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R é s u m é . 

En vertu d'une demande, faite par la Diète de 1884, le Bureau central de 
statistique a été chargé par le Gouvernement de dresser nn relevé dn nombre 
des contribuables qui sont deja en possession dn droit d'élire des représentants 
à la Seconde Chambre de la Diète ou qui acquerraient ce droit en cas qne les 
limites de fortune actuellement filées fussent plus ou moins étendues. Cet 
élargissement du droit de vote n'impliquerait pourtant pas le suffrage universel; 
il ne comprendrait qne les hommes contribuables à leurs communes respectives, 
ayant à payer une taie immobilière ou un impôt sur le revenu. 

Il a fallu réunir des matériaux considérables pour dresser ce relevé qni 
parut en 1887, en deux volumes, le premier contenant les tableaux du nombre 
des contribuables qui avaient en 1885 le droit de vote et de ceux n'ayant pas 
ce droit, le second contenant les tableaux de répartition selon les professions 
des mêmes personnes. 

En 1893 le Bureau central de statistique reçut du Gouvernement l'ordre 
de donner une plus grande extension encore à cet exposé, en y ajoutant des ren
seignements sur la répartition, par âge et par fortune, des deux catégories de 
contribuables en question : de ceux ayant le droit de vote et de ceux n'ayant 
pas ce droit. Le résultat de ces enquêtes fait l'objet de ce troisième volume 
de statistique électorale. 

D'après les données des tableaux de la présente publication (Tabl. N°' 1—3), 
les contribuables ayant le droit de vote à la Seconde Chambre et ceux n'ayant 
pas ce droit, par suite des dispositions de la loi relativement an cens électoral, 
étaient répartis, par rapport à leur âge au commencement de 1885, comme suit: 

Hommes majeurs contribuables ayant le droit de vote: 

Les hommes qui avaient, en 1885, le droit de vote en qualité de proprié
taires d'immeubles (c'est à dire possédant nn immeuble évalué au moins à 
1,000 couronnes) étaient répartis, par rapport à la valeur de l'immeuble, comme 
suit (Tabl. N°s 4 et 5, col. 2 - 2 7 ) : 

Dans les Tableaux N°" 4 et 5 les propriétaires de biens-fonds sont divisés en 
deux groupes: ceux qui possèdent des immeubles agricoles (eol. 2—14) et ceux 
qui possèdent d'autres immeubles (eol. 15—27). Il ressort de ces tableaux qu'à 
la campagne les propriétaires d'immeubles agricoles d'une valeur au-dessous 
de 6,000 cour. représentent plus que la moitié des contribuables ayant le droit 
de vote. Une distribution, d'après la valeur des immeubles, des propriétaires 

de biensfonds n'ayant pas le droit de vote se trouve dans le Tome I, Tabl. 
N os 1—3, col. 6—10. 

D'après la loi actuellement en vigueur, le fermier d'un immeuble agricole 
d'nne valeur de 6,000 cour. au minimum a le droit de vote, si le bail est à 
5 ans an moins ou à vie. Les fermiers qui louaient des propriétés agricoles de 
cette valeur en 1885 sont divisés entre ceux qni avaient le droit de vote (Tabl. 
N°s 4 et 5, col. 28—33) et ceux qui n'avaient pas ce droit (Tabl. N° 6) 
comme suit: 

Le groupement des fermiers d'immeubles agricoles dont la terre n'atteint 
pas la valeur de 6,000 cour. se trouve dans le Tome I, Tabl. N°s 1—3, eol. 
11—13, 1 5 - 1 7 , 1 9 - 2 1 . 

Le revenu qui donne actuellement le droit de vote est de 800 cour. Les 
hommes qni possédaient ce revenu en 1885 sont ainsi groupés (Tabl. N°' 4 et 5, 
eol. 34—41): 

Le relevé de l'ensemble des hommes qui paient à l'État un impôt sur le 
revenu, soit qu'ils aient le droit d'élire des représentants à la Seconde Chambre, 
soit qu'ils eussent ce droit, si les limites de fortune actuellement fixées fussent 
plus on moins étendues, se trouve dans les Tabl. N°' 7 et 8, et pour l'année 
1885 et pour 1893. Ils sont répartis comme suit: 

De règle, il n'y a qne les hommes ci-dessus mentionnés, payant à l'État 
nn impôt de 3'50 couronnes et au-dessus, qui aient le droit de vote. I! existe 
pourtant des exceptions, ce qui est spécialement le cas dans les villes de Stock
holm, de Göteborg et de Sundsvall. 

Quant anx chiffres donnés ci-hant, il faut mentionner qu'on n'a pas tenu 
compte si les personnes ont payé leurs contributions communales ou si elles les 
doivent encore. L'ommission de payer les contributions apportant des obstacles 
temporaires an droit de vote à la Seconde Chambre, on a trouvé à propos de 
publier des données spéciales tant pour ceux qni les ont payées ( = B ) que pour 
ceux qui n'ont pas payé leurs contributions (= Ob). 

(1 couronne vaut l'S9 franc.) 



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

Sedan jemlikt Eders Kung]. Maj:ts nådiga bref den G febmari 
1885 Statistiska Centralbyrån under år 1887 afgifvit underdånig 
redogörelse angående valrätt till Riksdagens Andra kammare år 
1885, hvilken redogörelse i följd af ämnets omfattning offentliggjor-
des i tvenne afdelningar — den förstå afseende antalet röstberät-
tigade, såväl de som nu ega som de, hvilka genom nedflyttning 
af de i § 14 Riksdagsordningen föreskrifna gränser skulle erhålla 
valrätt, och den andra afseende yrkesfördelningen af samme röst¯ 
berättigade — här Eders Kungl. Maj:t i nådigt bref den 11 
oktober 1893 anbefallt Statistiska Centralbyrån att i samma 
ämne verkställa ytterligare utredning, afseende denna ifrågava-
rande röstberättigades ålders- och förmögenhetsfördelning. Denna 
ytterligare utredning, hvilken nu, jemlikt särskildt nådigt bref 
den 10 maj 1895 härmed i tryck offentliggöres, här, med fäst 
afseende på det nära sambandet med de två redan förut offent-
liggjorda afdelningarna utaf redogörelsen, ansetts böra fogas till 
densamma endast såsom en ytterligare afdelning, och här på 
grund häraf betecknats såsom den tredje af dessa. 

Nyssnäranda nådiga skrifvelse till Statistiska Centralbyrån 
den 11 oktober 1893 lyder i transsumt sålunda: 

Vahtatiitik. VII: 1. 

»OSCAR etc. Vår ynnest etc. Med anledning af ifråga-
satt utsträckning af valrätten vid utseendet af ledaniöter i Riks-
dagens Andra kammare hafve Vi, uppå derom gjord underdånig 
hemställan, funnit godt i nåder 

dels uppdraga åt Eder att ej mindre, med ledning af till-
gängliga handlingar, uti primäruppgifterna till Eder underdåniga 
redogörelse angående valrätt till Riksdagens Andra kammare 
år 1885 för hvarje deri intagen, till myndig ålder kommen man 
göra anteckning om hans ålder, der den ej uppgår till trettio 
år, äfvensom om den bevillning, han, derest beloppet beräknats 
med iakttagande af nu stadgade bevillningsafgifter, skolat till 
staten erlägga, särskildt för fastighet och särskildt för inkomst 
af kapital och arbete, hvarvid vidare iakttages, att för arrendator 
upptages den bevillning, som af utarrenderad fast egendom skolat 
utgå, än äfven efter anmodan af Chefen för Vårt Justitiedeparte-
ment verkställa de ytterligare statistiska utredningar, som kunna 
finnas erforderliga för bedömande af verkan utaf en eventuel 
ändring i gällande stadganden om rösträtt vid riksdagsmannaval; 

dels ock förordna, att Eder Chef må antaga såväl lämplig 
person att, närmast under honom och enligt hans anvisning, 

A 



II Kungl. bref angående redogörelsens utarbetande. Primäruppgifter. 

leda arbetet och ansvara för detsammas behöriga utförande som 
ock de liärför nödiga biträde¤ samt tilldela nämnde ledare af 
arbetet i arfvode — — — — — — — — — — 

Hvilket Eder till kännedom och underdånig efterrättelse 
härigenom nieddelas. Stockliolms slott den 11 oktober 1893. 

OSCAR. 

Aug. Östergren.» 

De i ofvan anförda nådiga bref anbefalda anteckningar 
hafva i enlighet med det Statistiska Centralbyrån lemnade upp
drag blifvit gjorda och de utredningar, som Centralbyrån i sam
band dermed af Chefen för Justitiedepartementet anmodats ut
föra, blifvit verkstälda, och föreligga dessa utredningar i bifogade 
Tab. N:is 1—8, hvaraf Tab. N:is 1—3 afse såväl de röstberät-
tigades som de icke röstberättigades åldersfördelning och Tab. 
N:is 4—8 deras förmögenhetsfördelning. 

De primäruppgifter, hvarpå den nu offentliggjorda redo-
görelsen grundar sig, äro i framstå rummet desamina, som lemnat 
materialet till de förstå och andra afdelningarna af Central-
byråns berättelse, eller från vederbörande kommunala myndig-
heter infordrade uppgifter om samtlige skattskyldige, som enligt 
fyrktalslängd eller annan deremot svarande röstlängd haftat tår 
1885 erlägga kommunalutskylder för fast egendom eller inkomst 
i rikets lands- och stadskommuner, äfvensom i samband dermed 
förteckningar å de personel·, hvilka inom hvarje fögderi den 15 
augusti 1885 icke inbetalt de kommunalutskylder, för hvilkas 
indrifvande restlängder under år 1885 blifvit till kronofogden i 
distriktet från kommunerna öfverlemnade. 

För yrkesfördelningen komma härtill de i Kammararkivet för-
varade mantalslängder för rikets särskilda kommuner åren 1884 
och 1885 med dertill hörande bilagor. 

För anställande af den nu skedda förmögenhetsfördelningen 
hafva i allmänhet nyssnämnda 1885 ars uppgifter ansetts vara 
tillräckliga, dock här denna undersökning i visst hänseende blifvit 
utsträckt äfven till 1893 ars förhållanden af skäl och på sätt, 
som här nedan angifvas. 

Genom att lägga 1885 ars längder till grund äfven för den 
nuvarande utredningen här dels infordrandet af nya primärupp
gifter från kommunerna, till stor lättnad för dessa, kunnat und-
vikas, dels ett mycket vidlyftigt granskningsarbete blifvit öfver
flödigt, hvarigenom åter, på samma gång arbete och kostnader 
minskats, redogörelsens utarbetande påskyndats. I fall uppgifter 
från ett senare år infordrats, hade tydligen största delen af det 
arbete, som på förut utgifna afdelningar af 1885 ars redogörelse 
nedlagts, mast göras om. 

