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R é s u m é . 

De la publication que le Gonvernemeut a charge le Bureau central de 
statistique d'élaborer pour Vannée 1900 concernant le drott d'élire å la Seconde 
Ohambre de la Diéte (droit de vote politique), le premier voluwe, qui a paru le 
30 avril 1902, regardait le nombre des bom mes ayant le droit de voter dans les 
nffaires générales de la commiuie (droit de vote communal) dont u present les uns 
ont le droit de vote politique, les antreB ne Tönt pas. Le volume present rend 
compte du nombre des tenanciers (>jordtorpare>) et de la répartition par åge et 
par état civil des horn mes ayant le droit de vote communal et des tenanciers 
mnsculins. 

D'apTés lea données, le nombre des tenanciers était de 58,977. De ceux-ci, 
un nombre de 2,897 se compose de femmes, de maisons mortuaires ou de certains 
horn mes (ét rangers, minears etc.) qui, sclon des dispositions spéciales, ne peuvent 
acquérir ni le droit de vote communal ni celui de vote politique; des autres 
tenanciers mafenlina un nombre de 3,039 possédent, o»tre la tenure (»torp»), 
immeuble ou revenu amenant le droit de vote communal, et 53,051 n'ont pas 
ce droit. 

Les tenanciers sont nombrenx dans les parti es ccntrales du royaume. 
Dans les parties septentrionales, dans les Hes de Gotland et d'01and et dans la 
partie méridionale de la province de Scanie, on ne trouve que pea de tenanciers. 

Si le droit de vote politique était accordé aax tenanciers en meme temps 
qu'ä tous les hommes mnnis du droit de vote communal, le pourcent des per
sonneg ayant ce droit-lå serait beanconp plus egal dans les diverses circonscriptions 
électorales de la campagne que si elle n'était donné q'anx hommes ayant le droit 
de vote communal. 

D'aprés la valeur des prestations (jonrnées etc.) dnes h la ferme principale, 
les tenanciers se répartissent comme suit: 

En mettant, å 1'égard de 1'état civil, tous les non-mariés, y compris veufs et 
divorcés, dans un groupe, on revolt la répartition suivante des hommes ayant le 
droit de vote politique, d apres Våge et Vetat civil: 

et pour les bommes jouissaut du droit de vote communal mais non pas de 
celui de vote politique, on arrive å la répartition comme suit: 

Quant aux énumérés ci-baut, il faut mentionner qu'on n'a pas considéré si 
ces person nes ont payé leurs contribution communales, ou si elles les doivent en-
core, qnelle omission apporte des obstacles temporaires a 1'emploi du droit de vote, 
soit communal, soit politique. Le nombre des personnes qui manquent a payer 
leurs contributions est en general relativcment plus grand parmi les hommes 
non-mariés que parmi les bommes mariés et plus grand parmi les hommes jeunes 
que parmi les hommes plus ågés. 

I<es tenanciers mascnlins, tous a la campagne, se répartissent de la maniere 
suivante: 



T I L L KONUNGEN. 

Af den utredning angående valrätten till Riksdagens Andra 
kammare, som Statistiska Centralbyrån genom Eders Kungl. 
Maj:ts nådiga bref den 1 juni 1900 anbefaldes utarbeta, öfver-
lemnas härmed i underdånighet den andra afdelningen. 

Då i den förut offentliggjorda första afdelningen redogjorts 
för de kommunalt skattskyldiges fördelning med hänsyn till 
ifrågavarande valrätt, återstår, jemlikt nyssnämnda nådiga bref, 
nu att redogöra dels för antalet af de i fyrktalslängderna ej 
upptagne manlige jordtorpare, som hafva att till jordegaren er
lägga arrende, dagsverken eller andra prestationer, och dels för 
åldersfördelningen af såväl kommunalt röstberättigade män som 
jordtorpare. 

Enär det för den till 1902 års Riksdag framlagda nådiga 
propositionen om den politiska rösträttens utvidgning var nödigt 
att lära känna en del förhållanden utöfver dem, som enligt 
nådiga brefvet den 1 juni 1900 skalle vara föremål för utred
ning, har åldersfördelningen utsträckts till att omfatta icke blott 

Vahtatistik. XIV": 2. 

de kommunalt röstberättigade män och manlige jordtorpare, 
som ännu ej uppnått 25 års ålder, utan derutöfver dem, som 
ej uppnått 40 års ålder, hvarförutom en fördelning egt rum af 
samtliga de personer, som redogörelsen afser, efter civilstånd. 
Medan den i nådiga brefvet den 1 juni 1900 anbefalda ålders
fördelning nu offentliggöres äfven för särskilda valkretsar, har 
detta likväl ej egt rum beträffande den senare företagna under
sökningen om ålders-och civilståndsfördelning, i fråga om hvilken 
här endast lemnas uppgifter för landsbygden, för städerna och för 
riket i dess helhet, upptagande ensamt dessa fem tryckark. 
Motsvarande uppgifter för valkretsarna föreligga emellertid i 
manuskript. 

Den större omfattning, som åt redogörelsen i följd af nu 
anförda förhållanden blifvit gifven, bar naturligtvis fördröjt dess 
offentliggörande, liksom i ännu högre grad den omständigheten, 
att under längre tid den genom nådiga brefvet den 13 mars 
innevarande år anbefalda rösträttsstatistiska utredningen, för 
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II Jordtorpare. Primäruppgifter. 

hvilken redan tidigare vidlyftiga förberedelser blifvit gjorda, vid 
sidan af den förut pågående utredningen måst bedrifvas. 

Beträffande ålders- och civilståndsfördelningen af de kom
munalt röstberättigade männen och af jordtorparne inom Öster
götlands, Kalmar, Gotlands, Skaraborgs och Gefieborgs Jan samt 
Stockholms stad har en preliminär redogörelse af Statistiska 
Centralbyrån blifvit utarbetad och till Riksdagen öfverlemnad, 
hvilket sistnämnda äfven varit fallet med den här intagna 
tabellen, tabell 2, öfver jordtoi parnes fördelning efter val
kretsar. 

A) Antal jordtorpare. 

Jemlikt förenämnda nådiga bref den 1 juni 1900 skulle 
de för utredningen om jordtorparne erforderliga primäruppgifter 
upptaga de torpare, som hafva att till jordegaren erlägga arrende, 
dagsverken eller andra prestationer, äfvensom det penningbelopp, 
hvartill samtliga dessa afgifter, enligt gällande markegångstaxa 
eller eljest i orten gängse pris, kunna för en hvar sådan tor
pare i en summa beräknas. 

Den blankett, som på grund häraf af Statistiska Central
byrån utarbetades, erhöll, såsom redan i första afdelningen af 
denna redogörelse blifvit anfördt, beteckningen B samt innehöll 
fem kolumner med de rubriker, som igenfinnas i här nedan åter-
gifna aftryck. Till rubriken i kol. 4 var fogad en not, hvari 
angafs, att i denna kolumn skulle för hvarje jordtorpare införas 
penningbeloppet af hans afgifter till jordegaren enligt nyss an-
gifna beräkningsgrund, hvarvid, om i prestationerna inginge 
dagsverken (mans- eller qvimis-) till lägre pris än de i orten 
allmänneligen brukliga, vid beräkningen härtill borde tagas 
hänsyn. 

Enligt det för utredningen till grund liggande nådiga brefvet 
öfverlemnades dessa blanketter genom Eders Kungl. Maj:ts Befall
ningshafvande till häradsskrifvarne, hvilka med ledning af senast 
upprättade mantalslängd skulle dera införa de i kol. 1—3 be
gärda upplysningar om torparnes namn, torpens benämning samt 
uppgift om de hemman, hvarå de särskilda torpen voro belägna, 
och derefter öfversända blanketterna till kommunalstämmornas 
ordförande, hvilka det ålåg att dera införa öfriga erforderliga 
uppgifter, äfvensom, i fall förteckningen å jordtorparne var 
ofullständig eller i följd af inträdda förändringar ni. m. ej 
längre med verkliga förhållandet öfverensstämmande, att deri 
göra vederbörliga tillägg och rättelser. 

