att mest 
finna i städerna, resterande utskylder innan dess hinna på exekutiv väg 
uttagas, möjlighet beredcs att kunna upptaga äfven dessa personer såsom 
politiskt eller åtminstone i kommunens angelägenheter röstberättigade. 

Skyldigheten att aflemna de erforderliga primäruppgifterna bar jag 
här i allmänhet antagit böra tillkomma stads- och landskommunerna, 
men då dessa såsom sådana väl icke kunna anses härtill lämpliga, måste 
några deras särskilda myndigheter härför anlitas, och synas då ingå 
andra vara lämpligare än magistrater i städerna eller, der sådana saknas. 
vederbörande stadsstyrelscr, samt kommunalstämmans ordförande å landet, 
hvilka alltså skulle erhålla Kungl. Maj:ts befallning att låta upprätta 
ifrågavarande uppgifter, hvilket väl bör ske på kommunernas bekostnad, 
och dem aflemna samt för deras riktighet ansvara, och i följd deraf äfven 
skyndsammeligen besvara de anmärkningsskrif'velscr, som till dem från 
Statistiska Centralbyrån aflåtas. 

Det material, som sålunda kommer att till Centralbyrån insändas, 
varder mycket voluminöst, afgifvct som det blir från 2,180 olika myndig
heter och personer samt omfattande uominativa uppgifter för vid pass 
600,000 personer, och kommer arbetet härmed inom Statistiska cmbets-
vcrket att kräfva betydliga arbetskrafter, hvilka likväl icke finnas till
gängliga utan måste särskildt anskaffas mot derför särskildt anvisade 
medel, hvilket allt likasom frågan om arbetenas ordnande i Centralbyrån 
likväl icke faller inom området för Beredningens pröfning. Här torde 
endast böra uttalas den önskan, att den slutligen färdiga och tryckta redo
görelsen bör införlifvas med den officiela statistiken, der under Litt. R 
redan finnas redogörelser om riksdagsmannaval och den Kommunala 
rösträtten; och hvilken serie alltså skulle få i en redogörelse om äfven 
den Politiska rösträtten en lämplig fyllnad. Den nya publikationen torde 
i likhet med sin föregångare böra åtminstone i sina flesta och väsent
ligaste delar redovisa för hvarje lands- och stadskommun för sig, hvilket 
förfaringssätt väl är det enda som kan nöjaktigt framställa den begärda 
undersökningens resultat i alla dess detaljer och många skiftningar, för 
hvilkas utredning i alla fall det dryga arbetet måste verkställas.» 

I sammanhang härmed torde äfven böra anföras, a t t Sta
tistiska Beredningen vid ofvannämnda sammanträde den 19 dee. 
1884 i allo godkände ifrågavarande plan, och endast var af 
olika åsigt beträffande de taxeringsuppgifter, som borde läggas 
till grund för den anbefalda redogörelsen ocli i samband dermed 
äfven med afseende på tiden för primäruppgifternas infordrande 
ocli första bearbetning, i det at t den ansåg, at t redogörelsen 
borde grundas på den taxering, som under ar 1885 skulle åsättas, 
ocli a t t med uppgifternas insamlande och bearbetning borde anstå 
till år 1886, och anförde Beredningen dervid såsom skäl, dels 
at t primäruppgifter grundade på 1884 års taxering skulle på 
grund af de förändrade bestämmelserna med afseende på det s. k. 
existensminimum, hvilka vid denna taxering för första gången 
komnie att tillämpas, blifva af mindre värde för kännedomen om de 
samhällsklassers taxeringsförhållanden, hvilka man ville lära känna, 
enär den taxering af de mindre inkomstbeloppen, som då åsattes, 
sannolikt skulle utvisa endast öfvergångsförhållanden, dels ock 
att den fördel, som skulle vinnas genom bearbetandet af om
nämnda primäruppgifter enligt 1884 års taxering, eller att resul
tatet af undersökningen skulle kunna föreläggas Kainrarne under 
riksdagsperioden 1885—1887, möjligen vore blott illusorisk, enär 
den för utarbetandet af redogörelsen afsedda tiden, l'/·> år, vore 
väl knappt tilltagen, emedan, da -primäruppgifterna, som skulle 
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frän kommunerna infordras, voro dels i sitt slag nya, dels ock 
fordrade särskild utarbetning, deras aflemning till Statistiska 
Centralbyrån säkerligen skulle draga längre ut på tiden, än som 
antagits. 

Denna Beredningens utvikande åsigt beträffande tiden för 
primäruppgifternas infordrande föranledde dock ingen ändring i 
den frainstälda planen, enär, såsom redan äranfördt, Eders Kung). 
Maj:ts nådiga bref den (5 februari 1885 bestämmer, att de för 
utredningen erforderliga primäruppgifterini borde af de myndig
heter, hvilka det tillhörde att affatta dem, öfverleinnas till veder
börande senast inom augusti månads utgång år 1885. 

Sedan Eders Kungl. Miij:ts nådiga bref den 6 februari 1885 
till Statistiska Centralbyrån ankommit och ledare för den an-
befalda utredningen blifvit förordnad, blef det Centralbyråns första 
omsorg att utarbeta formulär fi>r och till vederbörande myndig
heter öfversända de blanketter, som borde innehålla de primär
uppgifter, hvaruppå den blifvande utredningen komnie att grunda 
sig. Detta formulär, hvilket enligt nyssnämnda bref för hvarje 
kommun borde upptaga samtlige de skattskyldige, som haft att 
enligt vederbörliga längder år 1885 erlägga utskyldev till kom
munen, bestämdes i närmaste öfverensstämmelse med det af Cen
tralbyråns chef uppgjorda förslaget och upptog 8 kolumner med 
de rubriker, som återfinnas i här nedan återgifna aftryck. 

Af ifrågavarande blanketter hopfogades särskilda häften för 
hvarje kommun, olika allt efter kommunens storlek, och dessa 
jemte i hvarje häfte inneliggande reservark och ett Statistiska 
Centralbyråns cirkulär den 19 februari 1885 angående uppgif
ternas meddelande med regler och exempel (or att dervid tjena 
till ledning, öfversändes härpå till Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande tor vidare utdelning inom länen, hvarvid dessutom 
till sistnämnda myndigheter öfverlemnades ett transsumt af Eders 
Kungl. Mnj:ts nådiga bref uti ämnet äfvensom exemplar af Statisti
ska Centralbyråns nyssnämnda cirkulär den 19 februari 1885, och 
anhöll Centralbyrån dervid, att, jemte utdelandet af blanketthäftena 
till vederbörande, länsmännen måtte dels underrättas om hvad dem 
ålåge uti förevarande hänseende, fÖr hvilken underrättelses med
delande nyssnämnda cirkulär bifogades, dels särskildt erinras om 
nödvändigheten att i behörig tid fullgöra hvad på dem ankomme, 
så att uppgifterna efter hand och så skyndsamt som möjligt 
måtte i Centralbyrån blifva tillgängliga tor den statistiska be
arbetningen. 

Ifrågavarande utsändning af blanketter var afslutad i början 
af mars månad 1885, hvarefter <j rams k ni mj en af primävupp<jif-
terna vidtog, i den mån dessa till Centralbyrån inkommo. Be-

klagligen skedde detta dock i början ganska sparsamt, hvarför 
ej heller under denna tid någon större arbetsstyrka kunde med 
ifrågavarande granskning sysselsättas. Ehuru samtlige magistrater 
eller stadsstyrelser borde aflemna sina uppgifter till Eders Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande i länen uti augusti månad samt kom
munalstämmornas ordförande a landsbygden sina uppgifter till läns
mannen i orten, sedan en månad förflutit efter år 1885 slutad 
uppbördsstämma for kommunalutskylderna, men ej senare än den 
för städerna faststälda tiden, samt länsmännen efter vederbörlig 
granskning ofördröjligen borde öfverlemna dem till Eders Kungl. 
Maj'.ts Befallningshafvande i länet, som, i den mån dessa och 
förenämnda uppgifter från städerna inkommo, egde att öfver
sända dem till Statistiska Centralbyrån, oaktadt dessa bestäm
melser felades emellertid ännu den 1 november 1885 ej mindre än 
452 af landskommunernas och 16 af städernas primäruppgifter. 
Först i juni 1886 hade uppgifter från samtliga kommuner i 
riket inkommit till Statistiska Centralbyrån. 

I den mån primäruppgifter blefvo i Statistiska Centralbyrån 
tillgängliga, underkastades de den förberedande granskning, som 
alltid bör föregå deras bearbetning och som här visade sig desto 
jiödvändigare, som materialets beskaffenhet lemnade åtskilligt 
öfrigt att önska. Redan de uppgifter, som kunde liemtas ur 
taxerings- och fyrktalslängder eller, der de sistnämnda ej finnas, 
ur dem motsvarande röstlängder (och dessa uppgifter 'utgjorde 
det öfvervägande flertalet), lemnade tillfälle till många anmärk
ningar. Ännu mer var detta fallet, när, såsom i fråga om 
arrendetid eller i allmänhet besittningstid för jordbruksfastighet, 
särskild undersökning måste anställas för meddelande af den 
åstundade uppgiften. Inalles hafva ej mindre än 1,889 anmärk
ningsmemorial mast öfversändas till kommunalstämmornas ord
förande eller städernas magistrater för vinnande af vederbörliga 
upplysningar eller rättelser i fråga om de insända uppgifterna. 
Korrespondens härför fortgick ända till innevarande års början. 

Af de år 1884 i hufvudstaden förrättade allmänna riksdags-
mannavalen har klarligen framgått, i huru otillfredsställande skick 
hufvudstadens vallängder hafva befunnit sig. Om också i Stock
holm, med dess stora, olikartade och i hög grad vexlande befolk
ning, svårigheterna att för hvarje valman känna alla de olika 
omständigheter, som utöfva inverkan på hans rösträtt, äro ganska 
stora, borde dock detta icke vara fallet i våra landskommuner 
med deras oftast fåtaliga och till personal och sammansättning 
så litet varierande befolkning. Af de anmärkningar, hvartill de 
insända primäruppgifterna gifvit anledning, framgår dock, att på 
mångfaldiga ställen i riket de längder, som böra ligga till grund 
för så väl riksdagsmannaval som för den kommunala röst
rätten, icke äro så beskaffade, som man kunde ega rätt att vänta, 
och om genom de anmärkningar, som af Statistiska Centralbyrån 
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mot dem framstälts, ej få rättelser i dem blifvit gjorda, torde 
denna omständighet i viss mån kunna tjena såsom ersättning 
för det besvär, hvilket Centralbyråns anmärkningsnieinorial otvif
velaktigt ej så sällan förorsakat vederbörande myndigheter. 

I fråga om ett slag af uppgifter bar Centralbyrån sett sig 
nödsakad att infordra särskilda underrättelser, nemligen i fråga 
om ognidna kommunalutskylder å landsbygden. De från kom
munerna inkomna uppgifterna voro nemligen härutinnan mycket 
ofullständiga och dessutom såsom afseende olika tider af året 
icke med hvarandra jemförliga eller för den undersökning, som af 
Centralbyrån borde verkställas, fullt användbara oc·h lämpliga, hvar
jemte de kommunala myndigheterna å landsbygden, så framt genom 
deras åtgörande rättelse härutinnan skulle hafva vunnits, hade 
i vanliga fall för a t t kunna meddela exakta upplysningar först 
mast hänvända sig till kronofogden eller hans underlydande inom 
området. För a t t nu afvända dessa olägenheter och på samma 
gång erhålla underrättelse om de för fast egendom eller inkomst 
skattskyldiga personer, hvilka vid den tid på året, då riksdags-
mannavalen å landsbygden pläga hållas, häfta för oguldna 
kommunalutskylder, och detta utan den betydande skriftvexling 
och det myckna besvär, som annars skulle förorsakats sa väl de 
kommunala myndigheterna som Centralbyrån sjelf, var det, som 
Centralbyrån genom cirkulär den 22 augusti 1885 vände sig direkt 
till samtlige kronofogdar i riket med anhållan, a t t dessa ville så 
skyndsamt som möjligt å bifogad blankett öfversända en till 
namn, yrke och bostad specifik förteckning å de personer inom 
hvarje till fögderiet hörande kommun, hvilka den 15 augusti 
1885 ännu icke inbetalt de kommunalutskylder, för hvilkas in
drifvande restlängder under år 1885 blifvit från kommunerna 
öfverlemnade. 

Sedan nu ifrågavarande uppgifter till Statistiska Central
byrån inkommit, hvilket i allmänhet skedde inom den närmaste 
tiden efter cirkulärets utfärdande, jemfördes dessa med de uppgifter 
af motsvarande slag, som förelågo från de kommunala myndig
heterna, hvarefter de brister, som ännu förefunnos, afhjelptes genom 
skriftvexling med sistnämnda myndigheter. 

Efter förutskickande af dessa anmärkningar torde det till-
låtas Statistiska Centralbyån att nu öfvergå till en redogörelse 
för sjelfva resultaten af den verkstälda undersökningen, sådana 
dessa framgå af tabellernas innehåll. 

Tab. N:o 1. Röstberättigade och icke röstberättigade 
å landsbygden. 