Att fullständigt afgöra, i hvad mån dessa äldre uppgifter 
kunna anses motsvara nutidens förhållanden, är visserligen icke 
möjligt; men, af åtskilligt att döma, torde dock de förändringar, 
som under mellantjden timat med afseende å de skattskyldige, 
som utgöras af fastighetsegare och arrendatorer, ej vara störa. 
Hvad deremot dem beträlTar, som äro skattskyldige för inkomst, 
och synnerligast för inkomst till mindre belopp, hafva nog för-
ändringarne varit mera betydande, delvis i samband dermed att 
1885 ars uppgifter, af skäl som redan af Statistiska Beredningen 
i dess utlåtande den 19 december 1884 öfver den politiska röst-

rättsstatistiken (jfr l:a Afd. sid. v) anfördes, härvidlag ej kunna 
anses vara uttryck för normala förhållanden. Dessa uppgifter 
grunda sig nemligen på 1884 ars taxering, vid hvilken förändrade 
bestämmelser med afseende på det s. k. existensminimum för 
förstå gången tillämpades, hvadan med stort skäl kunde förut-
ses, att den taxering af de mindre inkomstbeloppen, som då 
åsattes, endast skulle utvisa öfvergångsförhållanden. 

Den bristfällighet, som på grund häraf kunnat vidlåda den 
nuvarande utredningen, här det emellertid till väsentlig del varit 
möjligt att häfva genom att för samma utredning begagna de 
primäruppgifter, som från rikets kommuner infordrats, för att 
Statistiska Centralbyrån måtte kunna utarbeta den i Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 14 juni 1894 anbefalda utredningen 
rörande den kommunala rösträtten, hvilka uppgifter borde afse 
de på 1892 ars bevillning grundade förhållanden. 

Sedan dessa uppgifter, hvilka utgjordes af de fyrktals- eller 
deremot svarande röstlängder, som under december eller före-
gående månader år 1892 upprättats i rikets kommuner, till 
Statistiska Centralbyrån inkommit och derstädes undergått veder
börlig granskning för det ändamål, hvarför de egentligen in
fordra ts, skedde i Centralbyrån af samma längder, med be
gagnande af de i Kammarrätten befintliga taxeringslängder från 
år 1892, en ytterligare granskning och bearbetning, hvarigenom 
de kunde läggas till grund äfven för den redogörelse, som i Tab. 
N:is 7 och 8 lemnas öfver de för inkomst skattskyldiges politiska 
rösträtt år 1893. 

Att begagna ifrågavarande fyrktals- och röstlängder äfven 
till en undersökning af fastighetsegares och arrendatorers poli
tiska rösträtt år 1893 — oafsedt att en sådan undersökning var 
af behofvet mindre påkallad och dessutom skulle hafva ytter
ligare fördröjt denna redogörelses afslutande — lat sig emellertid 
alldeles icke göra i fråga om arrendatorerna, emedan erforderliga 
uppgifter om utsträckningen af dessas arrendetid ej finnas i 
samma längder intagna, samt skulle i fråga om fastighetsegarne 
åtminstone blifvit i hög grad osäker och sålunda möjligen vilse-
ledande, hufvudsakligen på grund af Riksdagsordningens bestäm
melse att i fråga om den politiska rösträtten fastighetsegare får 
räkna sig till godo såväl den fastighet, han sjelf brukar, som 
den, han utarrenderar, för hvilken å andra sidan arrendator ut-
öfvar kommunal rösträtt, samt af det förhållapdet att personer 
så ofta innehafva fastigheter i flere kommuner, hvarigenom en 
dubbelräkning här blifvit möjlig, som af de nu ifrågavarande 
längdernas beskaffenhet i en stor mängd fall ej kunnat förebyggas. 

Innan Statistiska Centralbyrån härefter öfvergår till en 
framställning af detta arbetes innehåll, torde det tillåtas Central
byrån att, till förekommande af missförstånd, erinra om den 
betydelse och den omfattning, som redan i redogörelsens tvenne 
förstå afdelningar, liksom i denna, blifvit gifna åt några, i redo-
görelsen oftare förekommande benämningar. 

De skattskyldige, hvilka i priraäruppgifterna finnas intagna, 
hafva af Centralbyrån fördelats i trenne afdelningar: röstberät-
tigade, icke röstberättigade samt öfrige skattskyldige. Bland 
de röstberättigade räknas härvid icke blott de faktiskt röstbe
rättigade, utan äfven de personer, hvilka häfta för oguldna kom
munalutskylder, men i öfrigt innehafva alla för valrättens ut
öfning nödiga qvalifikationer, och särskiljas på grund häraf de 
röstberättigade i tvenne grupper af skattskyldige, nemligen de 
som betalt ( = B) och de som icke betalt ( = Ob) sina kommunal-



Åldersfördelning för röstberättigade och icke röstberättigade. III 

utskylder. Dessa grupper och detta beteckningssätt (B och Ob) 
återfinnas äfven i fråga om den andra afdelningen, de icke röst-
berättigade, hvarmed här likväl icke förstås alla öfriga svenska 
undersåtar (utom ofvan anförda röstberättigade) eller ens alla 
öfriga kommunalt skattskyldige, enligt primäruppgifterna, utan, 
i anslutning till den Riksdagens begäran, som låg till grund för 
den förstå bearbetningen af de infordrade primäruppgifterna, 
samtlige de skattskyldige, hvilka nu icke äro röstberättigade till 
Riksdagens Andra kammare, men skulle blifva det, i fall de i 
§ 14 Riksdagsordningen för valrätten föreskrifna gränser utsträck-
tes till alla i kommunens allmänna angelägenheter röstberätti-
gade och i kommunen bosatte män, med de allmänna inskränk-
ningar beträffande utländske undersåtar m. fl., hvarom i § 26 
Riksdagsordningen förmäles. Den tredje afdelningen, öfrige skatt-
skyldige, innefattar återstoden af de kommunalt skattskyldige, 
eller de på grund af vissa särskilda disqvalifikationer icke röst-
berättigade, d. v. s. arrendatorer af annan fastighet än jord-
bruksfastighet, ej i kommunen mantalsskrifne, omyndige, i kon-
kurstillstånd varande, ej välfrejdade, fångar, dårhushjon, utländske 
undersåtar äfvensom qvinnor och samfälligheter. 

Om dessa öfriga skattskyldige, för hvilka redogöres i förstå 
afdelningen af Centralbyråns berättelse Tab. N:o 4, lemnas i 
den nu framlagda tredje afdelningen ingå uppgifter, vare sig för 
år 1885 eller år 1893, utan afser denna afdelning ensamt de 
röstberättigade och de icke röstberättigade, med den omfattning 
åt dessa benämningar, som här nyss blifvit angifven. 

Under hvar och en af dessa båda afdelningar röstberättigade 
och icke röstberättigade särskiljas åter tre klasser, nemligen 
fastighetsegare, arrendatorer af jordbruksfastighet och skattskyl-
dige för inkomst, och upptages härvid den skattskyldig, som 
tillhör mer än en af dessa klasser, i alla dessa, till hvilka han 
kan hänföras; dock med ett undantag. I fall nemligen någon 

, är röstberättigad inom en klass, men icke röstberättigad inom 
en annan — om någon exempelvis skattar för egen fastighet om 
1,000 kronor eller deröfver, men för inkomst å mindre belopp 
än 800 kronor— kan naturligtvis en sådan person icke på samma 
gång hänföras till de röstberättigade och de icke röstberättigade, 
utan måste man se bort från den skattskyldighet, som skulle 
hänfört honom till den senare afdelningen, och endast uppföra 
honom inom den eller de klasser, der han är röstberättigad. 

A) Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra kam-
mare röstberättigade och icke röstberättigade. 

De förberedande åtgärderna för undersökniugen af de röst-
berättigades och icke röstberättigades åldersfördelning hafva, så-
sora ofvan är nämndt, bestått deri, att om dessa personers ålder, 
såvida de varit yngre än trettio år, anteckningar ur mantals-
längderna gjorts i de till grund för föregående undersökningar 
liggande primäruppgifterna för år 1885. På grund af förefint-
liga skiljaktigheter med afseende på tiden för primäruppgifternas 
afrättande här det härvid ej varit nog att använda mantalsläng-
derna (jemte dertill hörande bilagor) endast för ett år, utan för 
tvenne, eller åren 1884 och 1885, hvarförutom det förhållandet, 
a t t primäruppgifternas uppställning mycket ofta varit en annan 
än mantalslängdernas, vållat stor olägenhet, något som i all 
synnerhet varit fallet, när yngre personer — arbetare, handels-

bokhållare m. fl. — i den ena längden varit upptagna under 
arbetsstället eller arbetsgifvarens bostad, men i den andra under 
föräldrarnes eller annan persons bostad eller förda hvar och en 
för sig. 

Anteckningarne hafva skett på sådant sätt, att vederbörande 
personers födelseår, eller åren 1855—18(54, införts i primärupp-
gifterna. I de här i tryck framlagda tabellerna hafva emeller-
tid för öfverskådlighetens skull dessa årtal utbytts mot åldersår, 
nemligen åldersår vid 1885 ars början. 

Då såväl de ordinarie valen till Riksdagens Andra kam-
mare förrättas i augusti—september iuånader som de begagnade 
primäruppgifterna afse samma tid på året, hade naturligtvis varit 
bäst, om åldersfördelningen äfven hade rättat sig derefter, hvar-
för dock varit erforderligt, att anteckning gjorts icke blott om 
vederbörandes födelseår utan äfven om hans födelsemånad. Der-
om hafva emellertid uppgifter endast i ringa mån förelegat, hva-
dan på grund häraf åldersgränserna mast sättas till kalender-
årens början och slut och icke till augusti och september niäna-
der. Vill man emellertid beräkna åldersförhållandena vid tiden 
för de ordinarie valen till Andra kammaren, kan man ur de nu 
framlagda tabellerna lätteligen göra detta. Då nemligen ungefär 
8 månader, eller 2/3 af åren förflutit, innan dessa val anställas, 
här man att för hvarje åldersår frånräkna 2/3 af det angifna 
antalet röstberättigade eller icke röstberättigade samt dertill 
lägga 2/3 af antalet i närmast lägre åldersår. Sålunda, för att 
anföra ett exempel, utgjorde vid ingången af september månad 
1885 25-årsklassen (åldern 25 till 26 år) ungefär 1/3 af 25-
åringarne jemte 2/3 af 24-åringarne vid 1885 ars början; eller 
särskildt för röstberättigade fastighetsegare å landsbygden, som 
betalt sina utskylder, 1/3 .1120 + 2/3 . 775 = 890 i åldern 25 år 
(jfr Tab. N:o 1, sid. 2, kol. 2). 