De sålunda ifylda blanketterna skulle, liksom de för upp
gifterna om de kommunalt skattskyldige afsedda blanketterna A, 
af konimunalstämmoordförandena öfverlemnas till vederbörande 
länsmän, att af dem granskas och vidare försändas, i enlighet 
med hvad i redogörelsens första afdelning är anfördt. 

Primäruppgifterna hafva sålunda lemnats dels af härads
skrifvarne, efter mantalslängderna, och dels af kommunalstäm
mornas ordförande, hvilka senare jeniväl haft att göra till-
lägg och rättelser i de af häradsskrifvarne lemnade uppgifter. 
Att sistnämnda anordning varit nödig, eller med andra ord att 
mantalslängderna i afseende på uppgifterna om torpens och 
torparnes namn ofta varit ofullständiga och bristfälliga, har det 
inkomna materialet till fullo ådagalagt. 

I föregående del af denna redogörelse har anmärkts, 
att i fråga om de smärre fastigheternas fördelning på jord
lägenheter och lägenheter af annat slag i viss mån olika 
synpunkter tyckas göra sig gällande hos taxeringsmyndig
heterna på skilda orter. Att svårigheter skola uppstå vid ett 
sådant särskiljande, är naturligt. Kanske ännu större äro dessa 
svårigheter, när det är fråga om att skilja de smärre jordtorpen 
från huslägenheter å ofri grund. Äfven för dessa sistnämnda 
erlägges gemenligen årlig afgift och, efter hvad det vill synas, utgår 
denna ej sällan i dagsverken. Till huslägenheten kan höra en 
mindre jordareal. Huru stor denna skall vara, för att dess 
innehafvare skall få namn af jordtorpare, är ej lätt att afgöra. 
Mycket måste här lemnas åt det subjektiva omdömet. 

Lyckligtvis har denna omständighet ej så stort inflytande 
på resultatet af denna undersökning. Äro huslägenheterna af 
högre värde än 500 kronor, äro de upptagna i taxeringslängderna 
och följaktligen deras innehafvare i kommunernas skatte- och 
röstlängder. För dem är sålunda redogjordt i detta arbetes 
första afdelning. Endast i fråga om de mindre lägenheterna, till 
värde af 500 kronor och derunder, medför den omständigheten, att 
de blifvit räknade till huslägenheter (backstugor, fiskarstugor 
m. m.), i stället för till jordtorp, att de ej här blifvit föremål 
för redogörelse. 

Äfven åtskilliga jordafsöndringar och förpantningar å viss 
tid kunna lätteligen förblandas med jordtorpen. Då kommu
nalskatt för dem betalas, är likväl äfven för dem förut redo
gjordt. 

Förvexlingar mellan jordtorp å ena sidan samt huslägen-
heter å ofri grund eller afsöndringar och förpantningar å den 
andra kunna sålunda lätteligen ifrågakomma, i det att en fastig
het hänföres till den ena af dessa kategorier i stället för till den andra. 
En annan oriktighet, som ej så alldeles sällan iakttagits i de inkomna 
uppgifterna, och hufvudsakligen i sådana från trakter, der de egent
liga jordtorparne mera sparsamt eller alldeles icke äro till fin
nandes, är, att samma fastighet hänförts till båda de nyssnämnda 
kategorierna, hvarigenom dess innehafvare blifvit uppförd både 
såsom kommunalt skattskyldig och såsom jordtorpare. Då fastig
heten i fråga, såsom upptagen i skattelängden, ej kan hänföras 
till jordtorpen, har dess innehafvare fått qvarstå endast i längden 
öfver kommunalt skattskyldige, men uteslutits från längden 
öfver jordtorparne, utom undantagsvis i vissa fall, der möjlig-
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het förefunnits, att det åtminstone delvis kunnat vara fråga om 
olika fastighetsarealer. 

Liksom för de kommunalt skattskyldige lemnas äfven för 
jordtorparne redogörelse kommunvis, tabell 1, dock endast i 
sammanträngd form. Mera detaljerade uppgifter lemnas, tabell 
2, valkretsvis. 

Hela antalet jordtorpare har först uppdelats i tvenne grupper, 
i likhet med hvad beträffande de kommunalt skattskyldige egt 
rum, så att från de öfrige frånskilts qvinnor, samfälligheter 
(sterbhus) samt följande kategorier af man: ej i kommunen 
mantalsskrifne, omyndige, i konkurstillstånd varande, ej väl-
frejdade samt utländske undersåtar. Återstoden har sedan ånyo 
fördelats i tvenne grupper, allteftersom torparen, oafsedt torpet, 
innehaft fastighet eller innehaft inkomst, för hvilken han varit 
kommunalt skattskyldig. Antalet inom de olika grupperna utgör: 

grupp, träffas de flesta, eller 6,133, i Elfsborgs län samt något 
mer än 4,000 i Kristianstads och Östergötlands län. Mellan 
4- och 3,000 finnas i Skaraborgs, Örebro, Kronobergs, Verm-
lands, Jönköpings och Södermanlands län. A 'andra sidan upp
går antalet ej till 1,000 i Gotlands, Malmöhus och Kopparbergs 
län, ej heller i något af de norrländska länen, och särskildt ej 
till 100 i Gotlands, Vesterbottens och Norrbottens län. 

Bland de norrländska länen, förhvilka dock uppgifterna i all
mänhet synas vara mindre tillfredsställande än för de öfriga, skiljer 
sig Jemtlands län från de återstående deruti, att jordtorparne här 
äro jemförelsevis talrika. För öfrigt finnas dylika anmärknings
värda skiljaktigheter äfven inom de särskilda länen. Sålunda 
gäller, hvad här nyss sagts om Jemtlands län i dess helhet, icke 
om Herjeådalen. Likaledes finnes endast ett ringa antal jord
torpare inom Södra Möre och Ölands domsagor af Kalmar län 
samt inom Vestgötadelen af Göteborgs och Bohus län. A andra 
sidan skilja sig Grangärde, Norrbärke och Söderbärke tingslag 
från den öfriga delen af Kopparbergs län derutinnan, att torp
systemet här eger rätt stor utbredning. 

Den relativa talrikheten af de förenämnde jordtorparne i de 
särskilda länen och valkretsarna å landsbygden framgår af tabell 
A, hvilken innehåller uppgifter om jordtorparnes antal i förhål
lande till folkmängden, hvarmed sammanställes de kommunalt 
röstberättigade männens ande! af samma folkmängd, och äro då 
bland de röstberättigade äfven medräknade de för kommu-
nalutskylder häftande, liksom i tabell A i första afdelningen, 
hvarifrån dessa uppgifter hemtats. 

Tab. A. Antalet kommunalt röstberättigade män samt manlige 
jordtorpare i procent af hela folkmängden inom hvarje valkrets 

å landsbygden. 

Beträffande den andra gruppen, eller de kommunalt skatt
skyldige, utvisar en för ändamålet verkstäld undersökning, att 
af dem egde 483 såväl politisk som kommunal rösträtt, 2,546 
deremot endast kommunal rösträtt. Med hänsyn till grunden 
för sin rösträtt fördelade de sig på följande sätt: 

Af de politiskt röstberättigade jordtorparne egde 17, af de 
endast kommunalt röstberättigade egde 163 rösträtt af mer än 
en grund (såsom både arrendatorer och inkomstegare ni. m.). 

Alla till denna grupp hörande torpare hafva i sin egen
skap af röstberättigade varit föremål för undersökning i redo
görelsens första afdelning. Huruvida åter samtlige här upp
tagne icke politiskt röstberättigade afsöndringsegare och lä-
genhetsinnehafvare äfven äro jordtorpare, derom kan man, enligt 
hvad förut är omnämndt, ej ega visshet. Ej få torde i sjelfva verket 
endast af misstag blifvit i längderna upptagne i sistnämnda egenskap. 

