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R é s u m é . 

A l'égard du droit d'élire à la Seconde Chambre de la Diète en 1900, deux 

volume» ont déjà été publiés par le Bureau Central de Statistique. Par ordre du 

Gouvernement, ce troisième volume est élaboré concernant le nombre total des 

hommes au-dessus de 25 ans et leur répartition d'après les professions et d'après 

le devoir de payer la taxe personelle à l'État, la capitation (>mantalspenningar>), 

ainsi que nombre des hommes devant payer cette taxe mais ayant manqué à payer 

cette taxe ou antres impôts à l'État. 

Le nombre des hommes an-dessus de 25 ans s'élevait selon le recensement 

le 31 décembre 1900 à 1,197,300, savoir 950,843 à la campagne et 246,458 dans 

les villes, se repartissant par profession comme suit: 

Campagne. Villes. Royaume. 

Propriétaires d'immeubles agricoles . 295,490 2,199 297,689 

Fermiers d'immeubles agricoles et te

nanciers 126,837 743 127,580 

Kégisseurs de domaines, etc. . . . 8,190 433 8,623 

Ouvriers agricoles 89,203 1,490 90,693 

Possesseurs de >lâgenheter» (petites 

propriétés) 35,326 711 36,037 

Domestiques des agriculteurs . . . 20,387 115 20,502 

Pécheurs et marins 17,766 6,686 24,452 

Propriétaires de fabriques et artisans 72,437 34,047 106,484 

Ingénieurs et commis de fabriques . 3,825 3,314 7,139 

Ouvriers employés dans les fabriques 

et chez les artisans 109,109 61,461 170,570 

Commerçants, capitaines et seconds 

de. navires 14,758 18,709 33,467 

Commis de commerce 2,251 10,207 12,458 

Employés des postes, des chemins de 

fer, etc 1,945 2,061 4,006 

Garçons de bureau, etc. des postes, 

des chemins de fer, etc 10,574 7,624 18,198 

Autres employés de l'administration 

publique (instituteurs, etc. non-

compris) 5,478 7,122 12,600 

Autres garçons de bureau, etc. de l'ad

ministration publique 6,820 6,778 13,598 

Campagne. Villes. Royaume. 

Sous-officiers et soldats 17,029 4,155 21,184 

Instituteurs, médecins, artistes, etc. . 5,885 7,333 13,218 

Domestiques (domestiques chez les 

agriculteurs non-compris) . . . . 2,858 8,379 11,237 

Hommes ayant ci-devant exercé les 

professions des groupes suivantes: 

Agriculture et pêche 13,515 1,700 15,215 

Industrie 2,703 2,044 4,747 

Commerce et transport . . . . 2,575 3,452 0,027 

Administration publique et pro

fessions libérales 10,885 3,650 14,535 

Rentiers, propriétaires de maison . 1,199 3,332 4,531 

Ouvriers (sans profession indiquée) 34,898 45,051 79,949 

Hommes logés comme sous-locataires 

sans profession indiquée (>Inhyses-

hjon>) 23,696 59 23,755 

Pauvres assistés, prisonniers etc. . . 15,203 3,603 18,806 

Parmi tous les hommes au-dessus de 25 ans, la taxe personnelle à l'État, 

s'élevant à 40 ore pour les hommes et 20 ôre pour les femmes, devait être payée 

pour 1,069,743 hommes, savoir 849,876 à la campagne et 219,867 dans les 

villes; les antres étaient exempts de cette taxe, presque tons par cause d'indi

gence os de maladie. 

L'obligation pour une personne de payer la taxe personnelle commence dès 

l'âge de 18 ans. En 1900, cette taxe devait être payée ponr 1,059,694 hommes 

à la campagne et pour 268,476 dans les villes. À la fin d'août cette même 

année, la taxe n'était pas payée pour 55,911 hommes à la campagne et pour 

72,086 dans les villes; de ces hommes, 10,807 à la campagne et 45,056 dans 

les villes avaient à payer, outre la taxe personelle, aussi autres impôts à l'État. 