Hvad den yngsta åldersklassen beträffar, eller de som vid 
1885 ars ingång voro 20 och under årets lopp uppnådde 21 år, 
den för valrätt nu faststälda åldersgränsen, kan anmärkas, att 
deras antal är något för lågt angifvet, enär i primäruppgifterna 
efter granskningen endast upptagits skattskyldige, hvilka, så vidt 
kändt varit, i augusti—september 1885 uppnått myndighets-
åldern, sålunda ej de under 1864 ars senaste del födde. Att de 
i primäruppgifterna lemnade underrättelser härutinnan i någon 
mån varit bristfälliga, var dock lätt att fÖrutse, och detta här 
äfven nu vunnit bekräftelse. De siffror, hvarom här är fråga, 
äro likväl så små, att de saklöst kunna helt och hållet lemnas 
ur räkningen. 

Uppgifterna om åldersfördelningen lemnas i bilagda Tab. 
N:is 1—3, af hvilka Tab. N:o 1 redogör för åldersfördelningen i 
ettårsklasser från och med 20 till och med 29 ars ålder samt i 
årsgrupper af 20—24 år, 25—29 år samt 30 år och deröfver, å 
rikets landsbygd, i samtliga städer och i hela riket, samt Tab. 
N:is 2 och 3 innehålla uppgifter om fördelningen i nyssnämnda 
tre årsgrupper inom hvarje valkrets — enligt år 1885 gällande 
kretsindelning — såväl å landsbygden (Tab. N:o 2) som i stä-
derna (Tab. N:o 3). Uppgifterna meddelas särskildt för dem 
som betalt ( = B), och för dem som icke betalt ( — Ob) kommu-
nalutskylder, äfvensom för hvar och en af de tre klasserna af röst-
berättigade och icke röstberättigade: egare af fastighet, arrenda-
torer af jordbruksfastighet och erläggande bevillning för inkomst, 
med samma underafdelningar för dessa klasser i fråga om de 
icke röstberättigade, som förut användts i förstå afdelningen af nu 
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företagna statistiska utredning om valrätten, endast med det un-
dantag att vid redogörelsen fÖr de särskilda valkretsarne de icke 
röstberättigade arrendatorerna sammanförts i endast två klasser, 
allteftersom deras arrendejord var taxerad till lägre belopp än 
6,000 kronor eller till 6,000 kronor och deröfver. I Tab. 
N:o 1 lemnas derjemte specifikation öfver de mer än en gång 
räknade. 

Slutresultatet af den företagna undersökningen om ålders-
fördelningen af de röstberättigade och icke röstberättigade vid 
1885 ars början kan i korthet sammanfattas i följande siffror: 

Vid de jemförelser mellan röstberättigade och icke röstberät
tigade, som kunna ifrågakomma, torde icke böra förglömmas den 
väsentligt olika betydelse, som en höjning af valrättens ålders-
gränser för dem eger. För de röstberättigade, som drabbas häraf, 
betyder nemligen en sådan höjning förlust af en rätt, som nu af 
dem innehafves; för icke röstberättigade af samma slag der
emot, att de icke få del af en med åldersgränsens höjande 
eventuelt förenad utvidgning af valrättens gränser i andra hän-
seenden. 

Då betydelsen af de vunna resultaten tydligare framträda, i 
fall de absoluta talen förvandlas till relaliva, här för detta ända
mål Tab. Litt. A utarbetats. 

Af tabellen framgår, huru antalet röstberättigade och icke 
röstberättigade (med den betydelse som i. denna redogörelse häråt 
är gifven, jfr sid. III) stiger för hvarje åldersår, så långt under-
sökningen sträckt sig, eller till det trettionde åldersåret, och 
detta med ovanligt få undantag utom i fråga om de icke röst
berättigade, som häfta för kommunalutskylder, och särskildt 
sådana bland dessa, som äro skattskyldige för inkomst, hvilka 
utgöra flertalet, eller 21,244 bland 29,734. Högsta procent-
talen träffas här redan för 25-årsklassen, dock att för lands-
bygden på grund af fastighetsegarnes och arrendatorernas öfver
vägande betydelse för dess totalsiffror, nämnda undantagsförhål-
Iande i fråga om dessa totalsiffror ej kan göra sig gällande. De 
flesta undantagen från regeln om stegringeu af de röstberätti-
gades och icke röstberättigades procenttal för hvarje åldersår 
förekomma för öfrigt i fråga om städerna, hvarvid dock kan 
anmärkas, att dessas procenttal för fastighetsegare och i all 
synnerhet arrendatorer hänföra sig till så små absoluta tal, att 
någon större regelbundenhet i de relativa talen knappt var att 
vänta. 

Sammanföras de olika årsklasserna i årsgrupper, blifva pro-
centtalen för de röstberättigade och icke röstberättigade dessa: 

I hela riket skulle sålunda af de faktiskt röstberättigade 
( = B ) 1.33 % beröfvas sin valrätt, i fall åldersgränsen för denna 
rätt höjdes till 25 år, och ytterligare 5-60 %, eller tillsammans 
6'93 º/º, i fall denna gräns höjdes till 30 år. A andra sidan 
skulle bland motsvarande grupp icke röstberättigade resp. 4-i3 %, 
9-29 % och 13-42 % under samma antaganden icke komma i åt
njutande af en sanvtidigt vidtagen utsträckning af de i § 14 
Riksdagsordningen för valrätten nu föreskrifna gränser till alla 
kommunalt skattskyldige personer, med de undantag som af §26 
Riksdagsordningen betingas. 

Af nyss anförda procentsiffror framgår för öfrigt, att de 
yngre årsklasserna äro talrikare i städerna än å landsbygden, 
talrikare bland de icke röstberättigade än bland de röstberätti
gade samt slutligen talrikare bland dem, som icke betalt, än 
bland dem, som betalt kommunala utskylder. De högsta pro-
centtalen för de yngre åldersklasserna återfinnas sålunda uti 
gruppen icke röstberättigade i städerna, som häfta för utskylder. 
Mer än andra skulle dessa följaktligen kunna drabbas af en höj
ning af åldersgränsen för valrätt. 

Huru åldersfördelningen gestaltar sig för de särskilda klas-
serna fastighetsegare och arrendatorer af jordbruksfastighet, tyd-
liggöres af nedannämnda siffror, hvilka närmast afse lands-
bygden: 

Då fastighetsegare och arrendatorer i städerna äro föga 
betydande till antalet i jemförelse med samma klasser å lands-
bygden, skilja sig ofvan anförda procenttal föga från motsva
rande tal för hela riket. 



Procentisk fördelning i åldersklasser och åldersgrupper. V 

De för inkomst skattskyldige fördela sig åter på föl-
jaride sätt: 

En jemförelse med motsvarande siftror för fastighetsegare 
och arrendatorer utvisar, att de båda yngre årsgruppernas pro-

Tab. Litt. A. De röstberättigades och icke röstberättigades procentiska fördelning i åldersklasser, år 1885. 
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centtal äro vida lägre för dem än de här ofvan angifna. Detta 
vill å andra sidan säga, att de för inkomst skattskyldige ut-
göra en jemförelsevis större andel af de yngre åldersklasserna 
än af de äldre. Huru härmed förhåller sig, framgår af nedan-
stående öfversigt, utvisande för olika årsgrupper de för inkomst 
skattskyldiges procentiska andel af hela antalet röstberättigade i 
samma årsgrupp, särskildt bland dem som betalt och särskildt 
bland dem som icke betalt sina kommunalutskylder, äfvensom 
enahanda procenttal beträffande de icke röstberättigade: 

De för inkomst skattskyldige äro sålunda jemförelsevis tal-
rikast inom årsgruppen 20—24 år, der de öfverallt utgöra fler-
talet, minst talrika åter inom årsgruppen 30 år och deröfver. 

Under nu an torda omständigheter äro de för inkomst skatt-
skyldige i vida högre grad än fastighetsegare och arrendatorer 
berörda af frågan om höjandet af åldersgränsen för valrätt. Här-
med sammanhänger då nära, att en sådan höjning för hela val-
manskåren får allt större betydelse i samma mån, som inkomst-
egarne deraf utgöra större andel. Skulle sålunda inkomstegarne 
sedan år 1885 hafva ökats i starkare proportion än andra klasser 
af röstberättigade och icke röstberättigade, och detta här nog, 
såsom här nedan skall visas, varit fallet, vore sålunda här an-
förda procentsiffror för de yngre åldersklasserna af röstberätti-
gade och icke röstberättigade antagligen något för låga att utvisa 
nuvarande förhållanden. A andra sidan motväges dock hvad 
nyss blifvit anmärkt deraf, att den vidtagna undersökningen af-
ser kalenderårets början och icke den vanliga tiden för riks-
dagsmannavalens förrättande, hvarigenom, såsom förut blifvit 
nämndt, i fall sistnämnda tid skall afses, procenttalen för de 
yngre åldersklasserna äro något för höga. 

Tab. Litt. C. De för inkomst skattskyldiges, men icke röstberättigades, procentiska fördelning i åldersgrupper, år 1885. 

Vid den hittills skedda redogörelsen hafva de som betalt 
( = B) och de som icke betalt sina kommunalutskylder ( = Ob) 
hvar fÖr sig varit föremål för undersökning. Bortser man åter 
från nämnda förhållande och sammanför man till ett helt dessa 
båda grupper, de som betalt och de som icke betalt kommunal-
utskylder, blifver fördelningen af dem i åldersgrupper, efter pro-
cent räknadt, för olika klasser sådan som i efterföljande Tab. 
Litt. B utvisas. 

Tab. Litt. B. Samtlige röstberättigades och icke röstberättigades 
procentiska fördelning i åldersgrupper, år 1885. 

(Här äro sammanförda både de som betalt ( = B) och de som icke betalt ( = Ob) 
sina kommunalutskylder.) 

1) Med afdrag för de mer än en gång räknadr. 



Sammanställning af röstberättigade och icke röstberättigade med hela manliga folkmängden efter årsklasser. VII 

Af samtliga röstberättigade i denna vidsträcktare bemär-
kelse voro sålunda vid 1885 ars början 7'73 % och af samtliga 
icke röstberättigade 15'76 % yngre än 30 år. 