Bland de jordtorpare, som skatta för inkomst, träffas om
kring en tredjedel i det mellersta Sveriges bergslager, der det i 
synes vara rätt vanligt, att grufarbetare innehafva jordtorp. I i 
Lindes domsaga skatta 18 jordtorpare för minst 800 kronors 
samt 80 för lägre inkomst; i Nora domsaga äro motsvarande 
tal 23 och 170. 

Den tredje gruppen bland jordtorparne utgöres af sådane 
manlige jordtorpare, hvilka ej äro kommunalt skattskyldige, 
hvilka sålunda ej i detta arbetes första afdelning varit föremål 
för redogörelse och hvilka derför den nuvarande undersökningen 
hufvudsakligen afser. Af de 53,051 torpare, som tillhöra denna 
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Relativt talrikast äro de manlige icke kommunalt skatt-
skyldige jordtorpaine i Elfsborgs län, der de utgôra 2·46 % af 
landsbygdens hela folkmiingd; dernâst i Kronobergs, Orebro, Sö-
dermanlands och Kristianstads län, alla med öfver 2 % jord-
torpare. 



VI Fördelning af jordtorparne efter värdet af årsafgifterna för torpen. 

Bland de särskilda Talkretsarna ega följande det största 
procenttalet torpare: Ostra Göinge härad 4 i8 %, Marks härad 
4'17 %, Fernebo härad äfvenledes 4 i7 %, Kinds härad 3'84 %, 
Kinda och Ydre domsaga 3'4i %, Vestra Göinge domsaga 3-33 %, 
As och Gäsene domsaga 3'2;t %, Rönö, Hölebo och Daga härad 
3 04 %. A andra sidan finnas 9 kretsar i Kopparbergs, Väster
bottens och Norrbottens län, der enligt tabell A jordtorpare ej 
förekomma. I sin helhet fördela sig valkretsarne sålunda efter 
jordtorparnes procenttal af folkmängden: 

den i nästan 2/ö af samtliga kretsar, utgöra kommunalt röst
berättigade och jordtorpare samma procenttal endast i Vio af 
kretsarne. Den förändring, som skett, derigenom att jordtorparne 
blifvit tillagda, är sålunda här mycket betydande. A andra 
sidan är förändringen icke genomgående, i det att den icke 
sträcker sig till kretsarne med de högsta procenttalen. Den 
skedda förändringen har sålunda icke åstadkommit en allmän 
förhöjning, utan i stället en mycket betydande utjemning. 

Detta framträder kanske ännu skarpare, om jemförelsen sker 
mellan procenttalen för landsbygden i hela länen. Dessa ut
göra nämligen: 

Såsom af de kommunvis i tabell 1 lemnade uppgifterna 
närmare framgår, äro öfver hufvud jordtorparne fåtaliga eller 
saknas alldeles å rikets slättbygder. 

I tabell A lemnas äfven uppgifter om den andel, hvarmed 
såväl enbart de kommunalt röstberättigade männen som dessa i 
förening med de manlige jordtorparne ingå i folkmängden inom 
landsbygdens olika valkretsar. Sammanställas dessa två slag af 
uppgifter, finner man, att i nedanstående antal valkretsar mot- i 
stående procenttal af folkmängden utgöres af kommunalt röstbe- i 
rättigade eller kommunalt röstberättigade jemte jordtorpare: 

Af hela landsbygdens befolkning utgöra de kommunalt röst
berättigade männen 12'2 %, de manlige jordtorparne 1'3 %, båda 
tillsamman 13-5 %. Då till dessa medeltalsgrupper, 12 % till 
14 '/. af folkmängden, höra blott 4 län, när endast de kom
munalt röstberättigade räknas, höjes antalet till ej mindre än 
12 län, då äfven jordtorparne komma med i beräkningen. 

Nu berörda förändringar äro desto märkligare, som de kom
munalt röstberättigade männen utgöra 488,930, de manlige jord
torparne, hvilka genom att sammanräknas med dem åstadkomma 
en så betydande utjemning af förhållandena, endast 53,051. 

Då, enligt hvad nyss är nämndt, de politiskt röstberättigades 
andel af folkmängden genom medgifvande af rösträtt åt jord
torparne skulle växa med 1-3 % å landsbygden, blifver samma 
tillväxt för riket i dess helhet l o %. Kommunalt röstberättigade 
jemte jordtorpare utgöra af hela rikets folkmängd 14'4 %; medan 
de politiskt röstberättigade, ifall de för utskylder häftande med
räknas, utgöra 8'5 %, i annat fall 7o %. Detta enligt 1900 års 
siffror, som ligga till grund för denna redogörelse. Antalet po
litiskt röstberättigade har sedan dess tillväxt, och väl äfven, i 
öfverensstämmelse med utvecklingens vanliga gång, antalet kom
munalt röstberättigade. 

I primäruppgifterna för den statistiska redogörelsen för 
jordtorparne, blankett B, hade äfven begärts uppgift om värdet 
af årsafgifterna för torpen, eller med andra ord uppgift för 
hvarje jordtorpare om det penningbelopp, hvartill arrende, dags
verken och andra prestationer, som af honom skola till jord-
egaren erläggas, kunna i en summa för år beräknas, med an
gifvande att detta, såsom ofvan är nämndt, skulle ske enligt 
gällande markegångstaxa eller eljest i orten gängse pris samt att, 
ifall ibland prestationerna skulle ingå dagsverken till lägre pris 
än de i orten allmänneligen brukliga, borde vid beräkningen der
till tagas hänsyn. 

Oaktadt dessa uppgifter ej varit lätta att erhålla, hafva de 
af kommunalstämmoordförandena lemnats, med undantag endast 
för ett fåtal jordtorpare, hvilkas årsafgifter af Statistiska Cen
tralbyrån beräknats efter förhållandena å andra torp i samma 
och angränsande kommuner. 

Medan de kommunalt röstberättigade männen (inräknadt 
dem som på grund af obetalda utskylder för tillfället äro beröf-
vade rösträttens utöfning) i en valkrets, Marks härad, icke ut
göra 7 %, i en annan, Rönö, Hölebo och Daga härad, endast mellan 
7 % och 8 % samt i 31 valkretsar mindre än 10 % af folk
mängden, minskas antalet af sistnämnda kretsar, i fall de man
lige jordtorparne äfven ingå i beräkningen till blott 2 : Torneå 
domsaga med 8o % samt Södre Möre domsagas Östra valkrets 
med 9'7 % af folkmängden tillhörande båda dessa klasser. Och 
förändringen fortgår ännu vidare i samma riktning, så att, då de 
kommunalt röstberättigade utgöra mindre än 11 % af folkmäng-
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Efter årsafgifternas storlek, hafva de manlige jordtorpare, 
soiu ej äro kommunalt skattskyldige, delats i tio grupper, och 
lemnas i tabell 2 resultaten af denna uppdelning i fråga om 
landsbygdens valkretsar. För kommunerna, tabell 1, har der
emot gruppernas antal reducerats till fem. 

Mellan de tio grupperna fördela sig jordtorparne på föl
jande sätt: 

Bland de sju länen med de högsta årsafgifterna trätfas alla 
de sex, hvarest minst Vs af samtliga brukningsdelar omfatta 
odlad jord om 20 hektar eller derutöfver. 

Äfven i fråga om årsafgifternas storlek förete åtskilliga län 
vidt skilda förhållanden inom olika delar. Sådana olikheter 
förekomma bland aunat mellan Nerikesdelen och Vestmanlands-
delen af Örebro län samt mellan Upplandsdelen och återstående 
delen af Vestmanlands län. 

B) Kommunalt röstberättigade män och manlige jord
torpare fördelade efter ålder och civilstånd. 