I enlighet med tabellens öfverskrift, lemnas i densamma 
för landsbygden redogörelse for antalet röstberättigade vid val 
till Riksdagens Andra kammare och antalet män som vid ett 
sådant val icke äro men genom nedflottning af de i § 14 Riks
dagsordningen föreskrifna gränser blefve röstberättigade äfvensom 
antalet af öfrige för fast egendom eller inkomst till kommunen 
skattskyldige år 1885. 

Uttrycket »föreskrifna gränser» bar då i enlighet med det 
sätt, hvaruppå det ofta och äfven i Riksdagens underdåniga skrif
velse fattas, ansetts likabetydande med de gränser, som ifråga
varande grundlagsparagraf utstakar beträffande taxeringsbelopp 
å fastighet eller inkomst samt beträffande arrendetidens längd 
i fråga om fastighet, som ej innehafves med full eganderätt eller 
med åborätt, således i det hela ungefär lika med förmögenhets-
gräns. 1 vidsträcktare l>etydelse kunna dock under detta begrepp 

äfven inrymmas andra bestämmelser, såsom i fråga om kön, bo
sättningsort in. ni., men i denna vidsträcktare betydelse har 
ordet af redan anförda skäl ej här blifvit fattadt. 

¶ enlighet med den utstakade planen har det ansetts lämp
ligt a t t offentliggöra de resultat, hvilka af den verkstälda under
sökningen framgått, äfven för hvarje särskild kommun, synner-
ligast som hittills för dessa ingå uppgifter med afseende på den 
politiska rösträtten funnits eller blifvit offentliggjorda ens i fråga 
om de personer, hvilka för närvarande ega valrätt till Andra 
kammaren. De verkningar, hvilka en utsträckning af rösträtten 
skulle komina at t medföra, blifva dessutom för den enskilde of'ta 
lättast åskådliggjorda, om han blir sat t i tillf'älle a t t få känne
dom om dessa verkningar i f'råga om hans eget elle·r angränsande, 
honom mera bekanta samhällen. 

Såsom den högre enheten ofvanom kommunen bar helt natur
ligt valkretsen blif'vit sat t och ofvanom denna länet. 

Ar kommun delad på härad eller tingslag, hafva dess 
delar blifvit sammanförda, i fall häradena eller tingslagen till
höra samma valkrets, men hafva de i motsatt fall mast särskiljas. 
Härvid är likväl a t t märka, a t t då utredningen är afsedd att 
lemna uppgifter i och för en möjligen blifvande utsträckning af' 
rösträtten, Centralbyrån ej ansett sig bunden att , i fall oregel-
bundenheter i den kommunala inledningen ännu existerade vid 
den tid primäruppgifterna afse, men beslut fattats, att dessa 
skola upphöra vid en viss föreskrifven tidpunkt, affatta sin redo
görelse i enlighet med dessa äldre, utdömda förhållanden, utan 
hafva vid tabellens upprättande iakttagits alla de förändringar, 
som till häfvande af de administrativa oregelbundenhoterna blif'vit 
beslutade, för så vidt de vid arbetets tryckning voro Central
byrån bekanta. Samtliga dessa regleringar hafva .emellertid vid 
1887 års början trädt i verkställighet. 

Det hinder för rösträttens utöfning, som ligger deri, a t t skatt
skyldig' ej erlagt kommunala iitskylder, bar behandlats särskildt för 
sig och ej i samband med öfriga· disqvalificerande bestämmelser i 
fråga om valrätten, och hafva skälen härför blif'vit anförda i det 
förut återgifna förslaget till arbetsplan. Så till vida har dock 
en afvikelse från denna eg t rum, att undersökningen i f'råga om 
oguldna kommunalutskyldor blifvit utsträckt längre och resul
taten deraf liksom äfven af vissa andra undersökningar blifvit i 
vidsträcktare omfattning offentliggjorda, än hvad afsigten från 
bör jan varit. Detta så väl af' praktiska skäl vid arbetets verk
ställande i Statistiska Centralbyrån, som för möjliggörandet af' 
berättelsens tryckning i mån af arbetets fortgång, genom hvilket 
förfaringssätt Centralbyrån satts i stånd att framlägga den af' 
Riksdagen begärda redogörelsen redan under innevarande riks
dagsperiod. 

För antalet af de röstberättigade eller icke röstberättigade, 
som häfta för oguldna kommunalutskylder. blir längre fram till
fälle a t t redogöra. Att uppgifterna i f'råga om dessa utskylder 
grunda sig icke blott på d<; kommunala myndigheternas utan äfven 
pä kronofogdarnes meddelanden, bar redan blifvit omnänindt. Af 
tabellens siffror framgår tydligt, at t stora olikbeter med afseende 
l>ä dessa utskylders inbetalning företimias i f'råga om olika trakter 
af' riket. Man jemförc t. ex. dessa siffror för Mälarprovinserna samt 
för Blekinge eller Vcnnland eller t'<ir Hallands nordligaste härad 
och för samma landskaps öfriga delar. Att roständerna äro 
mindre, än man kunnat fÖrmoda, är dock det vanliga. Sålunda 
finnas ingå sädana angifna ens för den största landskommunen 
i riket eller Skellefteå. Sistnämnda omständighet kunde antagas 
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bero på bristfällighet i den insända priinäruppgiften. En sådan 
möjlighet antog äfven Centralbyrån och förfrågade sig af denna 
anledning hos kommunalstämmans ordförande i Skellefteå, huru 
härmed förhull sig, men erhöll då till svar, at t inom kommunen 
ingen häftade för oguldna kommunalutskylder, liksom ej heller 
någon der var försatt i konkurstillstånd. 

Orsakerna till do olikheter, som förekomma emellan de sär
skilda kommunerna, kunna vara mångahanda. Den ekonomiska 
ställningen spelår naturligtvis härvid en stor rol. Men äfven 
andra omständigheter synas inverka härpå. Mycket beror på 
det sätt, hvaruppå utskylderna uppbäras och redovisas. Uti §§ 
67 och 70 i förordningen om Kommunalstyrelse på landet stadgas, 
at t stämma för uppbörd af kommunalutskylder skall före februari 
månads utgång förrättas af kommunalnämnden eller vissa dess 
medlemmar, så vida icke kommunalstämman finner skäligt at t på 
annat sätt om uppbörden fÖrordna, samt att kommunalnämnden 
skall öfver de skattskyldige, som vid uppbördsstämman ej in
betalt sina utskylder och för hvilka kommunalstämman ej be
viljat afskrifning, upprätta rostlängd, som inom två månader 
efter uppbördsstämmans afsittande skall öfverlemnas till krono
fogden i orten, och åligger det honom att de resterande utskyl
derna i vederbörlig ordning indrifva och till nämnden redovisa. 

Här gifna tillåtelse för kommunalstämman at t förordna om 
tiden för uppbördens verkställande har, enligt de upplysningar som 
under Centralbyråns skriftvexling med vederbörande vunnits, 
i flera kommuner så begagnats, at t utskylderna erläggas på två 
eller flera skilda uppbördsdagar, och händer då stundom, at t ovil
korlig skyldighet at t betala inträder först vid den sista af dessa, 
eller att man åtminstone ej brukar tillgripa några strängare medel 
för utskyldernas indrifning, förr än den sista uppbördsstämman 
förflutit, hvarföre i sådant fall många äfven till dess uraktlåta 
all inbetalning. Vid utskyldernas indrifning tillgår derefter van
ligen så, a t t denna i förstå hand vevkställes genom de kommu
nala myndigheterna, och först derefter anlitas kronofogdens hjelp, 
hvarvid här ofvan anförda lagstadgande, at t detta skall ske inom 
två månader efter uppbördsstämmans afslutande, ej alltid så noga 
iakttages. Sålunda heter det från en kommun uti Halland, a t t 
det ej inom kommunen varit vanligt at t begära handräckning 
för restantiernas indrifning, innan 3 a 4 månader förflutit efter 
hvarje uppbördsstämma, hvarigenom flertalet af vederbörande 
skattskyldige ej betala sina utskylder, förr än hösten intrader, 
då de erhålla penningar genom försäljning af årets skörd. Och 
kronofogden i Vestra fögderiet i Jemtlands län skrifver beträf
fande en kommun inom hans fögderi, a t t ingen rostlängd derifrån 
blifvit under året till honom inlemnad samt a t t nämnden bar 
för vana att spara i hop sådana längder för liera år. 

Att sålunda <le särskilda kommunernas sedvanor beträffande 
uppbörden kunna hafva en betydlig inverkan i fråga om antalet 
af de kommunens medlemmar, som vid en viss tidpunkt på året 
häfta f'ör sina utskylder, är icke underligt. Huruvida de i tabel
lerna utförda talen för dessa skulle undergått någon synnerlig 
förändring, i fall redogörelsen hade afsett ett år, då allmänna 
riksdagsmannaval till Andra kammaren skulle hafva hållits, är 
deremot icke sa lätt a t t afgöra. A t t antalet resterande i 
sådant fall hade nedgått, är väl sannolikt, men denna minskning 
kan dock icke hafva varit af någon större betydelse för sjelfva 
slutresultatet. 

De uppgifter, som meddelas beträffande oguldna kommunal
utskylder, afse förhållandena vid midten af augusti månad, i·ller 

den tid på året, då de allmänna valen till Andra kammaren på 
landsbygden enligt regel pläga förrättas. 

I enlighet med den uppgjorda planen hafva de skattskyldige 
här fördelats i följande tre afdelningar: röstberättigade (kol. 
2—5), icke röstberättigade (kol. 6—-27) samt öfrige .skattskyldige. 
Bland de röstberättigade räknas då äfven de personer, hvilka 
häfta för oguldna utskylder men i öfrigt innehafva alla för val
rättens utöfning nödiga qvalifikationer, och särskiljas derför i fråga 
om så väl röstberättigade som icke röstberättigade tvenne grupper 
af skattskyldige, nemligen sådana som betalt och sådana som icke 
betalt kommunala utskylder. Under den andra afdelningen icke röst
berättigade, hädanefter för undvikande af missförstånd i texten 
betecknad med citationstecken »icke röstberättigade», inbegripas . 
samtlige de skattskyldige, hvilka nu icke äro röstberättigade vid 
val till Riksdagens Andra kammare, men skulle blifva det, i 
fall den af Riksdagen förutsatta möjligheten inträffade, a t t de i 
§ 14 Riksdagsordningen för valrätten föreskrifna gränser u t 
sträcktes till alla i kommunens allmänna angelägenheter röst
berättigade och i kommunen bosatte män, med de allmänna in
skränkningar beträffande utländske undersåtar m. ni., hvarom i 
§ 26 Riksdagsordningen omförmäles. Under benämningen öfrige 
skattskyldige förstås deremot alla öfriga på grund af vissa disqva-
lifikationer icke röstberättigade, såsom qvinnor, samfälligheter, 
utländske undersåtar, omyndige m. in. Dessa öfrige skattskyl
dige äro i Tab. n:o 1 liksom äfven i Tab. n:is 2 och 3 (kol. 
40) sammanförda till en summa, hvaremot en mera specifice-s 

rad redogörelse för dem meddelas i Tab. n:o 4. 

Under hvar och en af de båda afdelningarna röstberättigade 
och »icke röstberättigade» redogöres särskildt för de tre klasserna 
egare af fast egendom, arrendatorer af jordbruksfastighet och 
skattskyldige för inkomst, och äro dessa klasser inom den senare 
afdelningen, för a t t kännedom måtte vinnas, hvilka verkningar 
en större eller mindre utsträckning af den politiska rösträtten 
skulle medföra, indelade i grupper i enlighet med den för arbetet 
utarbetade plan, hvilken i det föregående är meddelad. -

Enär en och samma person kan på samma gång tillhöra 
en eller flera af de tre nyssnämnda klasserna, måste äfven upp
lysningar härom inhemtas, och innehållas dessa i kol. 28—37, 
hvarefter i kol. 38 och 39 meddelas slutsumman för hela antalet 
röstberättigade och »icke röstberättigade» med vederbörligt af
drag för dessa mer än en gång räknade. Kol. 41 innehåller 
slutligen uppgift å samtlige .skattskyldige och kol. 42 för jem-
förelses skull uppgift om hela folkmängden. 

Från här omnämnda regel, at t personer, hvilka äro skatt
skyldige inom flere klasser, blifvit upptagna i samtliga de klasser, 
der de äro skattskyldiga, har likväl ett undantag mast göras, 
nemligen i fall någon är röstberättigad inom en klass, men icke 
röstberättigad inom en annan; om någon exempelvis, hvilket 
ganska ofta är händelsen, skattar för fastighet om 1,000 kronor 
»eller mer, men för inkomst mindre än 800 kr. En sådan person 
kan naturligtvis icke på samma gång hänföras till röstberättigade 
och »icke röstberättigade», utan måste man se bort frän den skat t 
skyldighet, som skulle hänföra honom till den senare afdelningen, 
och endast uppföra, honom inom den eller de klasser, der han 
är röstberättigad. 