Utsträckes den nu företagna undersökningen till de under-
afdelningar af fastighetsegare, arrendatorer och inkomstegare 
bland icke röstberättigade, för hvilka här liksom i redogörelsens 
förstå afdelning lemnas uppgifter i tabellbilagorna, visar sig, att 
emellan dessa afdelningar af fastighetsegare (med fastighet om 
100 intill 300, om 300 intill 500, om 500 intill 700 samt om 
700 intill 1,000 kronors taxeringsvärde) högst ringa olikheter 
förefinnas med afseende å deras fördelning å åldersgrupper. Något 
större äro dessa olikheter för arrendatorerna. I fråga om de 
arrendatorer å landsbygden, som betalt sina utskylder, äro så-
lunda bland dem, som arrendera jordbruksfastighet med lägre 
taxeringsvärde än 6,000 kronor, 94-88 %, men bland de öfrige 
92-58 % öfver 30 år gamla; och för dem, som häfta för oguldna 
utskylder, motsvaras dessa tal af 97-6i % och 95-o2 %. 

Att skiljaktigheterna icke äro störa ens i fråga om dem, 
hvilka äro skattskyldige för inkomst, något som annars lätte-
ligen kunnat förmodas, framgår af Tab. Litt. C. 

. De beräkningar, som i Statistiska Centralbyrån mellan folk¯ 
räkningsåren pläga göras öfver hela folkmängdens fördelning å olika 
åldersklasser och som äfven egt rum beträffande år 1884, nemligen 
dels för mankön och dels för qvinkön i hela riket vid årets slut, 
tillåta en sammanstållning mellan de genom den nu företagna un-
dersökningen erhållna siffror å röstberättigade och icke röstberätti-
gade inom vissa årsklasser å ena sidan samt hela den manliga 
folkmängden inom samma årsklasser å den andra; dock en-
dast för riket i dess helhet och således utan skilnad mellan 
land och stad. Då emellertid nämnda åldersfördelning äfven är 
känd enbart för landsbygden och enbart för städerna beträffande 
folkräkningsåren 1880 och 1890, här det varit möjligt att verk-
ställa en approximativ beräkning1) af den manliga folkmängdens 
styrka inom ifrågavarande årsklasser särskildt för landsbygd och 
städer och sålunda kunna utsträcka sammanställningen äfven till 
dessa, för att lära känna, huru stor procent af deras manliga 
befolkning inom särskilda åldersklasser antingen redan eger röst-
rätt eller skulle erhålla sådan genom borttågande af de nu i § 
14 Eiksdagsordningen derför föreskrifna förmögenhetsgränser, så 
att dessa blefve desamma som gränserna för den kommunala 
rösträtten. 

Resultaten af de gjorda sammanställningarne mellan röstbe-
rättigade och icke röstberättigade å ena sidan och hela den man-
liga folkmängden å den andra föreligga i Tab. Litt. D. 

I likhet med i Tab. N:is 1—3 och af skäl, som förut an-
förts, afse uppgifterna 1885 ars början, hvadan åldersåret 20—21 
år äfven är medräknadt. I fråga om slutsiffrorna, för lands-
bygden, städerna och hela riket, här Centralbyrån dock bortsett 
derifrån, så att jemförelsen här afsett endast den till myndig 
ålder komna manliga befolkningen. 

1) Beräkningen här ntförts på följande sätt. Städernas andel, eller procent-
tal, af rikets hela manliga befolkning inom årsklasserna i fråga är, såsom ofvan 
blifvit närondt, känd för åren 1880 och 1890, och här för år 1884 satt» lika 
med procenttalet för år 1880, ökadt med 4/1o af skilnaden mellan 1880 och 1890 
ars procenttal. De härigenom funna procenttalen häfta användts Tid beräkningen 
af de absolnta talen för städernas årsklasser och, då det visat sig, att de sålnnda 
erhållna absolnta talen tillsammans varit omkring 1 % lägre, än de borde, här 
denna skilnad fördelat» på de särskilda årsklasserna i proportion till deras storlek. 
Sedan talen för städerna och riket varit kända, hafva lacdsbygdena tal lätt er-
halliti. 

För hvart och ett af de åldersår, som varit föremål för un-
dersökning, höja sig procenttalen, eller med andra ord ju högre 
årsklassen är, desto större andel af dess manliga befolkning 
eger redan nu valrätt och desto större andel skulle erhålla sådan 
genom den utsträckning af valrätten, hvarom här är fråga. Från 
denna regel finnes för landsbygden alldeles intet undantag; för 
hela riket intet undantag för dem, som betalt sina kommunal-
utskylder, och för de öfrige nästan endast beträffande procent-
talen för den högsta årsgruppen; för städerna äro undantagen 
deremot något flere. 

Städernas procenttal äro öfverallt högre än landsbygdens, 
hvadan de röstberättigade och icke röstberättigade inom alla af 

Tab. Litt. D. Röstberättigade och icke röstberättigade i förhål-
lande till hela den manliga befolkningen inom olika åldersklasser 

öfver myndighetsåldern, år 1885. 
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tabellens åldersklasser der äro relativt talrikare än å landsbyg-
den, med undantag endast för icke röstberättigade om 29 ars 
ålder, eller deröfver, som betalt sina utskylder. Äfven bland 
öfriga åldersgrupper af samma kategori är den anmärkta skil-
naden mellan stad och land i allmänhet icke så stor, hvaremot 
den desto skarpare framträder i fråga om de röstberättigade och 
icke röstberättigade, som häfta för kommunalutskylder. Medan 
sålunda bland den manliga befolkningen, som fyllt 21 år, å lands-
bygden 22-84 % äro fullt röstberättigade och 1.17 % skulle blifva 
det genom att inbetala resterande kommunalutskylder, motsvaras 
dessa tal för städerna af 23-97 % och 673 'A-

Enligt nu gällande grundlagsbestämmelser ega 25-i2 % af 
hela den till myndig ålder komna manliga befolkningen valrätt, 
24-oi % å landsbygden och 30'7o % i städerna. Borttoges deremot 
de i § 14 Riksdagsordningen bestämda förmögenhetsgränser, så 
att den politiska valrätten härutinnan jemnstäldes med den kom-
munala, skulle 39-8i % af samma befolkning vara röstberättigad, 
å landet särskildt 37'88 % och i städerna 49-54 % eller i det 
närmaste halfva antalet, allt enligt 1885 ars förhållanden. 

De nndersökningar, som verkstälts angående åldersfördelnin-
gen och hvilkas resultat framlagts i Tab. N:is 1—3, hafva alla 
afsett antingen män som nu ega valrätt eller män som skulle 
erhålla sådan genom större eller mindre nedflyttning af de i § 
14 Riksdagsordningen för valrätt föreskrifna gränser, de sist-
nämnde här sammanfattade under benämningen icke röstberät-
tigade. Deremot här icke här, lika litet som i de förut, i en-
lighet med Riksdagens år 1884 framstälda anhållan, offentlig-
gjorda redogörelserna, varit fråga om någon undersökning beträf-
fande samtlige till myndig ålder komne mån. Huru dessa för-
dela sig på olika åldersklasser, kan man likväl lära känna genom 
de för Tab. Litt. D gjorda beräkningar. Af dem framgår nem-
ligen, att vid 1884 ars slut hela den manliga befolkningen öfver 
21 år var sålunda fördelad: 

Af öfversigten synes, att, om fråga vore att göra valrätten 
»allmän» (såsom detta ord vanligen fattas, eller så att för dess 
innehafvande ej erfordrades att erlägga skatt för fastighet eller 
inkomst), vore en samtidig höjning af åldersgränsen för valrätt 
en sak af stor betydelse. 

B) Förmögenhetsfördelning för de till Riksdagens Andra 
kammare röstberättigade och icke röstberättigade. 

Uppgifterna om de röstberättigades och icke röstberättiga-
des förmögenhetsfördelning innehållas i bilagda Tab. N:ris 4—8, 
nemligen uppgifterna om de röstberättigade i Tab. N:is 4 och 5 
(i någon mån äfven i Tab. N.is 7 och 8) samt om de icke röst-
berättigade i Tab. N:is 6—8. Tabellerna redogöra i fråga om 
landsbygden för valkretsar och län samt i fråga om städerna för 
enskilda städer och valkretsar, med särskiljande af de tre olika 

afdelningarna af röstberättigade och icke röstberättigade: fastig-
hetsegare, arrendatorer af jordbruksfastighet och skattskyldige 
för inkomst. 

För tabellernas rätta uppfattning torde böra erinras derom, 
att hvarje person upptagits endast en gång och detta i den 
kommun, der han varit mantalsskrifven, men att der tillräknats 
honom all den fastighet eller inkomst, för hvilken han haft'att 
erlägga skatt till stat eller kommun. Eger sålunda röstberätti-
gad eller icke röstberättigad person i Stockholm jordegendom i 
landsorten, redovisas för honom under hufvudstaden. Härigenom 
här för städerna antalet egare och arrendatorer af jordbruks-
fastigbet, och särskildt af större jordbruksfastighet, blifvit så be-
tydande, som det nu i tabellerna angifves. 

a) Fastighetsejrare. Beträffande de fastighetsegare^ som icke 
ega valrätt, här i detta arbetes förstå och andra afdelningar (l:a 
Afd. Tab. N:is 1—3, kol. 6—10, och 2:a Afd. Tab. N:is 1—4, 
kol. 17—18) i samband med redogörelsen för dessa fastighets-
egares antal och yrken lemnats så specificerade uppgifter äfven 
om deras förmögenhetsfördelning, att någon ytterligare sådan ej 
torde vara erforderlig, och bar derför ansetts lämpligt att här 
inskränka undersökningen ensamt till de röstberättigade och äro 
resultaten af denna framlagda i Tab. N:is 4—5, kol. 2—27. 

Äfven om de röstberättigade fastighetsegarnes förmögenhets-
förhållanden hafva förut (2:a Afd. Tab. N:is 1—4, kol, 2—9) 
lemnats uppgifter, men dels omfatta dessa — med undantag för 
de mest betydande städerna — icke så små oraråden som val-
kretsar och städer, dels äro förmögenhetsgrupperna vida färre, 
3 i stället för 12 under hvar och en af de båda hufvudafdel-
ningar, hvari fastighetsegarne der likasom här indelats, eller 
egare af jordbruksfastighet och egare af annan fastighet. 

Vid detta särskiljande utaf egarne af jordbruksfastighet och 
egarne af annan fastighet här för öfrigt äfven nu den regel gjort 
sig gällande, att personer, som besitta båda slageus fastighet, 
hänförts blott till endera af dessa hufvudafdelningar, hvarvid det 
slag af fastighet, som varit det mest betydande, fatt bestämma, 
hvart hela fastighetsvärdet bort räknas. 