I de från kommunerna inkomna primäruppgifterna om de 
kommunalt skattskyldige samt om jordtorparne förefunnos ej 
några upplysningar om dessa personers ålder och civilstånd, utan 
måste de anskaffas på annat håll, eller från de i Kammarrätten 
befintliga mantalslängder. Från detta källmaterial hafva i pri
märuppgifterna öfver kommunalt skattskyldige och jordtorpare 
erforderliga anteckningar blifvit gjorda, och har härvid, liksom 
vid föregående undersökning i samma afseende, eller beträffande 
året 1885 (Valstatistik VII: 3), ej varit nog att använda mantals
längderna (jemte dertill hörande bilagor) för ett år utan för 
tvenne, eller i detta fall för åren 1899 och 1900. 

Tab. B. Procentisk fördelning af de manlige, ej kommunalt 
röstberättigade jordtorparne efter värdet af årsafgiften för torpet 

Bland de högre årsafgifterna, hvilka stundom hafva sin 
grund deri, att med torpet är förenadt ett fiske, en mindre qvarn 
eller såg m. ni., träffas i ett och annat fall afgifter, som något 
öfverstiga 1,000 kronor. Biand de här inräknade jordtorpen med 
de lägsta afgifterna ingå antagligen huslägenheter å ofri grund, 
hvilka felaktigt i primäruppgifterna blifvit upptagna. 

I fråga om de gjorda beräkningarna bör för öfrigt upp
märksammas, att 1900 var ett af de många åren i följd med 
stigande dagsverkspris. Att vänta är derför, att de stipulerade 
dagsverksprisen ej alltid skulle uppgå till de för året gällande, 
hvarigenom sålunda, när, såsom här, afseende fästes vid denna 
prisskilnad, årsafgiften för torpet blifvit högre än den normala. 
Detta bekräftas jemväl af uppgifterna från flere kommuner. 

Öfver fördelningen af jordtorparne inom de särskilda länen 
efter årsafgifternas storlek lemnas i tabell B uppgifter, hvarvid 
med s. k. feta siffror utmärkts den grupp inom hvarje län, som 
innesluter de flesta torparne. 

Mellan torpens talrikhet och årsafgifternas belopp råder en 
överensstämmelse så till vida, att i de län, der torpen äro få
taliga, årsafgifterna i allmänhet äro låga, sålunda enligt regel torpen 
af mindre utsträckning eller mindre värde. Län, der torpsystemet 
mera allmänt förekommer, utmärka sig deremot icke gifvet för 
höga afgifter, hvarpå särskildt de två län, Elfsborgs och Kristi
anstads, som ega de talrikaste torpen, utgöra exempel. 

Det län, som framför andra utmärker sig för höga afgifter 
å torpen, är Stockholms, der ej mindre än 83 i % af jordtor
parne erlägga årsafgifter till värde af minst 100 kronor, och 
särskildt 44-8 % till värde af minst 200 kronor. Närmast Stock
holms län komma i ordningen Södermanlands, Uppsala, Skara
borgs och Kalmar län, der årsafgifter af minst 100 kronor er
läggas af mellan 80 % och 70 % af jordtorparne. Följa så 
Östergötlands län med 64-i %, Vestmanlanfls län med 59'5 %, 
Jönköpings län med 54'5 %, Malmöhus län med 49'9 %, Örebro 
län med 49o % samt Kopparbergs län med 48-3 %. Krono
bergs län har 38'2 % samt Hallands, Gotlands, Vermlands, Elfs
borgs, Kristianstads samt Göteborgs och Bohus län mellan 
30 % och 20 %. Inom de återstående sex länen, eller Blekinge 
län och samtliga norrlandslänen, äro jordtorpare med afgifter å 
minst 100 kronor, relativt taget ännu fåtaligare. 



VIII Åldersfördelning. 

1 dessa längder måste nu namnen å samtlige kommunalt 
röstberättigade män och de med dem likstälde jordtorpare, som 
ej egde samma rösträtt, uppsökas, ett mycket tidsödande arbete, 
allra helst primäruppgifternas uppställning mycket ofta är en 
annan än mantalslängdernas, och detta i främsta rummet be
träffande en del yngre arbetare, handelsbokhållare m. m., hvilka 
i uppgifterna å de kommunalt skattskyldige föras under arbets
stället eller arbetsgifvarens bostad eller hvar för sig, men i 
mantalslängderna under föräldrarnes eller andra personers bo
stad, eller ock tvärtom. 

Åldersfördelningen af de män, som skulle vara föremål för 
undersökning och hvilka alla voro myndige, borde, enligt hvad 
förut är anfördt, omfatta samtlige män under 40 års ålder, och 
antecknades på grund häraf i de insända primäruppgifterna 
födelseåret för alla, som voro födde åren 1860 till och med 1879. 
Beträffande civilståndet kunde på grund af mantalslängdernas 
beskaffenhet en fullständig uppdelning ej göras, utan anteck
nades för hvarje kommunalt röstberättigad man eller manlig jord
torpare utan sådan rösträtt, huruvida han var gift eller han var 
enkling med hemmavarande barn. 

Åldersfördelning. I fråga om åldersfördelningen hade, enär så
väl de ordinarie valen till Riksdagens Andra kammare förrättas 
under september månad som primäruppgifterna afse samma tidpunkt, 
varit önskvärdt, att anteckning kunnat göras icke blott om veder-
börandes födelseår utan äfven om hans födelsemånad, hvartill dock 
mantalslängderna ej lemna material. Yill man beräkna åldersför
hållandena vid tiden för de ordinarie valen till Andra kammaren, 
låter sig dock detta lätteligen göra. Då nämligen födelsedagarna 
äro något så när jemnt fördelade å årets olika tider och då de 
i tabellerna meddelade uppgifterna afse 1900 års början, kan 
storleken af hvarje åldersklass vid september månads ingång 
beräknas utgöra 1/3 af samma årsklass + 2/3 af närmast lägre 
årsklass enligt tabellerna. 

För den lägsta årsklassen, eller den i åldern 20 till 21 
år, afse redan tabellernas siffror endast en del af motsvarande födelse
år, eller de under januari—augusti 1879 födde männen. Endast 
desse hade nämligen vid den tid, tabellerna afse, eller början af 
september månad år 1900, fyllt 21 år, den för valrätt stadgade 
åldersgränsen, hvaremot de under september—december 1879 
födde ej ens personligen egde kommunal rösträtt och derför ej 
heller varit föremål för undersökning. Då mantalslängderna 
endast i undantagsfall lemna upplysning om en persons födelse-
månad, torde emellertid personer, som först under den senare 
tredjedelen af ett valår uppnå 21 års ålder, ej sällan i kommu
nernas röstlängder räknas såsom valberättigade, liksom å andra 
sidan kan hända, att personer, som äro födda under samma års 
första åtta månader, på grund af vederbörandes obekantskap om 
födelsedagen, icke uppföras såsom valberättigade. 1 det hela 
torde dock de i tabellerna angifna talen å personer i den lägsta 
åldersklassen snarare vara för höga än för låga. 

Uppgifterna om åldersfördelningen meddelas i tabellerna 
3—9, af hvilka tabell 3 lemnar redogörelse härutinnan för hvart 
och ett af ifrågavarande åldersår till det tjugufemte för lands
bygden, städerna och riket, tabellerna 4 och 5 utsträcka redo
görelsen till hvarje valkrets — i bilaga å sid. 27 äfven, 
i sammanträngd form, till hvarje stad — med uppgifter 
för personerna under 25 år i en summa och för de äldre i 
en summa, samt tabellerna 6—9 beträffande landsbygden i sin 

Medan sålunda å rikets landsbygd bland de politiskt röstberät
tigade, som betalt sina kommunalutskylder, vid kalenderårets 
början nära 72 % voro 40 år gamla eller derutöfver, befunno 

Förvandlas de absoluta talen till relativa och göres åtskilnad 
mellan land och stad, blifva procenttalen följande: 

helhet, samtliga städer och hela riket redogöra för de särskilda 
årsklassernas styrka intill det fyrtionde lefnadsåret, med kombi
nerad civilståndsfördelning. 