I vissa fall kan tvekan uppstå, till hvilken klass skattskyl
dig bör hänföras, och får Statistiska Centralbyrån derför redo
göra för det sätt, hvaruppå den dervid gatt till väga. Dessa 
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fall afse i innehafvare af boställen samt af afsöndrad eller förpantad 
jord, hvilka båda klasser ej omnämnas i § 14 Riksdagsordningen, 
när derstädes omförmäles, hvilka fastighetsinnehafvare kunna be-
sitta valrätt, nemligen dels sådana som ega eller med stadgad åborätt 
innehafva fastighet, dels sådana som arrendera jordbruksfastighet. 

Innehafvare af boställe räknas af Centralbyrån, i enlighet 
med det prejudikat, som genom utslag af Eders Kungl. Maj:ts 
Högsta Domstol den 22 oktober 1866 vunnits, ej såsom arrenda-
torer, utan såsom innehafvare af inkomst, i enlighet med derför 
vanlig evalvering, så att innehafvande af boställsjord om 100 
kronors värde räknas lika med 3 kronors och innehafvande af 
annan boställsfastighet lika med 5 kronors inkomst. Har vid 
en sådan beräkning inträffat, att boställsinnehafvare ej skattat 
för särskild inkomst och den evalverade inkomst, som för honom 
beräknats, ej uppgått till 500 kr., har han ändock hänförts till 
den lägsta inkomstgruppen. 

Hvart innehafvare af afsöndrad eller förpantad fastighet 
böra hänföras, har deremot varit svårare att afgöra. Antingen 
kan man anse, att de böra räknas såsom egare eller såsom arrenda-
torer eller att de icke kunna hänföras till någondera af dessa klasser, 
och i sådant fall beröfvas hvarje utsigt till valrätt under nu
varande förhållanden. Statistiska Centralbyrån har trott sig 
handla rättast genom att följa den allmänt antagna regeln att 
likställa dem med egare, när deras fastighet är afsöndrad för 
alltid, men med arrendatorer, när afsöndringen eller forpantnin-
gen endast gäller för en viss tid. 

Då den redan nu i stor detalj ingående redogörelsen skulle 
hafva mast göras ännu utförligare, i fall innehafvare af på viss 
tid afsöndrad eller förpantad fastighet skulle hafva behandlats 
särskildt för sig, har Centralbyrån ej kunnat göra detta, utan 
mast sammanföra - dem med arrendatorerna inom motsvarande 
grupper. Olägenheterna af detta förfaringssätt i och för känne
domen om de egentliga arrendatorernas förhållanden äro dock icke 
så stora, som det vid första påseendet kan synas. Endast ytterst 
sällan innehafves nemligen, så vidt af de inkomna uppgifterna 
framgår, afsöndring eller förpantning på kortare tid än 5 år, och 
blott ett ringare antal, hufvudsakligen i de norrländska länen, af 
dessa slag utaf fastigheter äro taxerade till 1,000 kronors värde 
eller mer. Innehafvare af förpantad eller afsöndrad jord in
rymmas sålunda i tabellen nästan endast i kol. 19 och 20 och 
utgöra blott ett mindre antal af de i den senare kolumnen, men 
deremot det öfvervägande flertalet af de i den förra kolumnen 
upptagne skattskyldige. 

I sammanhang härmed torde äfven böra angifvas, huru 
Centralbyrån gatt tillväga i de fall, när person varit uppförd 
såsom skattskyldig för annan fastighet, här nästan alltid lika-
betydande med boningshus å landsbygden, men icke på samma 
gång varit egare, utan endast innehafvare för längre eller kortare 
tid af den jord, hvaruppå denna fastighet varit bygd. Äfven 
här har Centralbyrån följt det antagna bruket och sålunda, då 
den skattskyldige verkligen egt den byggnad, för hvilken han 
skattat, uppfört honom såsom fastighetsegare; men deremot, 
hvilket några gånger inträffat, i fall den byggnad, han innehaft, 
efter vissa år skolat hemfalla till egaren, uppfört honom såsom 
arrendator af annan fastighet. 

I fråga om antalet af de personer, hvilka å landsbygden 
skatta för annan fastighet uppförd å främmande egares mark, 
synas enligt de till Centralbyrån inkomna uppgifterna stora skilj
aktigheter råda inom olika delar af riket. Sådana skattskyl-

Valstatistik. VII. 1. 

dige förefinnas hufvudsakligen inom det södra och trakter af det 
vestra Sverige, annars endast sparsamt i vissa kommuner. Att 
emellertid inom rikets flesta delar personer skulle finnas, hvilka 
besitta huslägenheter på andras mark, är sannolikt, men såsom 
skattskyldige äro de vanligen ej uppförda, vare sig att deras 
lägenheter icke anses ega nog stort värde att upptagas i taxerings
längden eller att dessa hus, hvilka innehafvaren efter längre eller 
kortare tids förlopp ofta är skyldig att, om så påfordras, bort
föra från byggnadsplatsen, ej betraktas såsom fastigheter. 

Innehar person fastighet, arrende eller inkomst i annan 
kommun än den, hvarest han är mantalsskrifven, eller utarrenderad 
fastighet inom den egna kommunen, är detta, med ledning af de 
meddelade eller ytterligare infordrade uppgifterna härom, honom 
tillgodofördt inom den kommun, der han är räknad såsom röst
berättigad eller icke röstberättigad. 

Hela antalet röstberättigade af olika klasser å landsbygden, 
dels af dem som betalt ( = B), dels af dem som icke betalt sina 
kommunalutskylder ( = Ob), dels af dessa tillsammans, utgör 
enligt Tab. N:o 1 (sid. 214): 

Af ofvanstående siffror framgår, i huru hög grad den första 
af här uppräknade klasser, eller fastighetsegarne, för närvarande 
kan beherrska valen å landsbygden. Ännu tydligare åskådlig
göras detta, i fall här anförda absoluta tal utbytas mot relativa. 
Dessa blifva då följande: 

För oguldna kommunalutskylder häfta fastighetsegarne jemfö
relsevis mest (4·9S 'A), arrendatorerna jemförelsevis minst (3·i9 #). 

Antalet »icke röstberättigade» utgör: 

eller i relativa tal: 

De olika klasserna ingå sålunda i en helt annan proportion 
bland de skattskyldige, hvilka befinna sig under det s. k. strecket, 
och bland dem, som befinna sig derofvan. Egarne af fastighet, 
jordbruks- och annan fastighet, som bland de senare utgöra 
ungefär s/6, utgöra ej ens hälften af de förra. 

B 
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Inom de olika klasserna af »icke röstberättigade», hvilka 
vid en eventuell utsträckning af de i § 14 Riksdagsordningen 
föreskrifna gränser för valrätt till Andra kammaren deraf i större 
eller mindre mån skulle erhålla del, fördela sig de skattskyldige 
på följande sätt: 

Antalet skattskyldige är sålunda temligen likformigt för-
deladt mellan de fyra olika grupperna af fastighetsegare, men der
emot icke i fråga om de olika grupperna af arrendatorer och 
inkomstegare. Särskildt är inom arrendatorernas klass under-
afdelningen b), eller de arrendatorer som innehafva jordbruks
fastighet på mer än 1 år, men mindre än 5 år, försvinnande 
liten, föga mera än 1,000 personer inalles. De båda andra underaf-
delningarna a) och c) af arrendatorerna äro deremot temligen jemn-
starka, ungefär 13,000 personer i hvarje, men mellan dessa råder den 
olikhet, att då inom afdeln ingen a) antalet arrendatorer är mindre, 
ju lägre den utarrenderade jordens taxeringsvärde är, så eger i 
fråga om afdelningen c) ett motsatt förhållande rum. Detta beror 
dock deruppå, att inom sistnämnda afdelning återfinnas äfven 
innehafvarne af på viss tid afsöndrad eller förpantad jord, och 
dessa, hvilkas antal i sin helhet torde kuuna uppskattas till 
7,000 a 8,000 för hela riket, förrycka här den för arrendatorerna 
i allmänhet vanliga proportionen. Förhållandet mellan arrenda
torernas antal inom olika taxeringsgrupper af afdelningen 6) 
öfverensstämmer med nyss angifna förhållande inom afdel
ningen a). 

Inom klassen för inkomst skattskyldige utgör den grupp, 
som innehåller dem, hvilka ej skatta för 600 kronors inkomst, 
nära ¾ af hela antalet, och bland de två återstående grupperna 
är den, hvilken står de nuvarande röstberättigade närmast eller 

gruppen med 700 intill 800 kronors inkomst, endast ungefår 
hälften så talrik som den andra. 

För att finna vare sig hela antalet af nuvarande röstberät
tigade eller antalet af de nya röstberättigade, som skulle till
komma vid en mÖjligen blifvande nedsättning af de nu föreskrifna 
gränserna för valrätten till Andra kammaren, är likväl ej till
räckligt att ensamt känna det nu angifna antalet skattskyldige 
inom olika klasser jemte dem underlydande grupper. Om t. ex. 
valrätten med nuvarande bestämmelser i öfrigt skulle utsträckas 
till män som ega fastighet till 700 kronors värde eller på minst 
5 år eller på lifstid arrendera jordbruksfastighet taxerad till 
minst 3,000 kronor eller erlägga bevillning för en till minst 700 
kronor uppskattad årlig inkomst, så skulle för hvardera af dessa 
tre kategorier antalet nya röstberättigade, häri inberäknade äfven 
de som ej betalt sina kommunalutskylder, tillväxa med respek
tive 17,638 samt 2,438 och 6,395 personer, men summan af dessa, 
eller -26,471, skulle emellertid ej utvisa hela den slutliga till
växten. Man måste nemligen erinra sig, att personer finnas, 
hvilka tillhöra mera än en af nyssnämnda kategorier och som 
derför äfven blifvit mer än en gång räknade. 

Öfver antalet af dessa mer än en gång räknade innehållas i 
Tab. N:o 1 (sid. 215) följande uppgifter för rikets landsbygd: 

Den ojemförligt mest betydande gruppen af dessa mer än 
en gång räknade är, såsom synes, gruppen fastighetsegare och 
inkomstegare, hvilken utgör ungefär 6/T af hela antalet mer än 
en gång räknade, och detta såväl bland röstberättigade som 
bland »icke röstberättigade». 

För att finna, huru stort afdrag inalles måste göras för samt-
lige mer än en gång räknade, har man att iakttaga, att antalet 
af de såsom på en gång fastighetsegare, arrendatorer och inkomst>
egare upptagne skattskyldige måste, enär de blifvit upptagne i 
alla tre klasserna, frånräknas två gånger. Sker detta, kommer 
sålunda hela antalet af de personer, som böra afräknas, att uppgå 
för de röstberättigade till 10,403 och för de »icke röstberättigade» 
till 6,007. 

Med afdrag för dessa mer än en gång räknade blifver hela 
antalet af dem, som för närvarande äro röstberättigade å lands
bygden 245,765, hvaraf 233,743 betalt sina kommunalutskylder 
och 12,022 häfta derför samt följaktligen för tillfället äro be-
röfvade utöfningen af sin rösträtt. Hela antalet nu »icke röst
berättigade», hvilka vid ett möjligt borttagande af de i § 14 
Riksdagsordningen för rösträtten uppdragna gränser med afseende 
på taxering och arrendetid erhölle valrätt, uppgår till 141,902, 
hvaraf 128,950 betalt och 12,952 icke betalt sina kommunala 
utskylder. 

Antalet af dem, som häfta för oguldna kommunalutskylder, 
utgör sålunda bland de röstberättigade 4,89 % och bland de »icke 
röstberättigade» 9,13 %. Man skulle hafva väntat, att skilnaden 
varit betydligt större. Orsaken, att så ej är förhållandet, är att 
söka i den rätt att bevilja afskrifning från nyssnämnda utskyl
der, som kommunalstämman eger, och hvilken rätt egentligen 
utöfvas icke mot personer i de nu röstberättigades ställning, utan 
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emot dem, hvilkas förmögenhetsvilkor äro sämre än dessas. Då 
sådana afskrifningar, i öfverensstämmelse med nu gällande för
ordning om kommunalstyrelsen på landet, beviljas redan, innan 
restlängder å oguldna kommu¤alutskylder upprättas och till krono
fogden i orten öfverlemnas, bortfaller för ett ej obetydligt antal 
skattskyldige det hinder för valrätt, som ligger deri, att de häfta för 
utskyldér till kommunen. Under nuvarande förhållanden är detta 
dock en sak utan någon egentlig betydelse. Annorlunda blefve dock 
förhållandet, om valrätten till Andra kammaren utsträcktes till 
alla för fast egendom eller inkomst skattskyldige, då sådan val
rätt icke är bunden af någon graderad skala, utan tillkommer 
alla välberättigade i lika mån. Antagligen skulle då ej heller 
afkortning af kommunalutskylder beviljas åt så många eller så 
tidigt, som nu å landsbygden ofta är fallet. 