De 238,772 fastighetsegare, nemligen 203,462 egare af jord-
bruksfastighet och 35,310 egare af annan fastighet, hvilka år 
1885 egde valrätt till Andra kanmiaren, inberäknadt dem hvilka 
på grund af oguldna kommunalutskylder för tillfället voro be-
röfvade rättens utöfning, fördelade sig efter värdet af sin fastig-
het på följande sätt: 



Fördelning af fastighetsegarne efter fastighetsvärdet. IX 

Fördelningen af de båda slagen af fastighetsegare mellan 
särskilda värdegrupper är, såsom synes, i hög grad olika. la l la 
de lägre värdegrupperna intill 15,000 kronor, utom den förstå, 
äro procenttalen större för jordegarne än för egarne af annan 
fastighet; i alla de högre värdegrupperna är förliållandet motsatt. 

De nu anmärkta olikheterna hafva väsentligen sin grund i 
förefintliga skiljaktigheter mellan land och stad samt deruti, att 
då bland 203,462 jordegare endast 2,189 tillhöra städerna, för-
dela sig öfriga fastighetsegare med 14,180 på landsbygden och 
21,130 i städerna. För jordegarnes fördelning blifva sålunda 
landsbygdens förhållanden nästan enbart bestämmande; på andra 
fastighetsegares fördelning komma städernas förhållanden att ut-
öfva det största inflytandet, dock ej enväldigt. Särskildt i fråga 
om den förstå värdegruppen göra sig landsbygdens förhållanden 
gällande, hvarigenom ock denna grupps procenttal för egarne af 
annan fastighet, enligt hvad af öfversigten här ofvan framgår, 
emot regeln blir högre än motsvarande tal för jordegarne. 

Skiljaktigheterna mellan land och stad kunna i korthet an-
gifvas så, att egarne af större fastigheter äro relativt flere i stä-
derna än a landsbygden. I fråga om jordbruksfastighet här detta 
till betydande del sin grund deri, att, såsom förut blifvit fram-
hållet, vid tabellernas upprättande alla fastigheter, som en röst-
berättigad besitter, vare sig i stad eller å landet, äro samman-
förda till ett helt och honom tillgodoräknade å hans mantals-

skrifningsort; hvarigenom bland annat förklaras tabellernas upp-
gift, att år 1885 i städerna furi nos 153 egare af jordbruksfastig-
het om 80,000 kronors värde eller deröfver. Då i städerna de 
röstberättigade, hvilka besitta jordegendom om 20,000 kronors 
värde eller deröfver, äro nästan lika mänga som egarne af jord 
till ett värde af 1,000 intill 2,000 kronor, utgör å landsbygden 
förstnämnda grupp endast omkring fjerdedelen af den sistnämnda. 
I fråga om egarne af annan fastighet äro skiljaktigheterna mellan 
land och stad ännu större än i fråga om egarne af jordbruks-
fastighet. A landsbygden eger hälften af de förstnämndes fastig-
heter ett taxeringsvärde af 1,000 intill 2,000 kronor, medan föga 
mer än 3 % nå till 20,000 och icke 1 % till 80,000 kronors 
värde. I städerna åter tillhöra endast 13-76 % af ifrågavarande 
fastigheter den förstnämnda, eller den lägsta, värdegruppen, men 
28-o2 % äro å andra sidan uppskattade till minst 20,000 och 
7-82 % till minst 80,000 kronors värde. 

Med afseende på den störa betydelse, som tillkommer fastig-
hetsegarne, och särskildt jordegarne, bland landsbygdens val-
manskår, här det ansetts lämpligt att här i Tab. Litt. E för 
hvarje län lemna uppgift om den andel, som särskilda grupper 
af jordegare, äfvensom egare af annan fastighet, utgöra af hela 
antalet röstberättigade å landsbygden, som betalt sina ut-
skylder, hvarvid för jordegarne ifrågavarande grupper äro de-
samma som i Tab. N:o 4, medan de för egarne af annan fastig-

Tab. Litt. E. Fastighetsegare af olika förmögenhetsgrupper i procent af hela antalet röstberättigade, som betalt sina kommunal-
utskylder, inom hvarje läns landsbygd, år 1885. 

Valstatistik. VII: 3. B 



X Fördelning af arrendatorer efter arrendejordens taxeringsvärde. 

het i följd af deras mindre betydelse sammanförts till ett 
fåne antal grupper. 

Af samtlige röstberättigade å landsbygden utgjorde sålunda 
de, hvilka egde jord intill ett värde af 5,000 kronor, ej mindre 
än 47'22 % samt egarne af jord om 5,000 intill 7,000 kronor 
11'98 %, och kan häraf med full säkerhet dragas den slutsats, 
att egarne af jord intill 6,000 kronors värde år 1885 utgjorde 
majoriteten bland landsbygdens samtlige röstberättigade. 

Inom de särskilda länen framträda dock betydande skilj-
aktigheter. För att erhålla majoritet inom valmanskåren måste 
i de fyra länen kring Mälaren, Stockholms, Uppsala, Söderman-
lands och Vestmanlands län, äfvensom i Malmöhus län alla 
jordegare med fastighet från 1,000 intill 15,000, och i Öster-
götlands län alla jordegare med fastighet ända till 20,000 
kronors värde förenas. Samma gräns uppåt träffas för Öre-
bro län vid 10,000 kronor, för Kalmar, Gotlands, Blekinge, 
Kristianstads, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Gefleborgs och 
Vesternorrlands län vid 7,000, för Jönköpings, Kronobergs, Hal-
lands och Verralands län vid 5,000, för Elfsborgs, Jemtlands, 
Vesterbottens och Norrbottens län vid 4,000 och för Koppar-
bergs län redan vid 3,000 kronor, efter fastighetsvärdet räk-
nadt. Inom två valkretsar af sistnämnda län enligt år 1885 
gällande kretsindelning, nemligen Ofvan-Siljans och Nedan-
Siljans domsagor, kunna till och med jordegarne inom den 
lägsta gruppen, eller de valman hvilkas jord eger ett taxerings-
värde af 1,000 intill 2,000 kronor, ensamme afgöra utgången 
af ett riksdagsmannaval till Andra kammaren. 

De län, der egarne af mindre jordbruksfastigheter äro fåta-
ligast, ega i allmänhet relativt flere egare af större jordegendom 
än de öfriga länen, något som dock ej förmår motverka den 
relativa bristen på smärre jordegare, hvadan dessa läns jord-
egäre tillsamman endast utgöra 61—72 % af hela antalet röstberät-
tigade, medan de i andra län uppgå till öfver 90 % och å Iands-
bygden i sin helhet till nära 82 % af deras antal. 

Egarne af annan fastighet utgöra, enligt Tab. Litt. E, 
inalles 5-7i % af landsbygdens röstberättigade, men fÖrete länen 
här betydande olikheter. Anmärkningsvärdt fåtalige äro desse 
fastighetsegare i de tre nordligaste länen; jemförelsevis talrikast 
äro de i Göteborgs och Bohus, Malmöhus, Gefleborgs, Stock-
holms, Gotlands, Blekinge och Östergötlands län. Egarne af de 
minsta fastigheterna, hvilkas värde ej uppgår till 2,000 kronor, 
utgöra, såsom nämndt, hälften af hela antalet. 

Af de städernas röstberättigade, som betalt sina utskylder, 
utgöra, enligt 1885 ars uppgifter, egarne af jordbruksfastighet 
4-2i % och egarne af annan fastighet 39-2i %, eller samtlige fa-
stighetsegare 43'42 %• Det är förhållandena inom de största stä-
derna, hvilka åstadkommit, att procenttalen ej blifvit högre. Ut-
sträckes undersökningen ända ned till de särskilda städerna, 
visar sig nemligen, att fastighetsegarne i det vida öfvervägande 
flertalet af dessa utgöra mer än hälften af samtlige röstberätti-
gade. Färre äro de endast i de sexton städerna Stockholm, 
Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Vexjö, Kristianstad, 
Malmö, Helsingborg, Göteborg, Nora, Gefle, Söderhamn, Sunds-
vall, Hernösand och Östersund; jemnt hälften äro de i Sköfde. 
Bland de uppräknade städerna återfinnas alla de fem, som vid 1885 
ars början egde öfver 20,000 invånare, samt tre af de nio, som 

räknade 10,000 till 20,000 invånare. I ett stort antal af de 
städer, der fastighetsegarne utgöra mer än hälften af de röst-
berättigade, är deras majoritet emellertid ytterst knapp och för-
svinner alldeles, om man vid beräkningen bortser från de röst-
berättigade, hvilka visserligen äro fastighetsegare, men på samma 
gång äfven ega rösträtt på grund af inkomst eller, undantagsvis, 
arrende. 

b) Arrendatorer af jordbruksfastighet. För de icke röstberät-
tigade arrendatorer, hvilkas arrendejord i värde ej uppgår till 
6,000 kronor, lemnas i l a Afd. Tab. N:is 1—3, kol. 11—13, 
15—17 och 19—21, så specificerade uppgifter, att redogörelsen 
här ansetts kunna begränsas till de röstberättigade eller icke 
röstberättigade, hvilka arrendera jord om minst 6,000 kronors 
värde, och redogöres härvid för de röstberättigade arrendatorerna 
i Tab. N:is 4 och 5, kol. 28—33, och för de icke röstberätti-
gade, eller för dem hvilkas arrendetid är obestämd eller kortare 
än fem år, i Tab. N:o 6. :, 

Antalet af dessa arrendatorer utgjorde för hela riket: 

Af de röstberättigade arrendatorerna tillhörde alla utom 114 
och af de icke röstberättigade alla utom 6 landsbygden. 

Såsom af öfversigten framgår, är fördel ningen på fastig-
hetsgrupper mycket olika för de båda slagen af arrendatorer. 
Då af de röstberättigade nära 28 % innehade arrendejord till lägre 
värde än 10,000 kronor och något öfver 21 % till ett värde af 
minst 30,000 kronor, motsvaras dessa procenttal för de här upp-
tagne icke röstberättigade af nära 45 % och ej fullt 8 'J,. Vid den 
skedda jemförelsen förefaller sistnämnda procenttal ej stort. 
An nät blir dock förhållandet, om man ser bort från hvarje 
jemförelse med andra grupper och endast erinvar sig att här är 
fråga om arrendatorer, som på uppsågning eller på kortare tid än 
5 år innehafva jord till så högt värde som 30,000 kronor och 
deröfver. 