Med afseende på rösträttsförhållandena har bibehållits samma 
gruppering som i denna redogörelses första afdelning, utom att 
gruppen qvinnor, samfälligheter m. m. blifvit utesluten och en 
ny grupp för jordtorpare i stället tillagd. Med anledning af 
sistnämnda omständighet, eller att undersökningen här omfattar 
utom de kommunalt röstberättigade männen äfven de manlige 
jordtorpare, som sakna ifrågavarande rösträtt, har afdelningen 
»icke röstberättigade» (nämligen politiskt, eller vid val till Andra 
kammaren icke röstberättigade) här måst uppföras i sina tvenne 
underafdelningar: endast kommunalt röstberättigade och jordtor
pare, hvadan sålunda vid jemförelse mellan 1885 och 1900 års 
siffror för åldersfördelningen, »icke röstberättigade» i 1885 års 
redogörelse motsvarar afdelningen endast kommunalt röstberät
tigade i den nu offentliggjorda. 

Resultatet af åldersfördelningen är för politiskt, för endast 
kommunalt röstberättigade och för jordtorpare följande: 
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sig i samma ålder nära 75 % af jordtorparne, omkring 60 % af 
de endast kommunalt röstberättigade å landsbygden och de po
litiskt röstberättigade i städerna, som betalt sina utskylder, 
mellan 58 % och 59 % af de för utskylder häftande politiskt 
röstberättigade å landsbygden o. s. v. Procenttalen för årB-
grupperna ökas oafbrutet, å landsbygden för samtlige politiskt 
röstberättigade, för de enbart kommunalt röstberättigade, som 
betalt sina utskylder, samt för jordtorparne, i städerna för 
de politiskt röstberättigade, som betalt kommunalutskylder; 
hvaremot inom öfriga grupper förhållandet är ett annat, i det att 
årsgruppen 25 till 30 år der är den talrikaste, utom bland de 
enbart kommunalt röstberättigade i städerna, som häfta för ut
skylder, der redan första årsgruppen, 20 till 25 år, är man-
starkare än någon annan. Från de angifna årsgrupperna, 25 till 
30 år eller 20 till 25 år, minskas antalet hithörande personer 
för hvarje äldre femårsgrupp, så vidt af föregående öfversigt 
direkt framgår intill 40 år, men säkerligen ännu längre. 

De uppgifter, som i tabellerna meddelas om de särskilda 
årsklassernas andel af de olika valmanskårerna, lemna i det 
hela en bekräftelse på hvad nu är anfördt, om också, när upp
gifterna gjorts mera detaljerade, afvikelser från den vanliga ut
vecklingsgången kunna iakttagas. Ett skärskådande af dessa 
siffror visar bland annat, att ökningen af antalet valmän för lands
bygdens politiskt röstberättigade, som icke betalt, och endast korn-

Tab. C. De kommunalt röstberättigade männens procentiska fördelning i åldersklasser, år 1900. 

munalt röstberättigade, som betalt kommunalutskylder, ej fort
skrider ända till det fyrtionde året utan upphör med det trettiofemte 
eller trettiosjette, att maximitalet af de endast kommunalt röstberät
tigade i städerna, som häfta för utskylder, träffas redan i det 
tjuguandra året o. s. v. 

Då enligt regel en yngre årsklass är talrikare än en äldre, 
är det ganska märkligt, att en stegring af valmännens antal det 
oaktadt kan fortgå ända intill eller till och med efter det fyr
tionde året. 

Af de här ofvan anförda procentsiffrorna framgår såsom en 
allmän slutsats, att de yngre årsklasserna äro i valmanskårerna 
talrikare företrädda i städerna än å landsbygden, talrikare bland 
de endast kommunalt än bland de jemväl politiskt röstberätti
gade och talrikare bland dem, "som icke betalt, än bland dem, 
som betalt kommunala utskylder. 

Huru åldersfördelningen framträder inom de särskilda klas
serna af fastighetsegare, arrendatorer, lägenhetsinnehafvare och 
inkomstegare framgår af nedanstående tabell C. 

En jemförelse mellan procenttalen för inkomstegare å ena 
sidan samt motsvarande siffror för fastighetsegare, arrendatorer 
och lägenhetsinnehafvare å den andra utvisar, att de yngre års-
gruppernas procenttal äro vida högre för den förstnämnda än för 
någon af de sistnämnda klasserna. Detta vill med andra ord 
säga, att de för inkomst skattskyldige utgöra en jemförelsevis 
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större andel af de yngre röstberättigade än af de äldre. Huru 
härmed sig förhåller, framgår närmare af nedanstående öfversigt, 
utvisande för olika årsgrupper de för inkomst skattskyldiges pro-
centiska andel af hela antalet röstberättigade i samma årsgrupp, 
särskildt bland dem, som betalt, och särskildt bland dem, som 
icke betalt sina kommunalutskylder: 

Den klass, der valmännen öfver hufvud taget äro äldst, 
är fastighetsegarnes; dock förefinnes här någon skilnad mellan 
egarne af jordbruksfastighet samt egarne af annan fastighet, i 
det att de senare icke i fullt samma proportion ingå i de äldre 
årsklasserna som de förre. 

Då de olika klassernas fördelning på årsgrupper är af sär
skild betydelse vid frågan om eventuel förhöjning af ålders
gränsen för den politiska rösträtten, leranas här nedanstående 
uppgift å antalet män mellan 21 och 25 år enligt tabell 3 : 

En höjning af åldersgränsen till 25 år skalle under nuva
rande förhållanden medföra en minskning af antalet politiskt 
röstberättigade med 15,036, hvaraf dock 7,854 endast even
tue l äro i besittning af denna rätt. En utsträckning af 
samma rätt till alla kommunalt röstberättigade och jordtorpare 
af mankön skulle, genom att förenas med samma åldersförhöj
ning, icke omfatta 24,796 personer af dessa klasser. På grund 
deraf att allmänna val till lagtima riksdags Andra kammare 
endast hvart tredje år förrättas, betyder här ofvan omtalade 
minskning i de röstberättigades antal icke gifvet detsamma, som 
att vissa personer beröfvas en rösträtt, som de förut faktiskt 
kunnat utöfva. 

Vid 1900 års folkräkning har rikets folkmängd äfven upp
delats efter ålder. Att dess relativa åldersfördelning ett år ti
digare, eller vid 1899 års slut, var i det stora hela densamma, 
kan med fog antagas, och kan på detta sätt, eller med använ
dande af de procenttal, som uttrycka de särskilda åldersklassernas 
andel af 1900 års folkmängd, äfven 1899 årB folkmängd upp
delas i årsklasser, särskildt för landsbygd och särskildt för städer. 
Genom att sammanställa de sålunda vunna siffrorna för den 
manliga folkmängden ined de här i tabellerna lemnade upp
gifter om kommunalt röstberättigade och jordtorpare i olika 
åldrar hafva erhållits uppgifterna i tabell D öfver de kommu
nalt röstberättigade männens och de manlige jordtorparnes andel 
af särskilda åldersklasser. 

Motsvarande tal för de år 1885 röstberättigade äro lägre 
(23-0 % för samtlige politiskt röstberättigade, som betalt sina 
utskylder o. s. v.) utom för de endast kommunalt röstberättigade 
i städerna, som, i följd af den derstädes försiggångna starka steg
ringen af de politiskt röstberättigades antal, ej fullt uppnå 
1900 års procenttal; men äfven bland dem visa dock de yngsta 
åldersklasserna, intill den trettionde, tillväxt. 