I händelse valrätten till Andra kammaren skulle utsträckas 
till samtlige nu »icke röstberättigade», skedde för landsbygden 
en ökning af valmännens antal med 141,902 personer, bortsedt 
ifrån huruvida dessa betalt sina kommunalutskylder eller icke. 
Men utsträckningen kan ock tänkas ske på sådant sätt, att de 
i § 14 Riksdagsordningen föreskrifna gränser för valrätten icke 
helt och hållet borttagas, utan endast utvidgas. Sker detta endast 
för en af de tre klasserna, fastighetsegare, arrendatorer af jord
bruksfastighet och inkomstegare, kan man genast af tabellen 
erfara, till huru stort antal de nya valmännen skulle uppgå, för
utsatt att den nya gränsen utstakas i enlighet med de i tabellen 
angifna gradationer. Utsträcktes valrätten sålunda till dem, som 
ega fastighet om 700 kr., skulle 17,638, utsträcktes den till dem, 
som skatta för 600 kronors inkomst, skulle 18,776 nya valmän 
tillkomma. Äfven om man vid en utsträckning af valrätten 
ginge utom de i tabellen gjorda gradationer, kan man lätteligen 
bilda sig en föreställning om, hvilken inverkan en sådan ut
sträckning skulle komma att utöfva. Antag t. ex. att valrätten 
utsträcktes till dem, som ega fastighet om minst 400 kronors 
värde. Såsom nya välberättigade skulle då inträda först och 
främst alla de, som ega 500 till 1,000 kronors fastighet, inalles 
36,573 personer, och dessutom en del af de 18,384, som ega 300 
till 500 kronors fastighet, hvilka enligt en ungefärlig beräkning 
skulle utgöra vid pass 9,500 — genom en strängare matematisk 
undersökning kan antalet ännu närmare bestämmas. Hela 
antalet nya välberättigade skulle således utgöra omkring 46,000. 

Omfattar utsträckningen tvenne eller alla tre af de röst
berättigade klasserna, är icke nog att addera antalet af de skatt
skyldige, som förefinnas inom de grupper af dessa klasser, hvilka 
skulle erhålla rösträtt. En reduktion måste nemligen först före
tagas, på grund deraf att personer finnas, som äro på en gång 
fastighetsegare, arrendatorer af jordbruksfastighet och skattskyl
dige för inkomst, eller tillhöra åtminstone två af dessa klasser, 
och på grund häraf vid en beräkning af de »icke röstberätti
gade» äfven upptagits på flera ställen. Med de uppgifter, som i 
tabellen meddelas öfver dessa mer än en gång räknade, kan 
äfven en sådan reduktion utan synnerlig svårighet ske och en 
antaglig sannolikhetsberäkning göras öfver antalet af dessa nya 
valmän. 

För att finna, huru många skattskyldige böra afdragas såsom 
mer än en gång räknade vid en nedsättning af census inom alla 
tre klasserna samtidigt, är först att tillse, huru många af hvar 
klass bland de »icke röstberättigade» äro på sådant sätt räknade. 
Deras antal utgör enligt Tab. N:o 1: 

Enär skattskyldig ej får räknas mer än en gång, bör så
lunda afdrag göras med halfva antalet af dem som räknats 
två gånger och med ¾ af antalet af dem som räknats tre gånger. 
Afdragen för de tre klasserna i deras helhet blifva sålunda: för 
fastighetsegare 2,689, för arrendatorer 437 och för inkomst-
egare 2,881, eller för alla tillsammans 6,007 skattskyldige, såsom 
i kol. 37 äfven angifves. 

Hela antalet »icke röstberättigade» utgör af fastighetsegare 
68,996, af arrendatorer 27,009 och af inkomstegare 51,904. I 
procent häraf utgör deras antal, hvilka såsom mer än en gång 
räknade böra fråndragas, af fastighetsegare 3·9 °A, af arrendatorer 
1·6 'A samt af inkomstegare 5-6 'A, och följaktligen deras antal, 
som böra medräknas, af fastighetsegare 96-i °A, af arrendatorer 
98·4 °A och af inkomstegare 94-4 'A. 

Huru de mer än en gång räknade fördela sig på de sär
skilda grupperna inom de tre klasserna, derom är någon särskild 
undersökning icke verkstäld. Om vi emellertid anse, att denna 
fördelning är likformig, och en jemförelse med enahanda för
hållanden i fråga om röstberättigade och »icke röstberättigade» 
lemnar godt stöd för ett sådant antagande, kunna de här funna 
procenttalen användas äfven vid beräkningen af det antal skatt
skyldige, hvilka såsom mer än en gång räknade böra afräknas 
inom de särskilda grupperna, och ifrågavarande afdrag kan då 
beräknas vid alla de mångfaldiga konbinationer mellan de tre 
klasserna, som vid en möjlig sänkning af det s. k. strecket kunna 
ifrågakomma. 

Om, för att anfÖra ett exempel, valrätten utsträcktes till egare 
af fastighet om minst 700 kr., arrendatorer af jordbruksfastighet 
om minst 3,000 kr. på minst 5 år eller lifstid äfvensom om minst 
6,000 kr. på mer än 1 år samt till sådana som erlägga bevill
ning för inkomst af 700 kr. eller deröfver, skulle på grund af 
nu gjorda beräkningar de nya röstberättigades antal komma att 
utgöra0-961 X 17,638 + 0-984 X (2,438 + 558) + 0-944 X 6,395 
eller inalles 25,935 personer. 

Skulle en nedsättning af valrättsvilkoren ega rum inom 
endast tvenne klasser, finner man genast ur tabellens kolumner, 
huru stort afdraget för de mer än en gång räknade, här alltid lika 
med dubbelräknade, bör vara, t. ex. i fråga om fastighetsegare och 
arrendatorer hälften af 247 ( = 241 + 6) för hvardera klassen. 
Procentberäkningen verkställes sedan på samma sätt, som nyss 
angifvits, när fråga var om alla tre klasserna af skattskyldige. 

Huru stor den relativa tillökningen i de röstberättigades 
antal skulle blifva inom särskilda klasser och i sin helhet för 
landsbygden, i fall rösträtten med nuvarande bestämmelser i öfrigt 
utsträcktes till samtliga de personer, som till kommunen erlägga 
skatt för fastighet eller inkomst, derom lemnas upplysning i hos
följande tabeller Litt. A och Litt. B, af hvilka den förra redo
gör för nyssnämnda tillökning i fråga om hela antalet skatt
skyldige, den senare endast i fråga om den del af dem, som 
betalt sina kommunalutskylder. 

Hvad särskildt den förstnämnda af dessa tabeller beträffar, 
skulle tillväxten enligt denna blifva följande i fråga om hela 
rikets landsbygd: för fastighetsegare 32 'A, för arrendatorer 246 'A, 
för inkomstegare 175 'A och för samtliga klasser 58 'A. Den 
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Tab. Litt. A. Mot 100 nu röstberättigade af hvarje klass, in
räknade de hvilka häfta för oguldna kommunalutskylder, svarar 

nedanstående antal nu »icke röstberättigade» i samma klass 
inom de särskilda länens landsbygd. 

relativt största tillväxten skulle sålunda tillkomma arrendatorerne. 
Och detta icke blott för riket i dess helhet utan äfven för samt
liga län, med undantag endast, för Stockholms, Uppsala, Öster
götlands, Kristianstads, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus 
län, der de röstberättigade inkomstegarnes antal skulle växa i ännu 
starkare proportion än arrendatorernas. I stället är stegringen af 
dessa senare utomordentligt stark i Blekinge, i Dalarne och i 
Norrland, i Vesternorrlands län särskildt ej mindre än 5,612 'A. 
Att så kan vara förhållandet, beror i främsta rummet derpå, att 
de nu valberättigade arrendatorernas antal är så litet i vissa län, 
exempelvis i Norrbottens län 9, i Gotlands län 17, i Vester-
bottens län 23 o. s. v. I sin mån bidragande är äfven det störa 
antal innehafvare af på viss tid afsöndrad och förpantad jord, 
som ingår bland de »icke röstberättigade», hufvudsakligen i Norr
land, men äfven annorstädes och deribland i ganska nämnvärd 
grad i Blekinge. Särskildt anmärkningsvärdt är i detta af
seende Vesternorrlands län, som eger ett stort antal innehafvare 
af afsöndrade lägenheter såväl inom taxeringsgruppen 100 till 
1,000 kronors fastighetsvärde som inom gruppen 1,000 till 3,000 
kronors fastighetsvärde. Också skulle äfven den absoluta till
ökningen af de nya röstberättigades antal inom arrendatorsklassen 
blifva störst för Vesternorrlands län, medan efter detta län här 
skulle följa ej de norrländska länen eller Kopparbergs eller Ble

kinge, län, utan Elfsborgs och Skaraborgs län, Östergötlands län, 
Malmöhuslän, Mälaredalens län m. fl., hvilkas relativa tillökning 
dock blir jemförelsevis mindre, beroende deruppå att inom dessa 
län ej få arrendatorer redan ega rösträtt. 

Oaktadt den absoluta tillväxten skulle blifva störst för 
fastighetsegame, blir den relativa för dem minst, enär fastighets-
egare af de nu röstegande utgöra mer än 84 'J>. Tillväxten för 
hela rikets landsbygd är 32 f·. Minst är den för Uppsala län 
eller 10 °A, dernäst för Jönköpings, Kronobergs, Hallands och Vest-
manlands län, störst åter för Malmöhus län eller 62 'A, dernäst 
för Gotlands, Kopparbergs, Blekinge och Kristianstads län. Att 
den största tillväxten eger rum i fråga om dessa län, beror dels 
deruppå att inom vissa af dem ett stort antal fastigheter af 
annat slag (än jordbruksfastighet) förekomma, dels deruppå att 
i vissa län, synnerligen Kopparbergs, i följd af en långt gående 
jordstyckning en myckenhet personer skatta för jordbruksfastig
heter, hvars värde ej uppgår till 1,000 kr. 

Tillväxten af de skattskyldige, hvilka erlägga bevillning för 
inkomst, är absolute taget mycket stor och uppgår relative för 
hela rikets landsbygd till ej mindre än 175 'A. Endast två län, 
nemligen Gotlands och Skaraborgs, visa här en tillväxt mindre än 
100 'A, Gotlands län särskildt blott 44 'A. I stället är tillväxten 
för Göteborgs och Bohus län 303 'A, för Hallands län 244 'A och 
för de tre sydligaste Norrlandslänen nästan lika mycket. Äfven 
Stockholms län visar en tillväxt högre än 200 °A. I allmänhet 
är tillväxten störst inom de orter, der industriel verksamhet i 
mera betydande utsträckning bedrifves. 

Enligt hvad förut blifvit angifvet, ingå de tre olika klasserna 
af röstberättigade i dessas hela antal i följande proportion: fastig-
hetsegare 84·n %, arrendatorer 4-29^ och inkomstegare 11-60 'A. 
Utsträcktes rösträtten till samtlige »icke röstberättigade», skulle 
proportionen blifva: fastighetsegare 70-39 f·, arrendatorer 9-41 °A och 
inkomstegare 20-20 'A. Oaktadt de två sistnämnda klasserna på 
en sådan utsträckning vunne mångfaldigt mer än fastighetsegame, 
skulle dessa senare dock fortfarande vara flertal, om också 
icke i så öfvervägande grad som förut. Beträffande fastighets-
egarne är derjemte att märka, att den tillväxt, som dessa komme 
att vinna, antagligen i ej obetydlig mån utgöres af egare af annan 
fastighet än jordbruksfastighet, således af personer hvilka i all
mänhet stå inkomstegarne vida närmare än jordegarne. Att 
närmare angifva, i hvilken mån detta komme att ega rum, är 
ännu icke möjligt, enär en fördelning af fastighetsegarne i jord-
egare och egare af annan fastighet icke ingår i planen för denna 
redogörelses förra del, men i den senare, hvilken afser yrkesgruppe
ringen, är ett försök till en sådan fördelning afsedd att intagas. 

Hela tillväxten af röstberättigade, oafsedt förhållandet inom 
särskilda klasser, skulle, i fall valrätten gjordes oberoende af nu 
stadgade förmögenhetsgränser, för hela rikets landsbygd uppgå 
till 58 'A. Störst skulle tillväxten blifva för Stockholms län 
94 'A, Södermanlands län 83 'A, Blekinge län 81 'A, Vesternorr
lands, Gefleborgs, Örebro, Malmöhus och Kopparbergs län 70— 
80 'A', lägst åter för Jönköpings län 26 'A, Kronobergs län 29 %, 
Vesterbottens län 37 i· oeh Hallands län 39 f·. 

De uppgifter, som i Tab. Litt. B meddelas, gå alla i samma 
riktning, som de i Tab. Litt. A förekommande. Olikheterna 
mellan de i dessa tabeller angifna tal äro ej heller stora. De 
största, förekomma för Blekinge, Göteborgs och Bohus samt Stock
holms län. De i Tab. Litt. B angifna procenttal äro enligt regel 
något lägre än de i Tab. Litt. A. 
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Tab. Litt. B. Mot 100 nu röstberättigade af hvarje klass, ej in
räknade de hvilka häfta för oguldna kommunalutskylder, svarar 
nedanstående antal nu »icke röstberättigade» i samma klass inom 

de särskilda länens landsbygd. 

Den proportion, hvari de nu röstberättigade och de nu »icke 
röstberättigade» samt båda dessa afdelningar tillsammans ingå 
uti hela folkmängden för de särskilda länens landsbygd, åskådlig-
göres genom de i Tab. Litt. C angifna procenttal, dels i fråga 
om de skattskyldige som betalt kommunalutskylder, och dels i 
fråga om samtlige skattskyldige. 