Bland landsbygdens röstberättigade arrendatorer träffas 2,179 
eller nära 20 %, och särskildt bland dem, som arrendera jord 
till värde af minst 30,000 kronor, träffas 658 eller öfver 28 % 
i Malmöhus län, hvarförutom af de sistnämnde 326 äro bosatte 
i Östergötlands län, 212 i Stockholms län o. s. v. Bland de 
här upptagne icke röstberättigade arrendatorerna å lands-
bygden tillhöra föga mer än 200 Malmöhus län, men 1,065 
Östergötlands län, något öfver 600 hvart och ett af Söderman-
lands och Örebro län, något öfver 500 hvart och ett af Skara-
borgs, Uppsala och Vermlands län o. s. v. I ej mindre än åtta 
län, alla i niellersta och norra Sverige, är deras antal större än 
de röstberättigade arrendatorernas, hvilket närmare framgar af 
följande sammanställning beträffande dessa arrendatorer af jord-
bruksfastighet om minst 6,000 kronors taxeringsvärde: 



Fördelning af röstberättigade inkomstegare efter taxerad inkomst. XI 

Bland dessa län träffas alla de norrländska utom Jemtlands 
län. Samtliga de uppräknade länen äro sådana, der bergsbruk och 
sågverksrörelse äro hufvudnäringar. 

De uppgifter, som här och i tabellerna lemnas öfver antalet 
arrendatorer af jordbruksfastighet om minst 6,000 kronors värde, 
omfatta ej alla arrendatorer af detta slags fastigheter. Oafsedt 
nemligen sådana arrendatorer som omyndige män, utländingar, 
qvinnor, sterbhus ni. in., hafva af förut anförda skäl mast ute-
slutas från uppgifterna om de icke röstberättigade arrendatorerna 
sådana personel', hvilka tillhöra de icke röstberättigade i egen-
skap af arrendatorer, men de röstberättigade i egenskap af fastig-
hetsegare eller inkomstegare. Antalet af båda dessa kategorier, 
såväl de uteslutne icke röstberättigade som de öfrige arrendato-
rerna (omyndige män m. fl.), är, såsom af särskild undersökning 
framgått, icke obetydligt. Samtlige arrendatorer uf jordegen-
dom om minst 6,000 kronors värde utgjorde: 

De uteslutne utgöra, af samtlige 7,120 såsom arrendatorer 
icke röstberättigade, ej mindre än nära 7 % och särskildt bland 
de grupper, hvilkas arrendejord i värde uppgick till 30,000 kro-
nor eller deröfver, ända till 16 %. 

c) Skattskyldige för inkomst. Uppgifter om de röstberätti-
gade inkomstegarnes fördelning i förmögenhetsgrupper, lemnas i 
Tab. N:is 4 och 5, kol. 34—41, och äro mera specificerade än 
motsvarande uppgifter i 2:a Afd. Tab. N:is 1—4, kol. 11—15, 
i det att förmögenhetsgruppernas antal här är 7, mot förut 4. 

Enligt de nu offentliggjorda tabellerna var fördelningen 
följande: 

Härvid aro upptagne alla röstberättigade inkomstegare, såväl 
de som betalt som de hvilka icke betalt kommunalutskylder. De 
sistnämnde, hvilka bland inkomstegarne äro relativt talrikare än 
bland fastighetsegare och arrendatorer, utgjorde af hela antalet 
inom hvarje inkomstgrupp: 

Kännetecknande är, att antalet af dem, som häfta föroguldna 
kommunalutskylder, i förhållande till hela antalet inom gruppen 
öfverallt är större i städerna än å landsbygden, liksom äfven 
större inom hvarje lägre inkomstgrupp, jemförd med närmast högre. 

Medan af de röstberättigade inkomstegarne 16'80 % häftade 
för utskylder, häftade bland fastighetsegarne 5'46 'A och bland 
arrendatorerna 3'2i % 

Öfver hela antalet inkomstegare, röstberättigade och icke 
röstberättigade, med fördelning af de sistnämnde i förmögenhets-
grupper, lemnas uppgifter i Tab. N:is 7 och 8 såväl för år 1885 
som, af förut anförda skäl, äfven för år 1893. I öfverensstäm-
melse med den regel, som öfverallt här varit gällande, nemligen 
att person, som är röstberättigad inom en af de tre grupperna 
fastighetsegare, arrendatorer och inkomstegare, men ej inom en 
annan, upptagits endast inom den grupp, der han eger rösträtt, äro 
äfven här skattskyldige för inkomst under 800 kronor Iemnade 
ur räkningen, när de ega rösträtt såsom fastighetsegare eller ar-
rendatorer. 

Uppgifterna afse valkretsar och län för landsbygden samt 
städer och valkretsar för städerna. Valkretsindelningen är — 
äfven för år 1893 — den år 1885 gällande. Såtillvida äro dock 
uppgifterna för de båda åren olika, att de regleringar af admi-
nistrativa oregelbundenheter, som inträffat intill 1892 ars slut, äro 
iakttagna för år 1893, detta bland annat af det skäl, att det 
annars ej varit möjligt att här erhålla fullt exakta uppgifter om 
områdenas folkmängd, hvilka äfven i Tab. N:is 7 och 8 lemnas, 
till jemförelse med uppgifterna om de för inkomst skattskyldige. 
De skiljaktigheter, som härigenom kommit att ega rum mellan 
1885 och 1893 ars uppgifter, äro dock skäligen obetydliga, när 
det är fråga om så störa områden som valkretsar och län. För 
städerna är att märka minskningen för Kristianstad år 1893 
genom afskiljandet derifrån af byarne Nosaby och Näsby (öfver 
900 invånare) samt ökningen för Hernösand genom förenandet 
dermed af den s. k. Gådeåstaden (öfver 1,100 invånare). 

Från de uppgifter, som i l:sta Afd. Tab. N:is 1—3, kol. 
23—25, lemnats om icke röstberättigade inkomstegares förmögen-
hetsfördelning, skilja sig de nu offentliggjorda derigenom, att 
samma fördelning här skett efter inkomstbevillningens belopp, 
och ej efter upptaxerad inkomst. Primäruppgifterna för år 1893 
lemna direkt uppgifter om bevillning (ej deremot om inkomst); 
för år 1885 hafva dessa beräknats och införts i primäruppgif-
terna, enligt hvad förut i denna redogörelse är omnämndt. 



XII Fördelning af inkomstegare efter inkomstbevillningens belopp, åren 1885 och 1893. Oguldna kommunalutskylder. 

I ett afseende här det emellertid här ej kunnat undgås, att 
de för åren 1885 och 1893 eihållna uppgifteraa blifvit från 
hvarandra något afvikande, nemligen i följd af de bestämmelser 
hevillningsförordningen, såväi i fråga om den år 1885 som den 
år 1893 utgående bevillning, innehåller om det bevillningsfriä 
afdragets höjande. För dessa bestämmelsers tillämpning ifrågava-
rande år skall härnedan redogöras. Här må endast nämnas, att de 
ökade afdrag i följd af hög bostadskostnad, som för år 1885 be-
viljats, och af hvilka endast en del af dem, som afsågo Stock-
holm, här ega betydelse, blifvit iakttagna vid förvandlingen af 
taxerad inkomst till bevillning, samt att, då på grund af det 
betydande arbete, som härför erfordrats, det icke ansetts lämp-
ligt att på samma sätt förfara beträffande de ökade afdrag, som 
undantagsvis kunnat beviljas på grund af ömmande omständigheter, 
detta, hvilket äfven bestyrkes af särskilda undersökningar, icke 
i afsevärd grad kan förringa värdet af de i tabellerna lemnade 
bevillningsuppgifter för år 1885 eller inverka störande vid en 
jemförelse mellan dem och motsvarande uppgifter för år 1893. 

Antalet inkomstegare, röstberättigade och icke röstberätti-
gade, inom olika bevillningsgrupper utgjorde år 1885 följande, 
och häftade af dem nedannämnda procenttal för oguldna kora-
munalutskylder (— Ob): 

Gruppen med bevillning intill l'oo krona motsvarar skatt-
skyldige för inkomst intill 550 kronor, gruppen med bevillning 
af l.oo intill 1.50 kronor skattskyldige för inkomst af 550 till 
600 kronor o. s. v. För landsbygden galler detta utan undan-
tag; för städerna med de undantag, som betingas af de för Stock-
holm gällande särskilda bestämmelser. 

Medan det relativa antalet för oguldna kommunalutskylder 
häftande inom de olika grupperna af röstberättigade inkomst-
egare blef allt större, ju mindre inkomsten var, växer procent-
talet icke ytterligare för hvarje lägre inkomstgrupp bland de icke 
röstberättigade, utan höjning och sänkning vexla i stället regel-
bundet. Deri råder dock likhet, att städernas procenttal äfven 
här äro betydligt högre än Iandsbygdens. 

Jemföras med ofvanstående absoluta tal motsvarande för år 
1893, visar sig för de sistnämnda följande tillväxt i %: 

Tillväxteu under de åtta åren mellan 1885 och 1893 är, såsom 
synes, högeligen stor, fastän, särskildt i städerna, något ojemn. Hvad 
dessa sistnämnda beträffar, voro för år 1893 ökade afdrag på 
grund af hög bostadskostnad bestämda för Stockholm, Göteborg 
och Sundsvall, så att deras siffror icke äro fullt jemförliga med 
motsvarande för år 1885 Tillväxten af samtliga grupper in-
komstegare var för dem: Stockholm 127-45 %, Göteborg 47-9o % och 
Sundsvall 82-77 %. Uteslutas dessa tre städer från jemförelsen, så 
att denna endast omfattar de öfriga städerna, var ökningen af 
inkomstegare inom dessa följande: 

Öfverensstäramelsen med Iandsbygdens procenttal är större 
än för samtliga städer. I flertalet fall äro Iandsbygdens siffror 
högre än de sist an torda, och detta ehuru folkmängstillväxten å 
landsbygden under tiden från 1885 till 1893 varit ytterst ringa, 
i sin helhet 17,911 personer eller 0'46 %. För städerna var 
samma tillväxt 144,506 personer eller 18-58 %, och för hela 
riket 162,417 personer eller 3'5o %. 

Öfver antalet af dem bland inkomstegarne, som år 1893 
häftade för oguldna kommunalutslcylder, saknas uppgifter för 
flertalet kommuner, hvarför ingå sådana i Tab. N:is 7 och 8 
kunnat meddelas. Då saken likväl är af betydelse, hafva de 
upplysningar, som i primäruppgifterna innehållas, blifvit här-
nedan sammanförda. 

I fråga om landsbygden föreligga fullständiga uppgifter från 
99 kommuner och fördelade sig i dessa bland inkomstegarne med 
lägre bevillning än 3'50 kr., sålunda öfver hufvud taget bland 
de icke röstberättigade, de som betalt ( = B) och de som ej 
betalt sina utskylder (== Ob) på följande sätt: 

Bland de 5,154 icke röstberättigade inkomstegare, som år 
1885 tillhörde samma 99 kommuner, häftade endast ll.18 % för 
utskylder, nemligen i de två förstå af här upptagna grupper 
12 17 %, i de två närmaste 9-70 % och i de två sista 8-59 %. 