Uppgifterna i tabell D afse visserligen närmast de kommu
nalt röstberättigade och jordtorparne, men de kunna ock an
vändas att belysa förhållandena inom derutom stående delar af 
den manliga befolkningen, hvilka erhålla valrätt, om en even
tuel utvidgning af den politiska rösträtten icke stannade vid det 
s. k. kommunalstrecket och vid jordtorpareklassen utan blef bunden 
endast vid en viss åldersgräns. Denna kategori af befolkningen 
innesluter inom sig omkring hälften af landsbygdens och tredjedelen 
af städernas manliga befolkning öfver myndighetsåldern och är i 

För hvart och ett af de år, som varit föremål för under
sökning, höja sig med ytterst få undantag procenttalen i fråga 
om de politiskt röstberättigade, som betalt sina kommunalut
skylder, äfvensom för jordtorpare, och vill synas, som skulle denna 
höjning fortsättas äfven något bortom den gräns, som här blifvit 
satt för undersökningen, eller det fyrtionde lefnadsåret. För 
öfriga grupper har deremot höjningen afstannat redan tidigare; 
för de endast kommunalt röstberättigade i städerna, som häfta 
för utskylder, till och med redan med det tjugufjerde lefnads
året. Då, äfven om de för utskylder häftande medräknas, af den 
årsklass, som under kalenderåret uppnår myndighetsåldern, å 
landsbygden allenast 1 % eger politisk rösträtt vid den för 
riksdagsmannavalens hållande ordinarie tiden, ega såväl å landet 
som i städerna mer än 36 % af 39-åringarne denna rätt, äfven 
om de för utskylder häftande frånräknas, hvilket i fråga om 
landsbygden icke har så mycket att betyda, men desto mera i 
fråga om städerna. 

Beträffande de röstberättigades vana att inbetala sina kom
munalutskylder kunna af de i tabell D införda procenttal åt
skilliga slutsatser dragas. Då bland den manliga befolkningen 
å landsbygden, som fyllt 40 år, 33-6 % utgöras af politisktröst-
berättigade, som betalt, och 1-6 % af sådane, som icke betalt sina 
utskylder, häfta sålunda endast 4-8 % af de politiskt röstberättigade 
i denna ålder för utskylder, hvilket är mindre, och i allmänhet 
mycket mindre, andel af hela antalet än i någon annan ålders
klass; och enahanda förhållande eger rum icke blott bland de 
politiskt röstberättigade i städerna, utan äfven bland de ensamt 
kommunalt röstberättigade, såväl å landsbygden som i städerna. 
Inga betala sina utskylder så ordentligt som personer tillhörande 
åldersklassen öfver 40 år. 

I vår rösträttsstatistik plägar de röstberättigades antal jera-
föras med antalet personer äldre än 21 år vid kalenderårets 
början. Sker detta här, befinnes, att af den till myndig ålder 
komna manliga befolkningen voro år 1900: 
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allmänhet talrikast inom de yngsta årsklasserna. Den utgör 
sålunda nära 94 % af den yngsta årsklassen å landsbygden 

Tab. D. Kommunalt röstberättigade måns och manlige jord-
torpares andel af hela den manliga befolkningen i olika ålders

klasser år 1900. 

o. s. v. Säkerligen torde dock, äfven om den allmänna röst
rätten införes, alla desse ej komma att deraf erhålla del. Så
dana disqvalifikationer som utländskt medborgarskap, vanfrejd 
m. ni. torde väl alltid uppställas såsom hinder. 

Äfven andra af de siffror, som här förut blifvit anförda, 
kunna tjena till belysning af åldersgrupperingen inom de klasser, 
som stå utanför dem, hvilka varit föremål för den nu gjorda 
utredningen. 

Civilståndsfördelning. Uppgifterna om de röstberättigades 
och jordtorparnes civilstånd äro, såsom nämndt, hemtade från 
mantalslängderna. Mycket sällan står i dem civilståndet ut
tryckligen angifvet, men af der förekommande uppgifter kan man 
dock i många fall sluta sig härtill. Enär enligt gällande man-
talsskrifningsförordning hustru mantalsskrifves å samma ställe 
som mannen, kan fullständig kännedom erhållas, hvilka äro 
gifte bland de män, som äro föremål för undersökning. Bland 
de återstående kunna deremot särskiljas endast tvenne grupper, 
eller män med och män utan hemmavarande barn. 

Då hela antalet frånskilde män, vare sig de ega barn eller 
icke, och vare sig barnen vistas hos dem sjelfva, hos modern 
eller annorstädes, är föga betydande — enligt 1900 års folk
räkning var det 1,922 — kan den förstnämnda af de två grup
perna äfven benämnas enklingar med hemmavarande barn. Åter
stående enklingar (och frånskilde), som aldrig haft barn eller 
hvilkas barn äro aflidna eller äro bosatta utom fädernehemmet, 
bilda jemte alla ogifte (så vida desse ej i mantalslängderna äro 
antecknade såsom egande hos sig boende barn), tillsammans den 
tredje af grupperna, här kallad »de öfrige», som sålunda hufvud
sakligen utgöres af ogifte. 
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De kommunalt röstberättigade, såväl de som egde som de 
hvilka saknade politisk rösträtt, fördelade sig efter civilstånd på 
följande sätt: 

Antalet gifte är bland de endast kommunalt röstberättigade 
öfver två och bland do jemväl politiskt röstberättigade öfver 
tre gånger så stort som de båda andra grupperna tillsammans-
tagna. Gifte och enklingar häfta för utskylder i långt mindre 
utsträckning än den tredje gruppens, hufvudsakligen af ogifte 
bestående medlemmar. 

Förvandlas här ofvan anförda tal till relativa och göres 
skilnad mellan land och stad, blifver resultatet följande: 

Procenttalet gifte är öfverallt större å landsbygden än i 
städerna, hvarest bland de för utskylder häftande de gifte till 
och med äro i minoritet. Procenttalen för häftande å lands
bygden visa, liksom vid åldersfördelningen, öfverensstämmelse 
med procenttalen för icke häftande i städerna. 

Beträffande de särskilda klasserna af politiskt röstberät
tigade voro å landsbygden af. jordegarne 83-6 % gifte och 4-5 % enk
lingar med hemmavarande barn, med icke nämnvärd skilnad 
mellan dem som betalt och dem som icke betalt koiumunalutskylder; 
bland egarne af annan fastighet voro 84'7 % och bland arrenda-
torerne 84o % gifte samt resp. 29 % och 3o % enklingar, så
ledes i det stora hela samma proportion som bland jordegarne. 
I städerna voro bland egarne af annan fastighet, den enda klass 
som, oafsedt inkomstegarne, der är af någon betydelse, 83"8 % 
gifte och 4o % enklingar med hemmavarande barn. 

I fråga om de icke politiskt röstberättigade voro å lands
bygden bland jordegarne 79'0 %, bland egarne af annan fastighet 
83-6 %, bland arrendatorerne af jordbruksfastighet (och afsöndrings-
egarne) 85'» % och bland lägenhetsinnehafvarne 84-o % gifte samt 
resp. 4-4 %, 3'8 %, 3'» % och 3'7 % enklingar med hemmavarande 
barn, med i allmänhet något större procenttal gifte bland dem 

Jemföras härmed uppgifterna om de kommunalt skattskyl
dige männens civilstånd: 502,808 gifte, 20,255 enklingar med 
hemmavarande barn samt 156,185 öfrige, finner man, att bland 
rikets gifta manliga befolkning omkring 60 % egde kommunal 
rösträtt, men bland de återstående endast omkring 33 •/,. Röst
berättigade enklingar med hemmavarande barn utgöra af samtliga 
enklingar (och frånskilde) 20 % samt den tredje gruppen, eller 
»öfrige», 36 % af de ogifte, hvarvid i denna tredje rösträttsgrupp 
dock ingå äfveu andra än ogifte män. 