Enligt tabellen skulle i förhållande till folkmängden de nu 
röstberättigade för landsbygden i dess helhet uppgå till 6·o5 '/. 
eller, om de hvilka häfta för oguldna kommunalutskylder med
räknas, till 6-36 %, och utgöra sålunda de röstberättigade, hvilka 
häfta för oguldna kommunalutskylder, 0·3i •/.. De icke röstberät
tigade, hvilka betalt ifrågavarande slags utskylder, uppgå deremot 
till 3·33 %; de bland samma afdelning, som icke betalt, till 0-34 ·f». 
Utsträcktes valrätten till Andra kammaren till samtliga de perso
ner, hvarom i denna tabell är fråga, eller med andra ord upphäfdes 
de nu för valrätten stadgade fönnögenhetsvilkor, skulle de röstbe
rättigade efter en sådan förändring omfatta 10·03 'f. af landsbyg
dens hela befolkning, deraf 9-38 % som betalt och 0-65 % som 
icke betalt kommunala utskylder. 
p , ; , Beträffande de särskilda länen eger, ifall rösträttsförlust 
på grund af uraktlåten inbetalning af kommunalutskylder be
traktas endast såsom varande af mera tillfällig art och beräk
ningen sålunda afser samtlige skattskyldige, vare sig de betalt 
sina utskylder eller ej, Gotlands län högsta relativa antalet 

Tab. Litt. C. Röstberättigade och »icke röstberättigade» i procent 
af folkmängden, inom hvarje läns landsbygd. 

röstberättigade eller 9-6 7 ·i af folkmängden, dernäst Vesterbottens 
län eller 8·54 %, samt vidare Jemtlands, Kopparbergs, Jönköpings 
och Malmöhus län. Det lägsta relativa antalet röstberättigade 
eller 3·7i. % eger Södermanlands län, dernäst Östergötlands län 
eller 4"43 % af folkmängden samt vidare i ordning Uppsala, Ble
kinge, Stockholms och Örebro län. I allmänhet stå Mälare-
dalens län jemte Östergötlands län lägst, länen norr om Dal-
elfven jemte Gotlands län högst. De tre småländska länen samt 
Elfsborgs, Skaraborgs och Vermlands län äro medeltalet för riket 
nära, länen i Skåne och vid Vestkusten höja sig något deröfver. 

Man skulle kunnat vänta, att genom en utsträckning af val
rätten till samtlige de män, som i den kommun, der de äro 
bosatte, skatta för fastighet eller inkomst, ifrågavarande olik
heter de särskilda länen emellan skulle utjemnas. Så sker dock 
icke, ty så långt ifrån att den procentiska tillväxten af röstbe
rättigade skulle blifva störst för de län, som nu ega det relativt 
minsta antalet deraf, inträffar i stället motsatsen. Största till
ökningen, uttryckt i % af folkmängden, eger nemligen rum för 
Gotlands län och dernäst för de två sydligaste Norrlandslänen 
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samt för Kopparbergs och Malmöhus län. Den minsta tillväxten 
inträffar för de tre småländska länen. 

Genom en sådan utsträckning af rösträtten som den nyss an-
gifna skulle sålunda för landsbygden Gotlands län fortfarande 
ega högsta antalet röstberättigade i förhållande till folkmängden 
eller 15·'o % derutaf, och närmast skulle följa samma län som 
för närvarande, om ock i någon annan ordning än nu. Endast 
Jönköpings län skulle bilda undantag. Lägsta procenten röst
berättigade skulle äfvenledes fortfarande finnas i Södermanlands 
län 6·80 '/i och i Östergötlands län 7·37 % af folkmängden. För 
ett och annat län skulle dock rösträttens utsträckning vara af 
större betydelse än vanligt, exempelvis för Stockholms samt Göte
borgs och Bohus län. För de småländska länen samt för Elfs
borgs och Skaraborgs län skulle de nya procenttalen, i motsats 
mot hvad för närvarande är fallet, i allmänhet icke obetydligt under
stiga medeltalssiffran å röstberättigade inom hela rikets landsbygd. 

De siffror, som i tabellen (Tab. Litt. C) meddelas för de 
röstberättigade eller »icke röstberättigade», som betalt sina kom-
munalutskylder, öfverensstämma i hufvudsak med de nu anförda, 
endast att de äro något lägre, såsom naturligt är. 

Utsträckes här ifrågavarande undersökning till de särskilda 
valkretsarne å landsbygden och sammanföras härvid de skatt
skyldige som betalt och de som icke betalt sina kommunalut-
skylder till ett helt, blifva resultaten af en sådan undersökning 
de, hvilka i efterföljande Tab. Litt. D. äro framlagda. 

Tab. Litt. D. Röstberättigade och »icke röstberättigade» (de som 
betalt och de som icke betalt sina kommunalutskylder samman-

räknade) i procent af folkmängden inom hvarje valkrets å 
landsbygden. 
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Af de i denna tabell meddelade procenttal framgår, att under 
nuvarande rösträttsförhållanden i 8 kretsar, deraf 4 i Söderman
lands, 2 i Östergötlands, 1 i Kalmar och 1 i Vermlands län, mindre 
än 4 ;» af folkmängden eger politisk rösträtt. Lägsta procenttalen 
återfinnas för Rönö, Hölebö och Daga härad 3-05 ·f. samt Jön-
åkers härad 3-2 7 f.. A andra sidan öfverstiger de röstberät
tigades antal 10 % af folkmängden i Gotlands Södra domsaga, 
10-19 ·A, och uppgår till 9—10 % i 6 kretsar, Vestbo härad i 
Jönköpings län, Gotlands Norra domsaga, Nordmarks domsaga 
i Vermlands län, Ofvan-Siljans domsaga i Kopparbergs län samt 
Vesterbottens Södra och Mellersta domsagor. 

Utsträcktes valrätten till alla »icke röstberättigade» (kol. 
39 af Tab. N:o 1), skulle lägsta procenttalen af röstberät
tigade i förhållande till folkmängden förekomma i följande val
kretsar: Marks härad i Elfsborgs län 5-38 j¢, Rönö, Hölebo och 
Daga härad i Södermanlands län 5-7 6 % samt Vifolka, Valkebo 
och Gullbergs domsaga i Östergötlands län 5-95 %. Endast för 
27 valkretsar, deraf 16 i de tre länen Södermanlands, Öster
götlands och Kalmar län, skulle procenttalet ej uppgå till 8 i·. 
A andra sidan skulle det relativt största antalet röstberättigade 
komma att finnas i följande kretsar: Ofvan-Siljans domsaga i 

Kopparbergs län 17-58 ^Ångermanlands Södra domsaga 16·S3 
%, Gotlands Södra domsaga, Gotlands Norra domsaga samt 
Oxie och Skytts domsaga i Malmöhus län 15—16 % röstberät
tigade af invånaretalet. Af Malmöhus läns 11, Vesternorr-
lands läns 7 och Jemtlands läns 4 valkretsar skulle ingen ega 
mindre än 11 % och af Kopparbergs läns 6 valkretsar blott 1 
(Grangärde ni. fl. tingslag) mindre än 12 'J> valberättigade. Got
lands läns båda valkretsar skulle, såsom redan är nämdt, hvar
dera ega 15—16 # röstberättigade. . - - : . - . 

För hela rikets landsbygd åskådliggöres förhållandet mellan 
valkretsarnes folkmängd samt antalet röstberättigade nu och i fall 
valrätten utsträcktes till alla »icke röstberättigade» genom föl
jande sammanställning: 

Den jemförelsevis största tillökningen i de röstberättigades; 
antalj ifall alla nu »icke röstberättigade» erhölle valrätt, skulle' 
förekomma i Fernebo härad samt i Södra Helsinglands domsagas! 
Östra tingslag, hvarest ifrågavarande antal i det närmaste skulle' 
tredubblas. Mer än fördubblas skulle det derjemte i följande 8 
kretsar: Södra Roslags domsaga, Södertörns domsaga, Norunda och 
Örbyhus härad, Villands härad, Rönnebergs och JTarjagers härad, 
Askims och Säfvedals härad, Ångermanlands Södra domsaga; 
samt Ångermanlands Mellersta domsaga. I följande 4 kretsar 
skulle antalet visserligen icke fördubblas, men tillväxten i pro
centtal dock vara särdeles betydande (mer än 7 '/» af folkmäng
den): Oxie och Skytts domsaga, Ofvan-Siljans domsaga, Gestrik-
lands domsagas Östra tingslag samt Medelpads Östra domsaga. 

De beräkningar beträffande verkningarne af -rösträttens ut
sträckning, hvilka här senast meddelats, hafva egt rum, under 
antagande att rösträtten, med nuvarande bestämmelser i öfrigt 
gällande, skulle utsträckas till alla dem, hvilka äro skattskyldige 
till kommunen för fastighet eller inkomst, eller med andra ord 
till alla i Tab. N:o 1 såsom icke röstberättigade upptagne. En 
utsträckning af rösträttens gränser kan dock tänkas ske äfven 
på många andra sätt än nu anförda. Den kan exempelvis endast 
omfatta dem, hvilka äro skattskyldige för 700 intill 800 kronors in
komst eller derjemte dem som ega fastighet om 700 intill. 1,000 
kronors taxeringsvärde. Att för alla sådana tänkbara fall verb-
ställa här senast gjorda beräkningar, är icke möjligt. De i Tab. N:o 
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1 meddelade uppgifter om skattskyldige lemna dock materialier 
äfven fÖr dylika beräkningar, liksom genom der befintliga upp
gifter möjlighet är beredd att utsträcka dessa undersökningar 
ända ned till de särskilda kommunerna. 

Tab. N:o 2. Röstberättigade och icke röstberättigade 
i städerna. 

Då Tab. N:o 2 är uppstäld i fullkomlig öfverensstämmelse 
med Tab. N:o 1, har Statistiska Centralbyrån, utöfver det 
som vid redogörelsen för sistnämnda tabell blifvit anfördt, be
träffande tabellens uppställning och ämnets anordning intet att 
tillägga annat än, att den ordning, hvari de olika städerna blifvit 
uppförda, gjorts beroende af den valkretsindelning, som år 1886 
vidtogs, och att inom den särskilda valkretsen städerna upp
tagits i samma ordningsföljd, hvari de i Eders Kungl. Maj:ts 
kungörelse om ifrågavarande valkretsindelning den 21 maj 1886 
finnas nämnda. 

Antalet röstberättigade i städerna af olika klasser utgör 
enligt tabellen, i fall, i enlighet med förut antagna betecknings
sätt, B utvisar dem som betalt och Ob dem som icke betalt sina 
kommunalutskylder: 

eller i relativa tal uttryckt: 

Antalet »icke röstberättigade» åter utgör: 

eller i relativa tal: 

Arrendatorernas antal såväl bland de röstberättigade som 
bland de »icke röstberättigade» är, såsom synes, försvinnande 
litet; och ändock äro, i enlighet med planen, arrenden, som å 
landsbygden innehafvas af i städerna mantalsskrifna personer, här 
medräknade. Mest betydande till numerären äro inkomstegarne. 
Af de nu röstberättigade utgöra de 68 %, och af dem, som vid 
borttagande af nu stadgade censusbestämmelser skulle blifva det, 
närmare 94 i·. 

Häri skilja sig sålunda städernas rösträttsförhållanden vida 
ifrån landsbygdens. A den sistnämnda är det fastighetsegarne, 

Valstatistik. VII: 1. 

som utgöra flertalet: 84 /£af de röstberättigade och närmare 47 'i af 
de »icke röstberättigade»; medan inkomstegarne af de förra ut
göra närmare 12 °A, af de senare 35 #. Återstoden utgöres af den 
för landsbygden så vigtiga arrendatorsklassen. 

För oguldna kommunalutskylder häfta i städerna inkomst
egarne i vida större proportion än någon annan klass. Omkring 
V< af de nu röstberättigade och ej långt ifrån V2 af de »icke 
röstberättigade» inkomstegarne äro nemligen att hänföra till denna 
kategori; emot endast omkring Vi o o c n V'e af fastighetsegarne. 

Inom de olika klasserna af »icke röstberättigade» fördela sig 
de skattskyldige i städerna på följande sätt: 

De olika underafdelningarne af arrendatorer kunna för stä
derna lika väl som för landsbygden enligt tabellen uppdelas 
i ännu mindre grupper, allt efter taxeringsvärdet å den jord
bruksfastighet, som af dem arrenderas. Men då arrendatorernas 
hela afdelning här är af så ringa betydelse, har detta ej ansetts 
behöfligt. Med afseende å denna afdelning torde endast böra 
anmärkas, att då med arrendatorer likstälde innehafvare af af-
söndringar eller förpantningar bland städernas skattskyldige icke 
finnas, densamma härutinnan företer en väsentlig olikhet med 
motsvarande afdelning för landsbygden. 

Då landsbygdens fastighetsegare äro något så när jemnt 
fördelade mellan här upptagna fyra taxeringsgrupper, eger ej 
samma förhållande rum i fråga om städerna, enär de högre taxe
ringsgrupperna här innefatta flere skattskyldige än de lägre. 
Större är då motsvarigheten mellan inkomstegarne å båda ställen. 
Dessas antal är nemligen äfven för städerna mera betydande, ju 
lägre taxeringsbelopp gruppen innefattar; om också icke i samma 
grad som för landsbygden, beroende detta väsentligen på skatte-
förbållandena i rikets största städer. 