Öfver antalet af de röstberättigade inkomstegare, som år 
1893 häftade för oguldna kommunalutskylder, föreligga upplys-
ningar utom från nyssnämnda 99 från ytterligare 243 lands-
kommuner. Här häftade af 11,898 sådana inkomstegare 1,045 
eller 878 %, mot 425 af 8,670 eller 4-90 % år 1885. 

Det relativa antalet af dem, som häftade för utskylder, 
hade således bland både röstberättigade och icke röstberätti-
gade ansenligt tillväxt. Enär år 1893, men deremot icke år 
1885, allmänna val till Andra kammaren förrättades, hade man 
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i fråga om de röstberättigade snarare väntat, att förhållandet 
varit det motsätta. 

Beträffande städerna innehålla 1893 ars primäruppgifter an-
teckningar om häftande för kommunala utskylder bland inkomst-
egare af alla slag för 21 städer, af hvilka Stockholm, Eskils-
tuna, Jönköping, Landskrona, Halmstad, Örebro, Gefle och Sö-
derhamn äro de förnämsta. Enligt dessa var antalet häftande 
följande, dels i och för sig och dels i procent af samtlige in-
komstegare inom gruppeu: 

Röstberättigade voro i Stockholm alla med bevillning af 
minst 2-oo kronor och det öfvervägande flertalet med bevillning 
af l¾o till 2-oo kronor, i öfriga 20 städer alla med bevillning af 
3'50 kronor och deröfver samt ett fatal i lägre bevillningsgrupper. 

Ofvanstående siffror motsvaras för år 1885 af följande: 

I Stockholm voro detta år alla inom bevillningsgrupperna 
2-5o kronor och deröfver röstberättigade. 

En jemförelse mellan 1885 och 1893 ars förhållanden visar 
för Stockholm betydande tillväxt af de för utskylder häftande, 
medan för öfriga städer förhållandet är i det hela oförändradt 
i fråga om de röstberättigade, men något förbättradt i fråga om 
de icke röstberättigade. 

För 37 städer, deribland Uppsala, Norrköping, Kristianstad, 
Malmö, Lund, Helsingborg, Borås och Sundsvall, gälla anteck-
ningarne för år 1893 endast de röstberättigade, hvilka inom dessa 
städer fördelade sig på följande sätt, år 1885 och 1893: i Göte
borg och i Sundsvall häftade 34-o6 °A af 9,900 röstberättigade år 
1893 mot 27-05 % af 5,986 röstberättigade år 1885, i öfriga 35 
städer häftade I697 % af 12,450 röstberättigade år 1893, mot 
17-42 ¼ af 9,460 röstberättigade år 1885. Förhållandena hade 
sålunda, liksom i Stockholm, försämrats i Göteborg och Sunds
vall, der höjda bevillningsafdrag voro medgifna de lägre klas-
serna af inkomstegare, men något förbättrats i öfriga städer. 

Inom återseende 34 städer, med omkring 7,900 röstberätti
gade iukouistegare år 1893 och 5,680 år 1885, häftade 14-47 % 

deraf för kommunalutskylder år 1885, medan ingå uppgifter 
föreligga för år 1893. 

Enligt hvad nu blifvit anfördt, kan beräknas, att öfver 
38 % af de röstberättigade i samtliga städer häftade för utskylder 
år 1893, mot något mer än 24 % år 1885. Det är Stockholms-
förhållandena, som härvid framför allt utöfvat inflytande. 

Enligt bestämmelser i bevillningsstadgan, som förstå gången 
tillätnpades på den år 1885 utgående bevillningen, erlägges ej 
bevillning för inkomst under 500 kronor, hvarjemte 450 kronor 
äro fria från bevillning å inkomst under 1,200 kronor och 300 
kronor äro fria å inkomst, utgörande 1,200 intill 1,800 kro
nor; dock så att — oafsedt andra undantag hvilka å den här 
företagna undersökningen ej utöfva inverkan — å ort, der kost-
naden för bostad är synnerligen hög i jemförelse med förhållan
det inom riket i allmänhet, äfvensom undantagsvis i de fall, der 
särdeles ömmande omständigheter (talrik familj, långvarig sjuk
lighet, olyckshändelse och dylikt) förekomma, det bevillningsfria 
inkomstbeloppet eller det bevillningsfria afdraget kan öka.i med 
högst 200 kronor. Dessa undantagsstadganden hafva på inkomstbe-
villningens utgörande öfvat betydande inverkan, hvarför det ansetts 
lämpligt att, efter taxeringslängderna i Kammararkivet och Kani-
marrätten, äfven söka erhålla upplysningar om hithörande förhål
landen åren 1885 och 1893, hvarvid dock för tids vinnande undersök
ningen rörande landsbygden måstinskränkas till 29 af rikets 117 fög-
derier, der af särskilda anledningar kunde förmodas, att undantags-
förhållanden i större eller mindre mån skulle vara till finnandes. 

Bland städerna var det år 1885 tvenne, i hvilka ökade af
drag i följd af hög bostadskostnad förekommo vid utskyldernas 
erläggande, nemligen Stockholm och Göteborg. I Stockholm var 
lägsta beskattningsbara inkomsten bestämd till 700 kr., å in
komst intill 1,200 kr. voro 600 kr. och å inkomst af 1,200 in
till 1,800 kr. voro 400 kr. fria från bevillning. I Göteborg var 
lägsta beskattningsbara inkomst satt till 550 kr., men i öfrigt 
var ej det ordinarie afdraget förhöjdt. 

För år 1893 hade utom Stockholm och Göteborg äfven 
Sundsvall begagnat sig af sin rätt att höja afdraget. I Stock
holm gällde samma bestämmelser som år 1885, dock nu med 
undantag för två af stadens åtta bevillningsdistrikt, Ostermalm 
samt Jakob och Johannes, inom hvilka de bevillningsfria afdra-
gen böjts till 650 kr. för inkomster intill 1,200 kr. och till 500 
kr. för inkomster å 1,200 intill 1,800 kr. I Göteborg voro 
samma afdrag bestämda till resp. 650 och 400 kr. och i Sunds
vall til! resp." 550 och 400 kr. 

Beträffande de afdrag, som undantagsvis beviljats på grund 
af särdeles ömmande omständigheter, bar vid undersökningen 
bortsetts från de fall, då oaktadt afdragets höjande bevillning å 
minst 3-5o kr. ändock var åsatt, enär personerna i fråga fort
farande komma att tillhöra samma bevillningsgrupp enligt den 
här vidtagna indelningen. Med bortseende från dessa uppgingo 
ifrågavarande afdrag i städerna år 1885 blott till 101. I 66 
städer utgingo alla afdrag med ordinarie belopp. 

År 1893 hade undantagen betydligt ökats, eller till 602, 
oafsedt Stockholm, hvarest inom de sex bevillningsdistrikt, der 
de lägre afdragen å 600 kr. voro regel, ej mindre än 3,270 af-
vikelser derifrån förekommo (i Katarina 993, i Adolf Fredrik 
744, på Kungsholmen 691 o. s. v) , och detta på sådant sätt 
att afdragen, liksom i de två öfriga bevillningsdistrikten, voro 
de högsta medgifna eller 650 kr. Bland de 602 undantagen i 
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städerna utom hufvudstaden träffas 232 i Malmö, 66 i Eskils-
tuna, 60 i Uppsala, 29 i Gefle, 26 i Söderhamn o. s. v. 1 51 
städer utgingo alla afdrag med ordinarie belopp. 

I fråga om landsbygden hade i Bjuf och Södra :V ram, båda 
belä¾na inom stenkolsdistriktet i Malmöhus län, redan beträffande 
den bevillning, som skulle erläggas år 1885, fattats den bestäm
melse, att >på grund af kolhuggarnes lifsfarliga och för helsan 
ytterst ansträngande arbete samtlige dessa borde åtnjuta det 
högsta afdraget, 650 kronor.» 

Är 1893 hade härutinnan ingen förändring inträdt, men var 
nu likadan bestämmelse äfven gällande inom Ekby kommun i 
samma trakt. För detta år hade bevillningsberedningen i Lundby 
kommun, å Hisingen invid Göteborg, medgifvit »att för arbetare 
och andra inom samma grupp varande inkomstegare, hvilkas in-
komster ej uppginge till 1,200 kr., följande tillökning i bevill-
ningsfriheten i allmänhet måtte ega rum, nemligen 1) för hög 
bostadskostnad 50 kr., såvida ej fastighet egdes till minst 2,000 
kronors värde, och 2) för talrik familj, långvarig sjuklighet och 
dylikt ytterligare 50 kr. samt i särskilda fall 100 kr.» För det 
närbelägna Orgryte synas sedan några år tillbaka 500 kr. hafva 
varit det lägsta afdraget. Inom sistnämnda tre komrauner 
förekommo redan år 1885 mycket talrika fall af förhöjda 
afdrag, ehuru, enligt hvad det vill tyckas, på grund åt spe-
ciela bestämmelser för hvarje fall. 

De undantag från' gällande regel om det bevillningsfria af
draget, hvilka förekommo i nyssnämnda fem kommuner och icke 
afsågo personer med inkomstbevillning af 3-so kr. eller deröfver, 
uppgingo år 1885 till 298 och år 1893 till 1,638. Inom åter-
stående kommuner i de 29 fögderierna var antalet 201 år 1885 
och 851 år 1893. De talrikaste fallen förekommo sistnämnda 
år inom Norberg (Vestmanl. 1.) 149, Gudmundrå (Vesternorrl. 1.) 
135, Ytter-Lännäs (d:o) 77, Fässberg (Göteb. o. Boh. 1.) 45, 
Fors (Södermanl. I.) 26, Bjertrå (Vesternorrl. 1.) 20, Söderala 
(Gefleb. 1.) 19, Säby (Jönköp. I.) 18, Rumla (Örebro 1.) och 
Säbrå (Vesternorrl. 1.) 14 fall o. s. v., allesamman kommuner med 
betydande arbetarebefolkning och några af dem belägna i närheten 
af större städer. I åkerbruksidkande kommuner voro undantagen 
mycket sällsynla och afsågo der ofta banvakter och med dem 
likstälda personer. 

Att sådana undantag inom rikets återstående fögderier ej 
hafva varit så särdeles många, torde man kunna sluta af föl
jande omständighet. Inkomstbevillning till lägre belopp än O"so 
kr. kan särskildt för här ifrågavarande icke röstberättigade blott 
ytterst sällan förekomma annat än i sammanhang med förhöjda 
bevillningsafdrag. År 1893 var antalet icke röstberättigade med 
sådan bevillning å hela rikets landsbygd 234, inom de 29 fög
derierna ensamt 209. I städerna var antalet 152, deraf i Göte-
borg 134. 