A la même époque, parmi les 679,248 hommes (au-dessus de 21 ans) ayant 

le droit de vote communal, 120,672 n'avaient pas payé leurs contributions com

munales, et parmi les 432,843 hommes (inclus dans le chiffre ci-dessus) qui 

jouissaient aussi dn droit de vote politique, 74,069 avaient manqué à payer ces 

contributions. 



T I L L KONUNGEN. 

lOedan af Statistiska Centralbyråns underdåniga redogörelse an
gående valrätt till Riksdagens Andra kammare år 1900 förut 
oiFentliggjorts tvenne afdelningar, utarbetade i öfverensstämmelse 
med det i nådiga brefvet den 1 juni 1900 åt Centralbyrån lem-
nade uppdrag samt afseende den första de kommunalt skatt
skyldige fördelade med hänsyn till deras rösträtt vid val till 
Riksdagens Andra kammare och den andra antalet jordtorpare 
äfvensom kommunalt röstberättigade män och jordtorpare för
delade efter ålder och civilstånd, får Centralbyrån härmed i 
underdånighet öfverlemna redogörelsens tredje afdelning, utarbetad 
på grund af Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref till embetsverket 
den 13 mars 1903 samt afseende antalet män öfver 25 år fördelade 
i yrkesgrupper, antalet bland dessa för fattigdom eller sjuklighet 
från mantalspenningars erläggande befriade samt antalet män 
för hvilka icke erlagts till betalning förfallna kronoutskylder. 

Nyssnämnda nådiga skrifvelse till Statistiska Centralbyrån 
den 13 mars 1903 lyder i transsumt sålunda: 

Valttatistik. XIV: 3. 

OSCAR etc. Vår ynnest etc. På derom gjord underdånig 
framställning hafve Vi funnit godt i nåder 

ej mindre uppdraga åt Eder att jetnte den på grund af 
nådiga brefvet den 1 juni 1900 pågående utredning verkställa 
en statistisk utredning för hvarje valkrets på landet och för 
hvarje stad beträffande 

dels antalet vid 1900 års utgång befintliga män öfver 25 
år äfvensom dessas fördelning i yrkesgrupper, 

dels antalet af dem bland dessa män, som i mantalsläng
derna för år 1901 finnas upptagna såsom för fattigdom eller 
sjuklighet befriade från erläggande af mantalspenningar, 

och dels antalet af de män, för hvilka vid utgången af 
augusti månad år 1900 icke erlagts de dessförinnan under sagda 
år till betalning förfallna kronoutskylder, dervid särskildt bör 
angifvas antalet af dem, för hvilka skolat erläggas endast per
sonlig afgift, och särskildt af dem, som jemväl skolat utgöra 
bevillning för fast egendom eller för inkomst, 
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II Primäruppgifter. Yrkesfördelning. 

än äfven i fråga om denna utredning, rörande hvilken 
chefen för Vårt Justitiedepartement eger att meddela närmare 
bestämmelser, ytterligare föreskrifva: 

att utredningen beträffande antalet män öfver 25 år och 
dessas fördelning i yrkesgrupper skall upprättas med ledning af 
de till Eder inkomna folkräkningsuppgifter, afseende förhållan
dena vid 1900 års utgång; 

att för den öfriga föreskrifna utredningen erforderliga upp
gifter skola meddelas dels af häradsskrifvare och magistrater 
samt för Stockholms stad genom Öfverståthållareembetets för
sorg enligt 1901 års mantalslängder och dels af kronofogdar och 
magistrater samt för Stockholms stad genom Öfverståthållare
embetets försorg rörande antalet män, för hvilka vid utgången 
af augusti månad år 1900 icke erlagts dessförinnan under sagda 
år till betalning förfallna kronoutskylder; börande dessa upp
gifter af häradsskrifvare och kronofogdar meddelas för hvarje 
kommun; 

att I egen att utfärda de närmare föreskrifter och meddela 
de upplysningar angående berörda uppgifters beskaffenhet, som 
kunna pröfvas erforderliga; 

samt att uppgifterna skola af vederbörande före den 15 in
stundande juni insändas till Eder. 