Beträffande antalet mer än en gång räknade utgöra dessa 
för städerna: 

Då arrendatorernas antal i städerna i och för sig är så 
ringa, måste dubbelräkning förekomma egentligen i fråga om 
fastiglietsegare och inkomstegare. Men här inträffar den i stället 
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desto oftare, siirskiltlt i fråga om de röstberättigade. Bland de 
röstberättigade fastighetsegarne äro sålunda närmare hälften, bland 
de »icke röstberättigade» närmare fjerdedelen äfven skattskyldige 
för inkomst. 

Likasom i fråga om landsbygden äro i fråga om städerna 
de personer, hvilka äro röstberättigade inom en klass men ej 
inom en annan, upptagna endast 'der, de ega rösträtt. 

Med vederbörligt afdrag, i likhet med hvad som i fråga om 
landsbygden är fallet, för de mer ä·n en gång räknade blifver 
hela antalet af dem, som för närvarande äro röstberättigade i 
städerna 61,954, af hvilka 48,369 betalt och 13,585 icke betalt 
sina kommunalutskylder, samt hela antalet af »icke röstberät
tigade» 38,016, af hvilka 21,234 betalt och 16,782 icke betalt sina 
koinmunalutskylder. 

Antalet af dem som häfta för oguldna kommunalutskylder, 
hvilket för landsbygden var jemförelsevis ringa, uppgår för städerna 
till 21-93 ·i bland de röstberättigade och 44-14 •/. bland de »icke 
röstberättigade». Det hinder för valrättens utöfning, som ligger 
deri, att den röstberättigade ej inbetalt sina utskylder till kom
munen, är sålunda redan nu inom städerna af mycket stor be
tydelse, och skulle blifva det ännu mer, ifall valrätten utsträcktes 
utöfver de gränser, som nu äro utstakade för densamma. 

Bland de särskilda städerna ställer sig förhållandet sämst 
för Söderhamn, hvarest bland de röstberättigade föga mer än 
hälften och bland de »icke röstberättigade» föga mer än en fjerde
del betalt sina utskylder. För öfrigt häftade äfven i följande 
städer flertalet af de »icke röstberättigade» för oguldna kom-
munalutskylder: Stockholm, Södertelge, Vaxholm, Motala, Karls
hamn, Malmö, Landskrona, Göteborg, Marstrand, Åmål, Öster
sund, Hudiksvall, Sundsvall och Haparanda, således företrädesvis 
större städer och Norrlandsstäder. 

A andra sidan häftade ingen röstberättigad för utskylder i de 
5 smärre städerna Öregrund, Mariefred, Strengnäs, Falsterbo och 
Alingsås, uti Säter var förhållandet enahanda i fråga om de 
»icke röstberättigade» och i Kungsbacka slutligen bland samt-
lige de för fast egendom eller inkomst skattskyldige. För sist
nämnda stad inträffade det synnerligast i fråga om städerna 
egendomliga förhållandet, att ingå kommunalutskylder hade för 
året behöft debiteras ifrågavarande skattskyldige. Bland de medel
stora städerna visa synnerligen Vexjö, Lund och Halmstad ringa 
antal för kommunalutskylder resterande. 

Den tidpunkt af året, som uppgifterna om oguldna kommu
nalutskylder afse, är för några städer slutet af augusti månad, 
men för flertalet september månad, således äfven här den tid 
på året, då de allmänna valen till Andra kammaren enligt regel 
pläga hållas. 

Ett borttagande af det s. k. strecket skulle öka de nu röst
berättigades antal med samtlige nyss omnämnde 38,016 »icke 
röstberättigade», således en ökning af inalles 61-36 •/., mot en 
ökning af 57-7 4 ºi å landsbygden. Huru stor ökningen skulle 
blifva för alla de partiela fall, i hvilka en utsträckning af röst
rätten kan ske, derom kan man erhålla kännedom genom att 
förfara på sätt, som förut vid redogörel sen för Tab. N:o 1 är 
omtaladt (sid. XI). 

Huru stor den relativa ökningen i de röstberättigades antal 
inom olika klasser och i sin helhet skulle blifva för städerna, 
särskildt under den förutsättning att rösträtten skulle utsträckas 
till alla såsom »icke röstberättigade» i tabellen upptagna per
soner, derom lemnas upplysning i nästföljande tabeller Litt. E 

och Litt. F., af hvilka den förra redogör för nyssnämnda till
ökning i fråga om hela antalet skattskyldige, den senare endast 
i fråga om den del af dem, som betalt sina kommunal
utskylder. 

I båda dessa tabeller lemnas särskild redogörelse för ifråga
varande tillökning för hvar och en af de städer, som bilda egna 
valkretsar, hvarefter de öfriga städerna, i likhet med hvad förut 
i Statistiska Centralbyråns redogörelser för riksdagsmannavalen 
varit fallet, äro sammanförda i grupper, allt efter folkmängdens 
storlek. 

Tab. Litt. E. Mot 100 nu röstberättigade af hvarje klass, in
räknade de hvilka häfta för oguldna kommunalutskylder, svarar 
nedanstående antal nu »icke röstberättigade» i samma klass, uti 

städerna. 

Hvad särskildt Tab. Litt. E vidkommer, finner man, att 
under den antagna förutsättningen af det s. k. streckets bort
tagande tillväxten af de röstberättigades antal skulle uppgå till 
följande procenttal: fastighetsegare 10 %, arrendatorer 83 'A, in-
komstegare 72 %, samtliga klasser 61 'A. Mera betydande till
växt skulle för fastighetsegarne ifrågakomma hufvudsakligen inom 
de städer, hvilka tillsammans med andra bilda valkretsar, hvar
emot samma tillväxt inom flertalet af de större städerna skulle 
vara utan den minsta betydelse. De hus, som äro taxerade till 



Jemförelse mellan de röstberättigade och icke röstberättigade samt mellan dem och folkmängden i städerna. XIX 

mindre än 1,000 kronors värde, äro nemligen inom dessa städer 
ytterst få·. Inkoinstegarnes antal skulle öfverhufvud ökas ganska 
jemnt i de mindre städerna samt i sin helhet relativt mer i 
dem än i de större städerna, af hvilka dock några såsom Gefle 
och Söderhamn skulle förete ovanligt höga procenttal, som dock 
för hela gruppen nedtryckas af de låga procenttalen för de två 
största städerna, Stockholm och Göteborg. Enahanda förhål
lande med de här senast omnämnda eger ock rum i fråga om 
hela antalet af röstegande inom samtliga klasser. 

Tab. Litt. F. Mot 100 nu röstberättigade af hvarje klass, ej 
inräknade de hvilka häfta för oguldna kommunalutskylder, svarar 
nedanstående antal nu »icke röstberättigade» i samma klass, uti 

städerna. 

Bortser man från dem, hvilka häfta för oguldna kommu-
nalutskylder samt sålunda åtminstone för tillfället äro beröf-
vade sin rösträtt, och fäster sig endast vid dem, som nu faktiskt 
ega eller genom ett upphäfvande af det s. k. strecket faktiskt 
komme att erhålla denna rätt (Tab. Litt. F), skulle motsva
rande tillökning mot den i Tab. Litt. E omnämnda uppgå till 
följande: fastighetsegare 9 %, arrendatorer 81 'i, inkomstegare 
52 'A, samtliga klasser 44 °A, således öfverallt mindre relativ till
växt än den förut omtalade, och detta i all synnerhet för inkomst-
egarne,' och derigenom äfven för de skattskyldige i allmänhet. 

I öfrigt är skilnaden mellan de här och i Tab. Litt. E anförda 
tal mera betydande för de större städerna än för de mindre. 

Den proportion, hvari de nu röstberättigade och de nu »icke 
röstberättigade» ingå uti hela folkmängden för de städer eller 
grupper deraf, som nyss blifvit omnämnda, utvisas af de i Tab. 
Litt. G utförda procenttal, dels i fråga om de skattskyldige, 
som betalt sina komniunalutskylder, och dels i fråga om samtlige 
skattskyldige inom hvar och en utaf afdelningarne röstberät
tigade och »icke röstberättigade» samt inom båda tillsammans. 

Tab. Litt. G. Röstberättigade och »icke röstberättigade» i procent 
af folkmängden, inom särskilda städer och stadsgrupper. 

Enligt tabellen skulle för samtliga städer antalet röstberät
tigade i förhållande till folkmängden utgöra 6-22 % eller, om de 
hvilka häfta för oguldna kommunalutskylder (1-74 %) medräknas, 



XX Röstberättigade och icke röstberättigade i olika stadsgrupper. 

7·96 •/.. De »icke röstberättigade», hvilka betalt ifrågavarande 
utskyldcr, uppgå till 2·73 •/.; de livilka icke betalt till 2·i6 '/.; 
således båda tillsammans till 4-89 %. Utsträcktes valrätten till 
saintlige de skattskyldige, som i Tab. N.·o 2 upptagas och för 
livilka bär anförda procentberäkningar gälla, skulle de vid val 
till Andra kammaren röstberättigade sålunda uppgå till 12·85 % 
af folkmängden, af hvilka dock endast 8·95 % betalt sina kom-
munalutskylder, medan 3·90 % häfta derför. För landsbygden 
motsvaras dessa tre sistnämnda tal af respektive 10·03#, 9·38 'f·, 
och 0·6 5 •/<,. Den olika betydelse, som bestämmelsen om kom-
munalutskylders inbetalning har för landsbygd och för städer, 
framgår häraf på det allra tydligaste. 

Beträffande de särskilda städerna bekräfta de uu gjorda 
undersökningarnc det förhållande, som redan förut framgått af 
Statistiska Centralbyråns redogörelse för riksdagsmannavalen och 
som äfven föranledt Centralbyrån att vid tabellernas uppgörande 
indela de mindre städerna i grupper så, som här skett, eller 
det förhållande att procenttalet röstberättigade växer i samma 
mån, som städerna äro små; och, såsom synes, gäller detta såväl 
beträffande ensamt dem, hvilka betalt sina utskylder, som beträf
fande saintlige röstberättigade eller »icke röstberättigade». 

Orsaken till här befintliga skiljaktigheter de olika stads
grupperna emellan lär man känna, i fall man sammanställer de 
tre olika kategorierna af röstberättigade och »icke röstberät
tigade» med folkmängden. Man finner då, i fall man särskildt 
fäster sig vid de skattskyldige, som betalt sina kommunalutskyl-
der, att de röstberättigade bland dessas olika klasser i procent 
af stadsgruppens folkmängd utgjorde: 

Det är, såsom häraf framgår, förhållandena inom fastighets-
egarnes klass, som äro bestämmande. Inom de stora städerna 
äro dessa jemförelsevis fåtaliga, men desto talrikare inom de 
smärre, hvilka derutinnan likna landsbygdens kommuner. 

De »icke röstberättigade» bland samma skattskyldige utgjorde 
åter i procent af folkmängden: 

Inom alla klasser äro sålunda enligt regel de skattskyldige 
»icke röstberättigade», hvilka betalt sina utskylder, relativt tal
rikare i de mindre städerna än i de större. 

Usträckas undersökningarna till samtlige skattskyldige, så
ledes de hvilka ej betalt sina utskylder inräknade, inom de 
båda afdelningarna röstberättigade och »icke röstberättigade», 
förändras visserligen procenttalen något, dock i allmänhet ej i 
högre grad. 

Såsom af här i texten anförda tabeller framgår, skilja sig 
rikets tvenne största städer i åtskilliga hänseenden från de öfriga 
beträffandena rösträttsförhållandena derstädes. Till en väsentlig 
del torde detta böra tillskrifvas den omständighet, att i dessa 
tvenne städer bevillning för de lägsta inkomstbeloppen år 1885 
erlades enligt andra bestämmelser än i det öfriga riket. Dessa 
städer hade nemligen begagnat sig af den rättighet, hvarom i § 11 
mom. 1 af 1883 års bevillningsförordning stadgas, nemligen att det 
belopp, för hvilket bevillning icke erlägges, eller som får från upp
skattad inkomst såsom bevillningsfritt fråndragas, må ökas, dock 
ej med högre belopp än 200 kr. för hvarje skattskyldig, å ort 
der kostnaden för bostad är synnerligen hög i jemförelse med 
förhållandet i riket i allmänhet. 

För Stockholm särskildt gälde beträffande de utskylder, som 
borde erläggas år 1885, i samtliga bevillningsdistrikt, att den 
lägsta beskattningsbara inkomsten blifvit bestämd till 700 kr., 
samt att i öfrigt bevillningsafdragen beräknades på sådant sätt, 
att å inkomst intill 1,200 kr. voro 600 kr., samt att å inkomst 
uppgående till 1,200 kr. men icke till 1,800 kr. voro 400 kr. 
fria från bevillning. 

För Göteborg gälde för samma år den bestämmelse, att be
villning ej påfördes någon, hvars sammanräknade inkomster en
ligt taxering ej öfverstego 550 kr., men att någon vidare ökning 
af det bevillningsfria afdraget ej medgifvits. 

