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

Sedan, jemlikt Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 11 oktober 
1893 och den 10 maj 1895 Statistiska Centralbyrån utarbetat och 
under titel bidrag till Sveriges officiela statistik. R) Valstatistik. 
VII: 3» offentliggjort en underdånig redogörelse angående ålders-
och förmögenhetsfördelning år 1885, samt delvis äfven år 1893, 
för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade, såväl de 
som nu ega som de, hvilka genom nedflyttniDg af de i § 14 
Riksdagsordningen föreskrifna gränser skulle erhålla valrätt, här 
Chefen för Eders Kungl. Maj:ts Justitiedepartement jemlikt 
förstnämnda nådiga bref anmodat Centralbyrån att, beträffande 

VaUtatistik. VII:.?. Bihang. 

samme röstberättigade, verkställa vissa beräkningar och samman-
ställningar, och här derefter Eders Kungl. Maj:t den 31 januari 
1896 förordnat, att dessa skola i tryck offentliggöras och i den 
officiela statistiken intagas. Till underdånig åtlydnad häraf 
öfverlemnas nu såsom bihang till förenämnda redogörelse efter-
följande fyra tabeller, hvari nyssnämnda beräkningar och samman-
ställningar blifvit sammanförda. 

Af ifrågavarande fyra tabeller innehålla Tab. N:o 1 och 
Tab. N:o 2 sammanställningar och beräkningar beträffande hela 
antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade år 1893 
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(och år 1885) samt Tab. N:o 3 och Tab. N:o 4 en fördelning 
af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra Kammare 
röstberättigade år 1885 och år 1893. 

Tabeilernas uppgifter äro till större delen hemtade från 
Statistiska Centralbyråns förut, åren 1887 och 1895, afgifna 
underdåniga redogörelser i ämnet, med undantag endast för den 
i Tab. Näs 3 och 4 oifentliggjorda fördelningen af de på grund 
af inkomst röstberättigade år 1893, hvars sifFror erhållits genom 
särskild undersökning af samma primäruppgifter, som lemnat 
material till Centralbyråns förut afgifna redogörelser. 

De sammanställningar af uppgifter och derpå grundade be-
räkningar, hvilka i tabellerna innehållas, hafva till syfte att, 
såvidt möjligt, åskådliggöra de nuvarande förhållandena, sådana 
dessa framträda genom de för år 1893 verkstälda undersökningar. 
För att härvid kunna erhålla några uppgifter om hela antalet 
röstberättigade, vare sig med nuvarande census eller med ut-
sträckt sådan, bar Centralbyrån, då uppgifter för år 1893 före-
ligga endast beträffande de för inkomst skattskyldige, i fråga 
om de tvenne andra klasserna röstberättigade, eller fastighets-
egare och arrendatorer, mast utgå från 1885 ars siffror. I den 
nu senast, år 1895, afgifna redogörelsen är såsom sannolikt upp-
visadt, att de förändringar, som från år 1885 till år 1893 med 
afseende på antalet röstberättigade fastighetsegare och arrenda-
torer inträffat, ej kunna vara störa, hvadan man, utan att göra 

sig skyldig till fel af mera väsentlig art, torde, för att finna 
nyssnämnda totalsumma, kunna sammanräkna talen för inkomst-
egare år 1893 med talen för fastighetsegare och arrendatorer 
år 1885. 

Efter sålunda verkstäld summering borde rätteligen afdrag 
göras för de röstberättigade, hvilka såsom sådana tillhöra mer 
än en af de tre klasserna fastighetsegare, arrendatorer och in-
komstegare, men härom här, på grund af priinäruppgifternas 
beskaffenhet, någon utredning beträffande år 1893 ej kunnat ske, 
såsom skedde för år 1885. För öfrigt kan i sammanhang här-
med aiimärkas, att, i fall sådant afdrag gjorts beträffande hela 
antalet nu röstberättigade, något ytterligare afdrag ej bör göras 
vid beräkning af antalet röstberättigade med rösträtten utsträckt 
till flere eller färre afdelningar af nu icke röstberättigade inkomst-
egare. Om nemligen skattskyldige med inkomst å mindre belopp 
än 800 kronor tillika innehafva fastighet eller arrende, som för-
länar dem valrätt, äro de redan nu räknade såsom röstberättigade, 
men ingå ej bland de icke röstberättigade inkomstegarnes antal. 

Då för år 1893 uppgifter endast till en del föreligga derom, 
huruvida de skattskyldige betalt eller icke betalt sina kommunal-
utskylder, här ej i tabellerna någon åtskilnad gjorts eller kunnat 
göras mellan dessa båda kategorier af röstberättigade eller icke 
röstberättigade, utan hafva de blifvit med hvarandra sammanfoga. 

Stockholm den 10 februari 1896. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. N:o 1. Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), å Landsbygden. 
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Tab. N:o 1 (forts.) Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), å Landsbygden. 
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Tab. N:o 1 (forts.) Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), å Landsbygden. 
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Tab. N:o 1 (forts.) Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), å Landsbygden. 
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Tab. N:o 1 (forts.) Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), å Landsbygden. 
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Tab. N:o 1 (forts.) Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), å Landsbygden. 

Anm. ')—6). Se slutet af Tab. N:o 2. 
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Tab. N:o 2. Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), i Städerna och i Hela riket. 
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Tab. N:o 2 (forts.) Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), i Städerna och i Hela riket. 
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Tab. N:o 2 (forts.) Hela antalet röstberättigade och vissa icke röstberättigade till Riksdagens Andra kammare 
år 1893 (och år 1885), i Städerna och i Hela riket. 



12 

Tab. N:o 3. Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, å Landsbygden. 
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Tab. N:o 3 (forts.) Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, å Landsbygden. 
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Tab. N:o 3 (forts.) Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, å Landsbygden. 
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Tab. N:o 3 (forts.) Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, å Landsbygden. 
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Tab. N:o 3 (forts.) Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, å Landsbygden. 
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Tab. N:o 3 (forts.) Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, å Landsbygden. 
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Tab. N:o 4. Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, i Städerna och i Hela riket. 
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Tab. N:o 4 (forts.) Fördelning af de på grund af inkomst till Riksdagens Andra kammare röstberättigade år 1885 
och år 1893, i Städerna och i Hela riket. 
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