Derjemte hafva Vi funnit godt i nåder förordna: 
att den nu anbefalda utredningen liksom den genom nådiga 

brefvet den 1 juni 1900 föreskrifna och den i sammanhang der-
raed företagna utredning rörande de kommunalt röstberättigades 
och jordtorpares fördelning efter ålder och civilstånd skall af 
Eder i tryck offentliggöras i en upplaga af 1,800 exemplar och 
införlifvas med serien: Bidrag till Sveriges officiela statistik; 

samt att beträffande den nu anbefalda utredningen skall i 
fråga om anordnandet af arbetet och 

Beträffande de i nu anförda nådiga bref anbefalda utred
ningar, hvilka icke skulle grunda sig på i Centralbyrån redan 
befintligt material, utan på särskildt införskaffade primär
uppgifter, utarbetades för deras erhållande blanketterna D och E 
för redogörelse angående valrätt till Riksdagens Andra kam
mare, af hvilka blankett D afsåg uppgift om antalet män öfver 
25 år, skyldige att erlägga mantalspenningar eller från deras 
erläggande befriade enligt mantalslängderna för år 1901, samt 
blankett E uppgift om antalet manliga personer, för hvilka vid 
utgången af augusti månad år 1900 icke erlagts de kronout-
skylder, som dessförinnan under året voro till betalning för
fallna, och skall för uppställningen af dessa blanketter framdeles 
redogöras. Sedan samtliga de utsända blanketterna, veder
börligen ifylda, till Centralbyrån återkommit och, när så erfor
drats, deri lemnade uppgifter, genom skriftvexling med veder-

börande myndigheter eller genom anlitande af i Kammarrätten 
befintliga handlingar blifvit fullständigade och rättade, kunde 
ett sammandrag af ifrågavarande uppgifter göras, och var detta 
färdigt före utgången af sistlidne september månad. 

Nästan lika tidigt, eller i midten af oktober månad, före-
lågo uppgifter för hela riket beträffande den anbefalda yrkes
redogörelsen. Att så kunnat ske, berodde derpå, att Statistiska 
Centralbyrån blifvit satt i tillfälle att redan i augusti månad år 
1902 påbörja det vidlyftiga arbetet med denna utredning. 

A) Yrkesfördelning. 

Jemlikt anförda nådiga bref den 13 mars 1903 borde den 
nu framlagda statistiska utredningen bland annat afse antalet 
vid 1900 års utgång befintliga män öfver 25 år äfvensom dessas 
fördelning i yrkesgrupper, och skulle densamma upprättas med 
ledning af de till Centralbyrån inkomna folkräkningsuppgifter, 
afseende förhållandena vid 1900 års utgång. 

De primäruppgifter, som från församlingarna inkomma för 
att tjena som material för folkräkningarna, eller (utom för Stock
holms stad) utdragen ur församlingsböckerna, innehålla äfven 
upplysningar om befolkningens yrken, att tjena såsom grundval 
för den yrkesfördelning, som utgör en del af folkräkningen. 
Denna den allmänna folkräkningens yrkesfördelning är ytterligt 
detaljerad och redan i och för sig invecklad samt kräfver myc
ken tid och mycket arbete. För den yrkesfördelning, som nu 
för den politiska rösträtten skulle göras, kunde ej gerna blifva 
fråga om någon särskild räkning utöfver eller vid sidan af den 
allmänna samt vidtagen efter andra grunder än de dervid följda, 
utan har den måst sluta sig till den allmänna yrkesräkningen, 
och har detta skett på sådant sätt, att till öfriga uppdelningar 
oafsedt yrken (såsom i fråga om kön, minderårighet m. m.) äfven 
slutit sig en fördelning af männen i grupper öfver eller under 
25 år, genomförd för befolkningens särskilda yrken och yrkes
fördelningar. 