Att i de städer, der det bevillningsfria afdraget satts högre, 
än hvad för riket i allmänhet är bestämdt, stora förändringar i 
sammanhang dermed egt rum i fråga om de mindre inkomst-
egarnes upptaxering och sålunda äfven i fråga om deras röst
rättsförhållanden, ådagalägges genom de statistiska uppgifter, 
som i de årliga berättelserna om Stockholms kommunalförvalt
ning finnas intagna. I allmänhet kan sägas, att följden varit 
den, att antalet af de personer, hvilka förut tillhörde taxerings
gruppen 400 (nu 500) intill 800 kronors inkomst, i hög grad 
nedgått, dels derigenom att ganska många personer flyttats öfver 
det s. k. politiska strecket, dels ock hufvudsakligen derigenom 
att en mängd personer på grund af de nya taxeringsbestämmel
serna befriats från erläggande af bevillning. 

Att man härvid förfarit olika inom olika bevillningsområden, 
derom kan man redan bilda sig en föreställning genom de siff
ror, som meddelas i den (å sid. 232 intagna) specialtabell öfver 
de skattskyldige i de största städerna, hvari den i Tab. n:o 2 
meddelade redogörelse för de särskilda städerna beträffande de 7 
största bland dem i sina väsentligaste drag finnes utförd äfven 
för särskilda territoriela stadsdelar. Oafsedt dessa städers storlek, 
hvilken redan i och för sig kunnat påkalla en utförligare behand
ling än för rikets öfriga kommuner, har en sådan här ansetts 
erforderlig äfven af det skäl, att 6 af dessa städer, nemligen 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gefle och Uppsala 
ega så stor folkmängd, att de på grund deraf kunna indelas i 
valkretsar för riksdagsmannaval, samt att den sjunde eller Jön
köping eger i det allra närmaste härför erforderlig folkmängd 
eller 20,000 invånare. Vid uppgörandet af indelningen i stads
delar har Statistiska Centralbyrån sökt att så vidt som möjligt följa 
den indelning, som i inkomna primäruppgifter varit vidtagen. 
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Tab. N:o 3. Röstberättigade och icke röstberättigade i 
hela riket. 

Hela antalet af de personer hvilka nu ega rösträtt vid 
val till Riksdagens Andra kammare uppgår enligt Tab. N:o 3 
till 307,719, nemligen 282,112 som betalt och 25,607 som icke 
betalt sina kommunala utskylder. I förhållande till folkmängden 
utgör detta respektive 6-63 ·f', 6·07 % och 0-5 6 %· i förhållande 
till den del af rikets manliga befolkning, som uppnått myndig
hetsåldern, enligt den beräkning som i Statistiska Centralbyråns 
underdåniga berättelse om rikets befolkning år 1884 (Tab. N:o 2) 
finnes införd, utgör det respektive 25-12 %, 23-03 % och 2-09 %. 

Hela antalet af »icke röstberättigade» personer, d. v. s. 
personer som nu icke ega, men genom ett borttagande af de i 
§ 14 Riksdagsordningen för valrätten utstakade gränser skulle 
erhålla rösträtt, uppgår enligt samma tabell till 179,918, hvaraf 
150,184 betalt, men 29,734 icke betalt sina kommunala utskyl
der. I förhållande till folkmängden utgör detta respektive 
3-87 •/., 3-23 % och 0-64 %; samt i förhållande till den del af 
den manliga befolkningen, som uppnått myndighetsåldern, respek
tive 14-69 %, 12-26 ·f. och 2-43 %. 

De nu röstberättigade fördela sig sålunda på olika klasser, 
i fall, i likhet med hvad förut antagits, B betecknar dem som 
betalt, Ob dem som icke betalt sina kommunalutskylder: 

eller i relativa tal uttryckt: 

De nu »icke röstberättigades» fördelning på samma klasser 
är följande: 

eller i relativa tal: 

Vid angifvandet af här nu uppräknade röstberättigade och »icke 
röstberättigade» inom olika klasser har, i enlighet med hvad 
förut egt rum, samma person, i fall han såsom skattskyldig 
kunnat hänföras till flere klasser, äfven upptagits inom alla 
dessa, och sålunda räknats mer än en gång i senast anförda 
hufvudsummor för samtliga klasser. Efter vederbörlig reduktion 
af dessa mer än en gång räknade erhåller man emellertid de 
redan förut angifna totalsummor för så väl röstberättigade som 
»icke röstberättigade» i hela riket. 

Resultaten af den anbefalda undersökningen rörande de nu 
»icke röstberättigade», hvilka skulle erhålla valrätt genom en 
större eller mindre utsträckning af de i § 14 Riksdagsordningen 
för denna rätt föreskrifna gränser, framgå af de i tabellen med
delade uppgifter om ifrågavarande personers fördelning på olika 
taxeringsgrupper. Denna är nemligen följande: 

Beträffande de olika grupperna och deras förhållanden till 
hvarandra får Centralbyrån hänvisa till hvad förut i ämnet 
blifvit yttradt i fråga om landsbygden, ty der fälda omdömen 
gälla i allmänhet äfven for riket i dess helhet. Endast i ett 
hänseende förete de här meddelade siffrorna någon betydande 
skiljaktighet, nemligen i fråga om inkomstegarne, hvilkas antal 
i förhållande till de båda andra afdelningarnas är betydligt större 
för hela riket än för landsbygden ensam. Gruppen skattskyl
dige för 500—600 kronors inkomst inrymmer ensam mer än 
fjerdedelen af samtlige »icke röstberättigade». 

Huru stor den absoluta tillväxten i de röstberättigades antal 
skulle blifva, i fall valrätten utsträcktes, kan man, ifall utsträck
ningen afsåge antingen samtlige »icke röstberättigade» eller endast 
en eller flere grupper inom någon viss klass, finna direkt ur 
nu meddelade siffror. Huru man bör gå till väga för att i annat 
fall härom erhålla kännedom, har redan under landsbygden sid. 
XI blifvit visadt. Den relativa tillväxten skulle, särskildt i det 
fall att alla nu »icke röstberättigade» erhölle valrätt, blifva för: 
fastighetsegare 30%, arrendatorer 244 #, inkomstegare 111 7̂ , 
samtliga klasser 58 %; eller om man bortser från dem, hvilka häfta 
för oguldna kommunalutskylder, för: fastighetsegare 28 %, arren
datorer 236 %, inkomstegare 101 %, samtlige klasser 53 'A. 
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Jemföras här i tabellerna angifna siffror för röstberättigade 
i de särskilda valkretsarne år 1885 med motsvarande uppgifter 
för år 1884, hvilka återfinnas i Statistiska Centralbyråns redo
görelse för riksdagsmannalen åren 1882—1884, finner man dem 
emellan ej så få olikheter. Delvis kunna dessa väl tillskrifvas 
den omständighet, att ifrågavarande siffror ej afse'precis samma 
år, synnerligast som förändrade bestämmelser beträffande det 
bevillningsfria afdraget voro gällande för de båda åren. Ofta 
torde dock olikheterna bero deruppå, alt de summariska upp
gifter, som af vederbörande myndighet meddelats om de vid de all
männa valen till Andra kammaren röstberättigade, af en eller 
annan anledning varit bristfälliga. Att så varit förhållandet i 
fråga om många af Elfsborgs och Skaraborgs läns landskommuner, 
är åtminstone säkert. Sistnämnda förhållande står för öfrigt i 
full öfverensstämmelse dermed att, såsom Centralbyråns berät
telser om riksdagsmannaval utvisa, i dessa kommuner, åtmin
stone för ej så länge sedan, vid riksdagsmannaval röstats efter 
fyrk. Att Centralbyråns skriftvexling i och för den nu afgifna 
redogörelsen tjenat att beriktiga många felaktiga uppgifter rö
rande de skattskyldiges valrättsförhållanden, är sålunda icke 
öfverraskande. 

Då nu ifrågavarande undersökning närmast blifvit utförd 
for att erhålla kännedom om antalet personer, som ega eller 
under vissa förändrade förhållanden skulle erhålla rösträtt vid 
riksdagsmannaval till Andra kammaren, har deraf naturligen 
blifvit en följd, att här i tabellerna meddelade siffror icke på 
samma gång kunna lemna fullt exakta upplysningar om det sätt, 
hvaruppå samtlige skattskyldige äro fördelade. Så väl vid be
stämmande af sjelfva grunden för de skattskyldiges fördelning i 
grupper, som vid verkställandet af denna fördelning, måste 
nemligen hufvudäudamålet, att erhålla kännedom om deras ställ
ning till de i § 14 Riksdagsordningen förekommande bestäm
melser om den politiska rösträtten, städse framhållas såsom det 
vigtigaste, för hvilket alla andra önskningsmål måste träda till
baka. Derför har sålunda varit nödigt att upptaga de personer, 
hvilka tillhöra två eller flere utaf afdelningarne fastighetsegare, 
arrendatorer och inkomstegare, men ej äro röstberättigade inom 
alla, endast inom den eller de afdelningar, der de äro röstberät
tigade. Likaså har vid undersökningen mast bortses från de 
skattskyldige, hvilka på grund af särskilda disqvalifikationer ej 
skulle erhålla rösträtt endast och allenast genom upphäfvande 
af de förmögenhetsgränser, som i § 14 Riksdagsordningen derför 
äro stadgade; så att för dessa skattskyldige blott mera sum
mariska uppgifter lemnats. Sålunda kan ej heller, såsom nämndt 
är, den nu gjorda undersökningen lemna en trogen bild af de 
skattskyldiges fördelning i förmögenhetsgrupper, om den också 
härom kan lemna en antydan. Särskildt förtjenta af uppmärk
samhet torde de om arrendeförhållandena uti riket meddelade 
upplysningarne få anses, allra helst man härutinnan ej i öfrigt 
eger några uppgifter att tillgå. 

Tab. N:o 4. Öfrige skattskyldige (qvinnor, samfällig-
heter m. fl.). 

Såsom nämndt är, hafva de till kommunen för fast egen
dom eller inkomst skattskyldige i och för den undersökning, 
som Statistiska Centralbyrån blifvit anbefald att utarbeta, för
delats i trenne hufvudafdelningar: 1) nu röstberättigade vid val till 

Riksdagens Andra kammare; 2) nu icke röstberättigade som 
genom större eller mindre utsträckning af de i § 14 Riksdags
ordningen för valrätten föreskrifna gränser skulle erhålla sådan 
rätt; samt 3) nu icke röstberättigade för hvilka icke ens nämnda 
grundlagsförändring skulle medföra rösträtt. Ehuru denna sist
nämnda afdelning icke egentligen skulle utgöra föremål för den 
nu verkstäl·la undersökningen, hafva de skattskyldige, hvilka 
tillhöra densamma, enär de äro upptagna i de till Centralbyrån 
inkomna primäruppgifterua, äfven mast medräknas, och äro de 
i Tab. Nas 1—3 uppförda i en summa under benämningen 
»öfrige skattskyldige». Att för dessa »öfrige skattskyldige» an
ställa en undersökning af samma art som den i Tab. N:is 1—3 
utförda har Centralbyrån dock icke ansett lämpligt, utan trott 
det vara tillräckligt att i Tab. N:o 4 meddela uppgifter om 
dessa skattskyldiges särskilda afdelningar och grupper, dels (Tab. 
N:o 4 A) för valkretsar och län i fråga om landsbygden, dels 
(Tab. N:o 4 B) för städer och län i fråga om städerna. 

Samtliga skattskyldige, om hvilka här kan blifva fråga 
(kol. 16), kunna fördelas i trenne underafdelningar: vissa slag 
utaf (ej i kommunen mantalsskrifne m. fl.) män (kol. 2—8); qvin-
nor (kol. 9—12) och samfålligheter (kol. 13—15). Dessas antal 
utgjorde: 

Qvinnorna utgöra sålunda närmare hälften af hela antalet. 
Den öfvervigt, som de båda andra afdelningarna ega, skulle för 
öfrigt försvinna, i fall man kunde bortse från dubbelräknade, 
enär dessas antal bland samfålligheter är mycket betydande. 

De särskilda slagen af hithörande mån fördela sig på 
följande sätt: 

För den med nyss uppräknade likstälda grupp, som utgöres af 
personer, hvilka icke varit bosatte inom kommunen tillräckligt 
lång tid för att kunna utöfva rösträtt, hafva deremot ingå upp
gifter erhållits. En betydande del af dessa torde dock i pri
märuppgifterna inom den kommun, från hvilken de senast ut
flyttat, upptagits såsom icke mantalsskrifne. Ej heller har 
någon upplysning kunnat erhållas beträffande de personer, som 
i enlighet med de strängare bestämmelser, hvilka i Stockholm 
gälla i fråga om den kommunala rösträtten och för hvilka i 
det föregående (sid. III) är redogjordt, böra likställas med de 
i Tab. N:o 4 upptagna personer. Af de kategorier, hvilka i 
hufvudstaden tillhöra dessa, torde dock i sjelfva verket blott 
en eller den, hvilken omfattar de personer, som stå under 
andras husbondevälde, förtjena att tagas i betraktande. Under 
forna tider särskildt har dessas antal sannolikt varit mycket 
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betydande, men under nuvarande förhållanden torde de enskilde 
skattskyldige tjenare, hvilka kunna hit hänföras, vara så ytterst 
få till antalet, att frågan, hvart de hafva hänförts, icke på sjelfva 
slutresultatet kan utöfva något inflytande. Att oaktadt den 
vidlyftiga skriftvexlingen i ämnet uppgifterna äfven med afseende 
på öfriga grupper lemna åtskilligt att önska, bör på samma 
gång nämnas. Men detta är i sjelfva verket ej underligt. Sär-
skildt i de större städerna torde det under nuvarande förhål
landen vara hardt nära ogörligt för vederbörande att ega kän
nedom om samtliga de personer, hvilka äro utländske undersåtar, 
eller som äro försatte i konkurstillstånd, i fall nemligen kon
kursen egt rum, innan den skattskyldige till staden inflyttat. 