I följd af de nu gjorda undersökningarna beträffande det 
bevillningsfria afdraget här det äfven blifvit möjiigt att uppdela 
de röstberättigade och icke röstberättigade inkomstegarne i <jrup-
per efter taxerad inkomst, om ock uppgifterna för landsbygden 
ej blifva fullt noggranna, samt med hvarandra jemföra 1885 och 
1893 ars siffror. De äro följande: 

Inkomstegarnes antal här sålunda, med ett enda undantag 
för städerna, ökats inom alla grupper från år 1885 till år 1893. 
Storleken af denna ökning framgår af nedanstående procenttal: 

Ökningen här å landsbygden varit större för de icke röst
berättigade än för de röstberättigade, men motsatsen i städerna. 
Drn stärka ökningen i de två högsta inkomstgrupperna bland 
städernas icke röstberättigade, liksom äfven af deras röstberät
tigade, är i väsentlig mån att tillskrifva förhållandena i de tre 
städer, der större afdrag än de vanliga beviljats på grund af hög 
bostadskostnad. 

Att, utgående från nu vunna resultat beträffande de för in
komst, skattskyldige år 1893, draga några slutsatser äfven rö
rande andra klasser af röstberättigade eller icke röstberättigade 
är i allmänhet svårare, ju mindre de tal äro, hvarom undersök-
ningeu rör sig. Lättast är det derför att så göra beträffande de 
röstberättigade å landsbygden. De sammanställningar af kända 
förhållanden, hvarifrån man vid en sådan undersökning här att 
utgå, äro följande, af hvilka uppgifterna om samtlige röstberät
tigade år 1893 äro hemtade från Statistiska Centralbyråns redo
görelse för riksdagsmannaval åren 1891—1893: 

Autalet faktiskt röstberättigade på landsbygden här enligt 
dessa uppgifter från år 1885 till år 1893 växt med 4,505, hvar
emot antalet inkoiustegare ensamt ökats med 10,083. Visser
ligen utvisar sistnämnda tal tillväxten både för dem som betalt 
och för dem som icke betalt kommunalutskylder, och procent-
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talet af de icke betalande är nog, enligt hvad förut blifvit an-
fördt, större år 1893 än år 1885, men skilnaden mellan de två 
talen, 5,578, är alltför stor att ensamt på detta sätt kunna för-
klaras. Vid ett försök att förklara densamma kunna hufvud-
sakligen f'öljande omständigheter komma i betraktande. 

Antalet egare af annan fastighet här, såsom af särskilda 
undersökningar framgått, minskats i flere kommuner, derigenom 
att förut såsom röstberättigade upptagne »lägenhetsegare», de der 
ej besuto den mark, hvaruppå deras hus var uppfördt, uteslutits 
nr röstlängderna. 

Att de röstberättigade jordegarne något minskats till antal, 
är äfven möjligt; att så skett å vissa orter, är sannolikt. Såsom 
skäl härför kunna anföras: under tiden 1885 till 1893 här landsbyg-
dens folkmängd i Vermlands och Orebro län äfvensom i samtliga 
län i Götaland utom Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län 
nedgått, tillsammans med 87,416 personer, och att denna minskning 
drabbat den vid jordbruket sysselsätta befolkningen, är af de 
senaste folkräkningarnes resultat högst sannolikt; hela antalet 
röstberättigade, som betalt kommunalutskylder, här i samtliga 
län uti Götaland utom i Jönköpings, Gotlands, Malmöhus och 
Skaraborgs län likaledes nedgått, tillsammans med 2,355 per-
soner, medan antalet för inkomst skattskyldige jemväl inom 
dessa län samtidigt ökats; slutligen här taxeringsvärdet på jord-

bruksfastighet i alla rikets län utom i Malmöhus, Göteborgs och 
Bohus samt Kopparbergs län äfvensom i Norrlandslänen min-
skats, tillsammans med omkring 70 millioner kronor. I de län, 
der nu omhandlade förhållanden ställa sig förinånligast, eller i 
de norrländska länen, torde genom bolagens fastighetsinköp sjelf-
egarnes antal å sina ställen hafva gatt tillbaka. 

Att äfven bland fastighetsegare och arrendatorer större an-
del häftade för kommunalutskylder år 1893 än år 1895, är 
troligt, då förstnämnda år enligt redogörelsen för årets riksdags-
mannaval i ett större antal af landsbygdens koinmuner, inne-
slutande närmare 2/Ö af dess valberättigade, 9'SÖ % af de röst-
berättigade häftade för utskylder, mot 6-22 % i samma kom-
muner år 1885. 

Hvilken inverkan nu anförda omständigheter än må hafva 
utöfvat, så mycket är dock tydligt, att de förändringar, som 
mellan åren 1885 och 1893 timat inom andra klasser än in-
komstegarnes, ej äro störa. Helt annat är förhållandet i fråga 
om inkomstegarne, och detta såväl å land som i stad, såväl 
bland röstberättigade som bland icke röstberättigade; öfverallt 
hafva de tillväxt i antal och derigenom äfven i betydelse för 
det hela. 

Stockholm den 26 september 1895. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. N:o 1. Åldersfördelning i ettårsklasser och årsgrupper för de till Riksdagens Andra Kammare 
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röstberättigade och icke röstberättigade år 1885, å Landsbygden, i Städerna och i Hela riket. 
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Tab. N:o 1 (forts.). Åldersfördelning i ettårsklasser och årsgrupper för de till Riksdagens Andra Kam-
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mare röstberättigade och icke röstberättigade år 1885, å Landsbygden, i Städerna och i Hela riket. 
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Tab. N:o 1 (forts.). Åldersfördelning i ettårsklasser och årsgrupper för de till Riksdagens Andra Kam-
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mare röstberättigade och icke röstberättigade år 1885, å Landsbygden, i Städerna och i Hela riket. 
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Tab. N:o 2. Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-

Anm. 1)—3), se slntet/af samtliga tabeller. 
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berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 



10 

Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



11 

berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
13 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
15 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
17 

Valttatislik. VII: 3. 3 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 

19 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 

21 



22 
Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 

23 



24 

Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
25 

Valstatistik. VII: 3. 4 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
27 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 

29 



30 

Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 

31 
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Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
33 

Vahtatistik. VII: 3. 5 



34 

Tab. N:o 2 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 

35 
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Tab. N:o 2. (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röst-



berättigade och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis å Landsbygden. 
37 
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Tab. N:o 3. Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade 

Anm. ')—3), se slutet på saintliga tabeller. 



och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis i Städerna (och i Hela riket). 

39 
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Tab. N:o 3 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade 



och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis i Städerna (och i Hela riket). 
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Vahtatistik. VII: 3. 6 
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Tab. N:o 3 (forts). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade 



och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis i Städerna (och i Hela riket). 
43 
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Tab. N:o 3 (forts.). Åldersfördelning för de till Riksdagens Andra Kammare röstberättigade 



och icke röstberättigade år 1885, valkretsvis i Städerna (och i Hela riket). 
45 
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Tab. N:o 4. Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till Riksdagens 

Anm. ')—'), se slatet af samtliga tabeller. 



Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 

47 
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Tab. N:o 4 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 
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Vahtatittik. VII: S. 7 
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Tab. N:o 4 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 

51 
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Tab. N:o 4 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 

53 
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Tab. N:o 4 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 
55 
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Tab. N:o 4 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 

57 

VaUtatittil: VII: 3. 8 
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Tab. N:o 4 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 
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Tab. N:o 4 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, å Landsbygden. 
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62 

Tab. N:o 5. Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till Riksdagens 

Anm. ')—ä), se slutet af samtlig!» tabeller. 



Andra Kammare röstberättigade år 1885, i Städerna (och i Hela riket). 
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Tab. N:o 5 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, i Städerna (och i Hela riket). 
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VaUtatiitik. VII: S. 9 
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Tab. N:o 5 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, i Städerna (och i Hela riket). 
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Tab. N:o 5 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, i Städerna (och i Hela riket). 
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Tab. N:o 5 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, i Städerna (och i Hela riket). 
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Tab. N:o 5 (forte.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, i Städerna (och i Hela riket). 
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Valslatittik. VII: 3. 10 
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Tab. N:o 5 (forts.). Fördelning efter uppskattad förmögenhet för de till 



Riksdagens Andra Kammare röstberättigade år 1885, i Städerna (och i Hela riket). 
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Tab. N:o 6. Fördeln ing efter arrendejordens taxer ingsvärde fö r de t i l l Riksdagens Andra Kam-
m a r e icke rös tberä t t igade 3) a r r enda to re r af jordbruksfast ighet om mins t 6,000 kronor å r 1885. 

Anm. ')—6), se slntet af eamtliga tabeller. 
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Tab. N:o 6 (forts.). Fördelning efter arrendejordens taxeringsvärde för de till Riksdagens Andra Kammare icke 
röstberättigade arrendatorer af jordbruksfastighet om minst 6,000 kronor år 1885. 
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Tab. N:o 6 (forts.). Fördelning efter arrendejordens taxeringsvärde för de till Riksdagens Andra Kammare icke 
röstberättigade arrendatorer af jordbruksfastighet om minst 6,000 kronor år 1885. 



79 

Tab. N:o 6 (forts.). Fördelning efter arrendejordens taxeringsvärde för de till Riksdagens Andra Kammare icke 
röstberättigade arrendatorer af jordbruksfastighet om minst 6,000 kronor år 1885. 



80 

Tab. N:o 7. Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke 
röstberättigade 3) och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 

Anm. ')—7), se slutet af samtliga tabeller. 



VaUtatUtilc. VII: 3. 11 
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Tab. 7 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
berättigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 



82 

Tab. N:o 7 (forts). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
beråttigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 



83 

Tab. N:o 7 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
beråttigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 



84 

Tab. N:o 7 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
beråttigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 



85 

Tab. N:o 7 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
beråttigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 



86 

Tab. N:o 7. (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
beråttigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 



87 

Tab. N:o 7 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
beråttigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), å Landsbygden. 



88 

Tab. N:o 8. Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke 
röstberättigade 3) och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), i Städerna (och i Hela riket). 

Anm. 1)—7), se slutet af samtliga tabeller. 



VaUtatistik. VII: 3. 12 
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Tab. N:o 8 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
berättigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), i Städerna (och i Hela riket). 
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Tab. N:o 8 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
berättigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), i Städerna (och i Hela riket). 



91 

Tab. N:o 8 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
berättigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), i Städerna (och i Hela riket). 



92 

Tab. N:o 8 (forts.). Fördelning efter inkomstbevillningens belopp för de till Riksdagens Andra Kammare icke röst-
berättigade och de för inkomst röstberättigade år 1885 (äfvensom år 1893), i Städerna (och i Hela riket). 
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