Enligt denna yrkesräkning för år 1900 är befolkningen 
uppdelad i 5 hufvudafdelningar, omfattande tillsammans 277 
yrken jemte underafdelningar, nämligen: jordbruks-och boskaps
skötsel samt fiske med 30, grufbrytning och tillverkningsindustri 
(fabriker och handtverk) med 169, handel och samfärdsel med 
29, allmän tjenst jemte litterära och konstnärliga yrken med 
äfvenledes 29 samt slutligen afdelningen utan uppgifvet yrke 
eller bestämd anställning med 20 yrkesafdelningar. Hvarje sådan 
afdelning är åter uppdelad i yrkesntöfvare af hvartdera könet, 
tjenstehjon af hvartdera könet, hustrur utan yrke, barn under 
15 år samt öfriga familjemedlemmar, båda de sistnämnda grup
perna äfvenledes fördelade efter kön. 

Att beträffande de tjugufemårige männens yrkesfördelning 
här framlägga en sådan utförlig redogörelse som den allmänna 
folkräkningens, har, såsom framgår af det ofvan anförda nådiga 
bref, som ligger till grund för denna redogörelse, ej ansetts er
forderligt, utan endast att lemna en öfversigt af denna fördelning 
efter yrkesgrupper. 

En sådan öfversigt framlägges nu i tabellerna 1—3, näm
ligen i tabell 1 för landsbygdens valkretsar, i tabell 2 för sär
skilda städer och stadsvalkretsar samt i tabell 3 länsvis för 
hela riket, med skilnad mellan land och stad samt med an-
gifvande af uppgifter äfven för de områden, hvilka i det Betan-

Hvilket Eder till kännedora och underdånig efterrättelse 
meddelas. Stockholms slott den 13 mars 1903. 

Under Hans Majestäts 
Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom: 

GUSTAF. 

Ossian Berger. 



Antal män öfver 25 år. Yrkesgrupper. III 

kände, som den 27 oktober innevarande år afgafs af komiterade 
för utarbetande af förslag till ett proportionelt valsätt till Riks
dagens Andra kammare jetnte för sådant valsätt lämpad val
kretsindelning, föreslås skola bilda egna valkretsar, men ej ut
göras af helt län. 

På enahanda sätt har äfven (i tabellerna 4—9) blifvit re-
dogjordt för öfriga ämnen, som bort vara föremål för Central
byråns undersökning. 

Såsom nyss nämnts, har den allmänna folkräkningens de
taljerade yrkesfördelning icke utan vidare kunnat följas vid den 
nu afgifna redogörelsen. Lika litet har den yrkesfördelning, 
som gjordes vid en föregående utredning för den politiska röst
rätten, afseende 1885 års förhållanden, obetingadt kunnat tjena 
som mönster. Denna utredning afsåg nämligen endast de poli
tiskt eller kommunalt röstberättigade männen, den nuvarande 
afser åter samtlige män öfver 25 års ålder. En grundsats, som 
då gjorde sig gällande, eller uppdelningen af de särskilda yrkes-
utöfvarne i arbetsgifvare, mellanhänder och arbetare, har likväl 
ansetts lämplig att äfven här upptaga, när detta utan svårighet 
låtit sig göra. 

Såsom af tabellerna synes, uppgick antalet kyrkoskrifne 
män öfver 25 år vid 1900 års slut till 1,197,300, hvaraf 950,842 
tillhörde landsbygden och 246,458 städerna. Af hela folkmäng
den utgör detta 23-3 % för hela riket, 23'6 % för landsbygden 
och 22-3 % för städerna; och af ensamt den manliga folk
mängden 47'8 % för hela riket, 476 % för landsbygden och 
48-5 '/. för städerna. 

Desse äro nu fördelade i 27 yrkesgrupper. Att i ett så 
ringa antal grupper sammanföra den allmänna folkräkningens 
277 yrken och yrkesafdelningar medför naturligtvis stora svårig
heter, och i åtskilliga fall är det icke utan tvekan, som ett yrke 
inordnats i en viss yrkesgrupp. Svårigheterna härvidlag hade 
naturligtvis kunnat undvikas genom att utsträcka fördelningen 
ännu längre, men i de fall, då yrkena i fråga varit mindre man
starka och af mindre betydelse, har detta ej ansetts lämpligt. 