När en person tillhört två eller flere af här omnämnda 
grupper, hvilket dock ej så ofta inträffat, har han blifvit räknad 
allenast till den grupp, som ansetts mest disqvalificerad, sålunda 
en omyndig utländing till utländingar o. s. v. 

Ehuru städernas folkmängd blott utgör ungefär Vä af lands
bygdens, är dock antalet skattskyldige inom tvenne bland här 
ofvan upptagna grupper större för städerna än för landsbygden, 
nemligen för utländske undersåtar samt äfven för de i konkurs
tillstånd försatte, och ändock torde dock just för dessa två 
grupper de här uppgifna talen för städerna behöfva att något 
förhöjas. 

Hufvudmassan af de i Tab. N:o 4 upptagne männen bildas 
af de ej i kommunen mantalsskrifne, hvilka utgöra ungefär 2/3 af 
hela antalet. Hafva dessa såsom skattskyldige varit uppförda i den 
kommuns längder, der de varit bosatte, hafva, på grund af de i 
primäruppgifterna meddelade eller genom skriftvexling erhållna 
upplysningar, de fastighetsvärden, arrenden och inkomstbelopp, 
för hvilka de skattat inom den främmande kommun, tillräknats 
dem inom den kommun, der de varit bosatte. 

De skattskyldiga qvinnorna hafva fördelats i samma tre 
hufvudafdelningar som männen, alltefter som de varit jemförliga 
med nu röstberättigade män, med nu »icke röstberättigade» män 
och med de i Tab. N:o 4 upptagne män (omyndige, ej i kom
munen mantalsskrifne m. fl.). Deras antal inom särskilda 
grupper har utgjort: 

Den första af dessa grupper omfattar de qvinnor, hvilka 
skulle erhålla rösträtt, i fall under nuvarande förhållanden ordet 

»man» i § 14 i Riksdagsordningen utbyttes mot ordet »person»; 
den andra gruppens qvinnor skulle med en sådan förändring 
erhålla denna rätt först på samma gång som de män, hvilka 
befinna sig utanför de i nyssnämnda § utstakade förmögenhets
gränser. Båda dessa grupper tillsammans innefatta i det allra 
närmaste de qvinnor, hvilka äro kommunalt röstberättigade, om 
också ett och annat mindre vigtigt tillägg måste göras för några 
af de i den tredje gruppen upptagna qvinnorna, hvilka motsvara 
de i Tab. N:o 4 upptagne männen. 

Af här senast anförda siffror framgår, att de skattskyldiga 
qvinnornas antal är relativt vida större i städerna än på lands
bygden. På förra stället utgöra de 2-05 % af folkmängden och 
12·42 % af samtlige skattskyldige, på det senare stället 0-7 7 % 
af hela folkmängden och 6·5 0 % af samtlige skattskyldige. Det 
är hufvudsakligen förhållandena inom den första gruppen eller 
den högsta taxeringsgruppen, som härvid är bestämmande. 

Bland samtliga skattskyldiga qvinnor innefattar denna första 
grupp 55-19 '/«, den andra åter 41-63 % och den tredje 3-i 8 %; 
bland männen motsvaras dessa procenttal af 60-09 %, 35·i3 % 
och 4-7 8 %. 

De skattskyldiga samfålligheterna fördela sig sålunda: 

Bland sterbhus äro här räknade äfven samtliga de fall, när 
såsom skattskyldige upptagas en afliden persons »barn», »arf-
vingar» m. m. och ej särskildt är angifvet dessas namn och 
huru stor andel i den aflidnes förmögenhet hvar och en af dem 
eger. Bland bolag äro räknade samtliga de fall, när fastighet 
eller inkomst i öfrigt innehafvas af flere utan uppgift om de
sammas fördelning. Dit räknas sålunda skattskyldigheter för 
qvarnar, utmärker r¤, ni., som tillhöra ett eller flere hemmans 
egare gemensamt, när någon fördelning på de särskilde fastig-
hetsegarne ej egt rum. Då ett sammanförande af hvarje sterb
hus eller bolags taxeringsbelopp på ett ställe, i enlighet med 
hvad som egt rum i fråga om de röstberättigade och »icke röst
berättigade» männen, hade medfört stora svårigheter utan någon 
motsvarande nytta, har Centralbyrån ej gjort detta, om ock 
härigenom totalsumman af skattskyldige, synnerligast i fråga om 
bolagen, blifvit mycket högre, än den i verkligheten är. 

Stockholm den 1 mars 1887. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. N:o 1. Antal röstberättigade vid val till Riksdagens Andra kammare och antal män som vid 
blefve röstberättigade, äfvensom antalet af öfrige för fast egendom 



3 

sådant val icke äro men genom nedflyttning af de i § 14 Riksdagsordningen föreskrifva gränser 
eller inkomst till kommunen skattskyldige år 1885, å Landsbygden. 



4 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 1. Stockholms län. 5 



6 Tab. N:o 1 (forts). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 1. Stockholms län. 7 



8 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — l. Stockholms län. 9 



10 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 1. Stockholms län. 11 



12 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 2. Uppsala län. 13 



14 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 2. Uppsala län. 15 



16 Tab. N:o 1 (forts.). Antal rös tbe rä t t igade vid va l t i l l Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 2. Uppsala län. 17 



18 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 2. Uppsala län. 19 



20 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 3. Södermanlands län. 21 



22 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 3. Södermanlands län. 23 



24 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 3. Södermanlands län. 25 



26 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Östergötlands län. 27 



28 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Ostergötlands län. 29 



30 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Östergötlands län. 31 



32 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val t i l l Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Östergötlands län. 33 



34 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Östergötlands län. 35 



36 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Östergötlands län. 37 



38 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Östergötlands län. 39 



40 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 4. Östergötlands län. 41 



42 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 5. Jönköpings län. 43 



44 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 5. Jönköpings län. 45 



46 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 5. Jönköpings län. 47 



48 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 5. Jönköpings län. 49 



50 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 5. Jönköpings län. 51 



52 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 6. Kronobergs län. 53 



54 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 6. Kronobergs län. 55 



56 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 6. Kronobergs län. 57 



58 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 6. Kronobergs län. 59 



6 0 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 7. Kalmar län. 61 



62 Tab. N:o 1 (forts.) Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 7. Kalmar län. 63 



64 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 7. Kalmar län. 65 



66 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 7. Kalmar län. 67 



68 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 8. Gotlands län. 69 



70 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 8. Gotlands län. 71 



72 Tab. N: 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 8. Gotlands län. 73 



74 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 9. Blekinge län. 75 



76 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 9. Blekinge län. 77 



78 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val t i l l Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 10. Kristianstads län. 79 



80 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 10. Kristianstads län. 81 



82 Tab. N:o 1 (forts). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 10. Kristianstads län. 83 



84 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 10. Kristianstads län. 85 



86 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 10. Kristianstads län. 87 



88 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 10. Kristianstads län. 89 



90 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 91 



92 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 93 



94 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 95 



96 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 97 



98 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 99 



100 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 101 



102 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 103 



104 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 105 



106 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 107 



108 Tab. N:o 1 (forts.) Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 11. Malmöhus län. 109 



110 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 12. Hallands län. 111 



112 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 12. Hallands län. 113 



114 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 12. Hallands län. 115 



116 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 13. Göteborgs och Bohus län. 117 



118 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 13. Göteborgs och Bohus län. 119 



120 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 13. Göteborgs och Bohus län. 121 



122 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 13. Göteborgs och Bohus län. 123 



124 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 13. Göteborgs och Bohus län. 125 



126 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 127 



128 Tab. N:o 1 (forts). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 129 



130 Tab. N:o 1 (forts.). An ta l rös tberä t t igade vid val t i l l Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 131 



132 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 133 



134 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 135 



136 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 137 



138 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 139 



140 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 141 



142 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 14. Elfsborgs län. 143 



144 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 145 



146 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 147 



148 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 149 



150 Tab. N:o 1. (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 151 



152 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 153 



154 Tab. N:o 1 (forts). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 155 



156 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 157 



158 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 159 



160 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 161 



162 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 15. Skaraborgs län. 163 



164 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 16. Vermlands län. 165 



166 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 16. Vermlands län. 167 



168 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 16. Vermlands län. 169 



170 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 16. Vermlands län. 171 



172 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 17. Örebro län. 173 



174 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 17. Örebro län. 175 



176 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 17. Örebro län. 177 



178 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 18. Vestmanlands län. 179 



180 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 18. Vestmanlands län. 181 



182 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 18. Vestmanlands län. 183 



184 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 19. Kopparbergs län. 185 



186 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 19. Kopparbergs län. 187 



188 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 19. Kopparbergs län. 189 



190 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 20. Gefleborgs län. 191 



192 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 20. Gefleborgs län. 193 



194 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 21. Vesternorrlands län. 195 



196 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 21. Vesternorrlands län. 197 



198 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 21. Vesternorrlands län. 199 



200 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 22. Jemtlands län. 201 



202 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 22. Jemtlands län. 203 



204 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 22. Jemtlands län. 205 



206 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 23. Vesterbottens län. 207 



208 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 23. Vesterbottens län. 209 



210 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 24. Norrbottens län. 211 



212 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 24. Norrbottens län. 213 



214 Tab. N:o 1 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, å Landsbygden. — 25. Sammandrag länsvis. 215 



216 

Tab. N:o 2. Antal röstberättigade vid val till Riksdagens Andra kammare och antal män som vid 
blefve röstberättigade, äfvensom antalet af öfrige för fast egendom 



217 

sådant val icke äro men genom nedflyttning af de i § 14 Riksdagsordningen föreskrifna gränser 
eller inkomst till kommunen skattskyldige år 1885, i Städerna. 



218 Tab. N:o 2 (forts). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, i Städerna. 219 



220 Tab. N:o 2 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, i Städerna. 221 



222 Tab. N:o 2 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, i Städerna. 223 



224 Tab. N:o 2 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, i Städerna. 225 



226 Tab. N:o 2 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, i Städerna. 227 



228 Tab. N:o 2 (forts.). Antal röstberättigade vid val till Riksdagens 



Andra kammare m. fl. år 1885, i Städerna. 229 



230 

Tab. N:o 3. Antal röstberättigade vid val till Riksdagens Andra kammare och antal män som vid 
blefve röstberättigade, äfvensom antalet af öfrige för fast egendom 



231 

sådant val icke äro men genom nedflyttning af de i § 14 Riksdagsordningen föreskrifna gränser 
eller inkomst till kommunen skattskyldige år 1885, i Hela riket. 



232 Till Tab. N:o 2. (Forts. från sida 229). Specialtabell öfver de skattskyldige i de största städerna. 



233 

Tab. N:o 4. Antal för fast egendom eller inkomst till kommunen skattskyldige män, hvilka 
hvarken äro eller genom nedflyttning af de i § 14 Riksdagsordningen föreskrifna gränser 
blefve röstberättigade vid val till Riksdagens Andra kammare, äfvensom qvinnor och sam-

fälligheter, år 18851). — A. Landsbygden. 



234 Tab. N:o 4 (forts.). Antal skattskyldiga qvinnor m. fl. år 1885. — A. Landsbygden. 



Tab. N:o 4 (forts.). Antal skattskyldiga qvinnor m. fl. år 1885. — A. Landsbygden. 235 



236 Tab. N:o 4 (forts.). Antal skattskyldiga qvinnor m. fl. år 1885. — A. Landsbygden. 



Tab. N:o 4 (forts.). Antal skattskyldiga qvinnor m. fl. år 1885. — A. Landsbygden. 237 



238 

Tab. N:o 4. Antal för fast egendom eller inkomst till kommunen skattskyldige män, hvilka 
hvarken äro eller genom nedflyttning af de i § 14 Riksdagsordningen föreskrifna gränser 
blefve röstberättigade vid val till Riksdagens Andra kammare, äfvensom qvinnor och sam-

fälligheter, år 18851). — B. Städerna (och Hela riket). 



Tab. N:o 4 (forts.). Antal skattskyldiga qvinnor m. fl. år 1885. — B. Städerna (och Hela riket). 239 



240 Tab. N:o 4 (forts.). Antal skattskyldiga qvinnor m. fl. år 1885. — B. Städerna (och Hela riket). 



Tab. N:o 4 (forts.). Antal skattskyldiga qvinnor m. fl. år 1885. — B. Städerna (och Hela riket). 241 
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