Såsom synes, äro här procenttalen för gifte ej obetydligt högre 
å landsbygden än i städerna, men å båda ställen ansenligt lägre 
för inkomstegare än de för öfriga klasser redan angifna. 
Enär inkomstegarne utgöra det vida öfvervägande antalet 
bland städernas skattskyldige, komma för dem inkomstegarnes 
procenttal ej i högre grad att skilja sig från samtlige röstberät
tigades, hvilket en jemförelse med förut meddelade siffror äfven 
gifver vid handen. 

Bland jordtorparne voro 47,295 eller 89-2 % gifte och 
1,396 eller 2'6 % enklingar med hemmavarande barn, medan åter
stående 4,360 eller 8-2 % utgjordes af öfrige enklingar samt ogifte. 

Af rikets manliga befolkning enligt folkräkningen vid 1900 
års sint voro 838,999 gifte, 98,647 enklingar, 1,922 frånskilde och 
1,566,868 ogifte. "Vill man nu göra några sammanställningar 
mellan civilståndsfördelningen bland hela rikets befolkning och 
bland dem, som här varit föremål för undersökning, bör man 
emellertid beträffande riksbefolkningen bortse från de årsklasser, 
som ej uppnått myndighetsåldern. Gör man detta, befinnes för de 
återstående myndige männen civilståndsfördelningen vara följande: 

som betalt än bland dem som icke betalt kommunalutskylder. 
Då blott ett mycket ringa antal personer i städerna tillhör dessa 
klasser, skilja sig motsvarande procenttal för hela riket alldeles 
icke eller högst obetydligt från de ofvan anförda. 

Den vida största och vigtigaste klassen af städernas kom
munalt röstberättigade utgöres deremot af inkomstegarne, och då 
dess förhållanden förklara de skiljaktigheter mellan land och 
stad, som af de ofvan meddelade procenttalen framgå, lemnas 
här en öfversigt öfver civilståndsfördelningen inom densamma. 
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Procenttalet 20 % för kommunalt röstberättigade enklingar 
med hemmavarande barn är det lägsta af alla, men är vid jem-
förelse mellan dem missvisande. Med enklingarne i hela riket 
borde nämligen sammanstälts ej blott desse enklingar, utan 
äfven de röstberättigade enklingar, som äro barnlöse eller 
hvilkas barn ej vistas i hemmet. Huru många desse enklingar 
äro, derom eger man likväl ej kännedom. Skulle relativt lika 
många af enklingarne vara kommunalt röstberättigade som af de 
gifte, eller 60 %, vore de röstberättigade enklingarne utan hemma
varande barn jemnt dubbelt så många som de andra, eller ock 
skulle de sistnämndas antal här vara alltför lågt uppgifvet. Att 
satntlige enklingars procenttal är lika högt som eller högre än de 
ogiftes, är möjligt, men att det är lika förmånligt som de giftes, är 
icke troligt. Antalet enklingar (och frånskilde), som år 1900 
erhöll fattigvårdsunderstöd, uppgick bland annat till ej mindre 
än 12,782 (således nära 13 % af sarutlige), mot endast 20,674 
gifte (nära 2-5 %); och af desse enklingar hade 1,053 barn, 
som jemte dem erhöllo understöd, återstoden deremot icke, af 
livilka sistnämnde åter det vida öfvervägande flertalet säkerligen 
tillhörde gruppen enklingar utan hemmavarande barn. Utom 
fattigvårdstagarne, om ock bättre lottade än desse, finnas andra 
talrika klasser, hvilkas inkomster ej äro eller ansetts vara 
så stora, att de uppförts bland de kommunalt skattskyldige, och 
hvilka följaktligen sakna kommunal rösträtt. Äfven bland 
dem torde enklingarne vara mycket talrikt företrädda. 

Att enklingarnes ekonomiska ställning icke är jemngod ined 
de giftes, förklaras af den olika åldersfördelningen inom de 
båda grupperna. Medan af samtlige gifte 65-8 % och af samtlige 
ogifte 5'4 % eller, om man ser bort från de omyndige, 19-7 % 
voro äldre än 40 år, var detta fallet med ej mindre än 96'6 % 
af enklingarne, af hvilka sistnämnde ett i jemförelse med de 
andra civilståndsgrupperna öfvervägande antal derjemte tillhörde 
de högsta åldersklasserna. Enligt 1900 års folkräkning upp
nådde antalet gifte män sitt maximum, 17,003, i 56-årskIassen, 
men antalet enklingar, som i de yngre årsklasserna är obetyd
ligt, först i 74-årsklassen. Redan i 59-årskIassen var det större 
än antalet ogifte och i 80-årsklassen blef det större än antalet 
gifte. I den manliga folkmängd, som var äldre än 80 år, in-
gingo enklingarne med 12,682, de gifte endast med 8,101. 

Af hvad nu är anfördt torde hafva framgått, att vid 
jemförelser med hela den manliga befolkningens civilstånds
fördelning endast tvenne grupper böra komma i betraktande: 
gifte samt icke gifte. Om nu, i likhet med hvad annars varit 
regel, såsom ena jemförelseledet sättes den manliga befolkningen 
vid 1899 års slut, och antages, att dess civilståndsfördelning 
varit relativt densamma som vid folkräkningen ett år senare, 
befinnes den myndiga manliga befolkningen inom de båda grup
perna vara sålunda fördelad: 

samt beträffande städerna, i hvilka inkomstegarne utgöra 
det vida öfvervägande flertalet, följande för dem som betalt och 
som icke betalt kommunalutskylder: 

Ett fullt exakt uttryck för verkliga förhållandet är detta 
icke, enär upplysning saknas om antalet enklingar (frånskilde) 
utan barn eller utan hemmavarande barn, hvilka här ingå bland 
de en röst egande val berättigade (de ogifte under 40 år), i 
stället för bland de två röster egande. Af uppgifterna om an
talet ej fyrtioårige enklingar med hemmavarande barn kan man 
likväl sluta, att ifrågavarande fel är af ringa betydelse. 

Beträffande landsbygden särskildt må anföras följande 
siffror, dels för samtlige män, som betalt sina kommunal
utskylder, dels för jordegare och inkomstegare bland desse: 

Bland den gifta manliga befolkningen i städerna ega så
lunda, oaktadt så många af dem häfta för utskylder, jemförelse-
vis flere än å landsbygden att utöfva rösträtt vid valen till 
Andra kammaren och af samma befolkning ega ej mindre än 
73'7 % (mot 57'S % å landsbygden) kommunal rösträtt, för något 
mer än 1-3 dock beroende på utskyldernas inbetalning. Bland 
de ej kommunalt röstberättigade å landsbygden ingå äfven jord-
torpare, utgörande 7o % af dess gifta och 1-4 % af dess ej gifta 
manliga befolkning öfver myndighetsåldern. 

Vid en undersökning om rösträttsförhållandena med hänsyn 
till såcäl ålders- som civilståndsfördelning torde i främsta rummet 
böra komma i betraktande dels de klasser, hvilka enligt den 
till 1902 års riksdag framlagda nådiga propositionen skulle vid 
val till Andra kammaren erhålla dubbla röster, dels den yngsta 
åldersgruppen, eller de ej 25 år fylda. 

Enligt nämnda nådiga proposition skulle, under vissa närmare 
bestämmelser, valrätt tillkomma i kommunens allmänna ange
lägenheter röstberättigad man från och med kalenderåret näst 
efter det, hvarunder han uppnått 25 års ålder, och skulle 
han vid valet ega att beräkna två röster, såframt han vore eller 
varit gift, eller före början af det kalenderår, hvarunder valet 
eger rum, uppnått fyratio års ålder. 

Enligt dessa hufvudgrunder komme valmanskåren, oafsedt 
smärre jemkningar som kunna blifva en följd af föreslagna detalj
bestämmelser, olika de nu gällande, att, så vidt af den här gjorda 
undersökningen framgår, erhålla följande sammansättning: 
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Männen mellan 21 och 25 år, hvilka föreslagits ej skola er
hålla rösträtt, utgöras af: 

Såsom var att vänta, äro enklingarne i denna ålder få till 
antalet. Den tredje gruppen kommer sålunda med ytterst 
få undantag att utgöras af ogifte, hvilka här öfverallt äro flere 
gånger talrikare än de öfrige männen. 

Förut har anmärkts, att inom ingen åldersklass häfta, rela
tivt taget, så få för kommunala utshylder som inom ålders
klassen öfver 40 år. Huru härmed förhåller sig beträffande 
gifte och ogifte (jemte enklingar utan hemmavarande barn), 
framgår närmare af följande öfversigt: 

Med ett enda obetydande undantag inbetalas sålunda ut-
skylderna ordentligare, ju äldre de röstberättigade äro, och med 

Underdånigst 

KARL SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 

Procenttalen äro vida förmånligare än för de ogifte och tiH 
och med förmånligare än för de gifte. Det sistnämnda beror dock på 
enklingarnes högre ålder, ty om de särskilda årsgrupperna jern-
föras med hvarandra, äro procenttalen inom den vigtigaste, 40 
år och deröfver, endast i två fall lägre för enklingarne fin för de 
gifte. 

Från förhållandena bland enklingarne med hemmavarande barn 
kunna visserligen inga bestämda slutsatser dragas om motsvarande 
förhållanden bland öfrige enklingar, enär deras förmögenhets-
ställning och villighet att betala kunna vara olika; dock torde 
med all sannolikhet de för utskylder häftande bland enklingar 
utan hemmavarande barn vara relativt färre än bland de ogifte. 
Då deras absoluta antal likväl ej är så stort, hafva i alla hän
delser bland dem rådande förhållanden endast i mycket ringa 
mån kunnat inverka bestämmande på här ofvan angifna procent
tal för häftande »ogifte». 

Bland de 638 jordtorpare, som befinna sig i åldern 21 till 
25 år, äro 276 gifte, 1 enkling med hemmavarande barn samt 
361 ogifte eller enklingar (fråuskilde) utan barn eller utan 
hemmavarande barn. 

Stockholm den 26 augusti 1903. 

två smärre undantag, båda i fråga om ogifte politiskt röstberät
tigade å landsbygden, äro de gifte bättre inbetalare än de ogifte 
af samma ålder. 

Beträffande civilståndsgruppen enklingar med hemmavarande 
barn äro dithörande röstberättigade i de yngre åldersklasserna för 
fåtaliga, att några fullt säkra slutsatser om deras förhållanden 
kunna dragas. Dock förminskas äfven här procenttalet häftande 
regaliert för hvarje femårsgrupp å landsbygden och i hela riket. 
För större åldersgrupper äro procenttalen följande: 



TABELLER. 

Valstatistik. XIV: 2. 1 



2 Tab. 1. Ej kommunalt skattskyldige manlige jordtorpare fördelade efter årsafgiften 
till jordegaren år 1900, kommunvis. 

1) Bland de i tabell 1 upptagne kommunalt skattskyldige manlige jordtorpare ingå ej de i annan kommun mantalsskrifne, omyndige, i konkurstillstånd varande, ej 
vill frejdade samt utländske undersåtar. Om dessa likasom om jordtorpare, som utgöras af qvinnor, samfälligheter och kommunalt skattskyldige, lemnas uppgifter i tabell 
2, hvarest dessutom de i tabell 1, kol. 2—6, upptagne afgiftsgrupperna äro ytterligare uppdelade i tvenne, allt detta dock endast valkretsvis. 

2) Desamme, som upptagas i afdeln. 1, tab. 1, kol. 34 och 35, eller alla kommunalt skattskyldige män utom de i annan kommun mantalsskrifne, omyndige o. 
dyl. enligt not. 1. 
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22 Tab. 2. Jordtorpare fördelade efter årsafgiften till jordegaren m. m. år 1900, valkretsvis. 
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Valttatutik. XIV: 2. 4 
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Till Tab. 5 (sid. 62). Redogörelse för städer, som ej bilda egen valkrets. 27 
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Tab. 3. Kommunalt röstberättigade män fördelade efter årsklasser och årsgrupper samt 
efter årsklasser och 
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rösträtt vid val till Riksdagens Andra kammare äfvensom manlige jordtorpare fördelade 
årsgrupper år 1900. 
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Tab. 3. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter årsklasser och årsgrupper 
efter årsklasser och 
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samt rösträtt vid val till Riksdagens Andra kammare äfvensom manlige jordtorpare fördelade 
årsgrupper år 1900. 



32 

Tab. 4. Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till Riksdagens 
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Andra kammmaren samt manlige jordtorpare fördelade efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 

Vahtatistik. XIV: 2. 5 
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38 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 39 



40 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Valitatutit. XIV: 2. 6 

Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 41 



42 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 43 



44 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 45 



46 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 47 



48 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 49 

Vvlstutislik. XIV: 2. 7 



50 Tab 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 51 



52 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 53 



54 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 55 



56 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Vahtalulit. XIV: 2. 8 

Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 57 



58 Tab. 4. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 59 



60 Tab. 4. (Forts) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt rid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis å Landsbygden. 61 



62 Tab. 5. Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till Riksdagens 



Andra kammare samt manlige jordtorpare fördelade efter ålder år 1900, valkretsvis i Städerna. 2) 63 



64 Tab. 5. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis i Städerna. 65 

Valttatittik. XIV: 2 9 



66 Tab. 5. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis i Städerna. 67 



68 Tab. 5. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter ålder och rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter ålder år 1900, valkretsvis i Städerna. 69 



70 Tab. 6. Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår och civilstånd år 1900, å Landsbygden. 71 



72 Tab. 6. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid val till 



Valstatistik. XIV: 2. 10 

Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår och civilstånd år 1900, å Landsbygden. 73 



74 Tab. 6. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår och civilstånd år 1900, å Landsbygden. 75 



76 Tab. 6. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår och civilstånd år 1900, å Landsbygden. 77 



78 Tab. 6. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid val till 



Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår och civilstånd år 1900, å Landsbygden. 79 



80 Tab. 7. Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



Valttatistik. XIV: 2. 11 

val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Städerna. 81 



82 Tab. 7. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Städerna. 83 



84 Tab. 7. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Städerna. 85 



86 Tab. 7. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Städerna. 87 



88 Tab. 7. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



VaUtotiatik. XIV: 2. 12 

val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Städerna. 89 



90 Tab. 8. Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid val 



till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår och civilstånd år 1900, i Hela riket. 91 



92 Tab. 8. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Hela riket. 93 



94 Tab. 8. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Hela riket. 95 



96 Tab. 8. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Hela riket. 97 

Valttatittik. XTV: 2. 13 



98 Tab. 8. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter åldersår, civilstånd o. rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter åldersår o. civilstånd år 1900, i Hela riket. 99 



100 Tab. 9. Kommunalt röstberättigade män fördelade efter årsgrupper, civilstånd och rösträtt vid 



val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter årsgrupper och civilstånd år 1900. 101 



102 Tab. 9. (Forts) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter årsgrupper, civilstånd och rösträtt 



vid val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter årsgrupper och civilstånd år 1900. 103 



104 Tab. 9. (Forts.) Kommunalt röstberättigade man fördelade efter årsgrupper, civilstånd och rösträtt 



vid val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter årsgrupper och civilstånd år 1900. 105 

Vnhtatislik. XIV: 2. 14 



106 Tab. 9. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter årsgrupper, civilstånd och rösträtt 



vid val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter årsgrupper och civilstånd år 1900. 107 



108 Tab.9. (Forts.) Kommunalt röstberättigade män fördelade efter årsgrupper, civilstånd och rösträtt 



vid val till Andra kammaren samt manlige jordtorpare efter årsgrupper och civilstånd å 1900. 109 

Vahtntiatik. XIV: 2. 15 



110 
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