De yrkesgrupper, för hvilka i tabellerna 1—3 redogöres, 
äro följande med nedanstående antal inedlemmar: 

De åtta senast uppräknade yrkesgrupperna tillhöra alla den 
femte af de stora afdelningar, i hvilka yrkena sammanföras vid 
vår folkräkning, eller afdelningen utan uppgifvet yrke eller 
bestämd anställning. Inordnades hithörande personer under öf
riga afdelningars grupper, skulle naturligen antalet af deras 
medlemmar ökas; huru mycket för hvarje särskild grupp, kan 
ej med tillförlitlighet beräknas. Största ökningen skulle sär-
skildt beträffande jordbruksnäringen ske från den första af de 
åtta grupperna, från gruppen arbetare af obestämdt slag samt 
från gruppen inhyseshjon. 

Fäster man sig likväl icke härvid, utan endast vid de sex 
första grupperna i redogörelsen, hvilka subordinera under jord-
bruksafdelning en, innesluta ensamt dessa ej mindre än 581,124 
män öfver 25 år, nämligen 575,433 män å Iaudsbygden och 
5,691 i städerna, hvilket af hela antalet män af samma ålder, 
inräknadt äfven dem, som tillhöra nyssnämnda femte hufvud-
afdelnings 8 grupper, utgör 48'5 f. för hela riket, 60'5 % för en
samt landsbygden och 2-s % för ensamt städerna, men, med ute
slutande af dessa 8 grupper, för hela riket 56'4 %, för lands
bygden 68-o % och för städerna 3-i % af återstående män öfver 25 år. 

Då dessa jordbruksgrupper äro nästan lika manstarka och 
hvad landsbygden beträffar en och en half gång så manstarka 
som öfriga yrkesgrupper tillsaramantagna, har det ansetts lämp
ligt att här i tabell A (sid. IV) beträffande dem för länen i deras 
helhet lemna en mera detaljerad redogörelse än för de öfriga. 

Jernföres nu tabell A med någon af tabellerna 1—3, och 
särskildt tabell 3, finner man, att gruppen gods- och hemmans-
egare i tabell 3 innesluter, oafsedt folkräkningens gods- och hem-
mansegare äfvensom nybyggare, dessas vid folkräkningen särskildt 
för sig upptagne hemmavarande söner och magar, trädgårdsmästare 
— hvilka, då flertalet bland dem utgöres af egare eller arrendatorer 
till trädgårdar samt handelsträdgårdsmästare, ansetts lämpligare 
kunna hänföras hit än till någon annan grupp — samt slutligen 
de i folkräkningens femte hufvudafdelning uppförde födorådstagarne. 

Gruppen arrendatorer (landbönder) och jordtorpare i tabell 
3 är i tabell A uppdelad i hvartdera af dessa båda yrken samt 
i dels arrendatorers, dels jordtorpares hemmavarande söner och 
magar. Gruppen inspektörer och rättare är densamma i tabell 
A som i tabell 3 och innesluter flere smärre, närmast hit hän
förliga yrken enligt folkräkningen, nämligen landtbruksbok-
hållare, -ingeniörer och -lärlingar äfvensom mejerister. Grup-

. pen stattorpare och öfrige jordbruksarbetare har åter uppdelats 
i trenne: stattorpare jemte hemmavarande söner och magar, 
ladugårdsbiträden och trädgårdsdrängar samt öfrige jordbruks
arbetare (daglönare m. m.) jemte deras hemmavarande söner och 
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magar. Gruppen lägenhetsinnehafvare innefattar såväl lägenhels-
innehafvarne sjelfve som deras hemmavarande söner och magar, 
och kan för öfrigt om densamma anmärkas, att på grand af 
primäruppgifternas beskaffenhet vid yrkesräkningen hit blifvit hän
förda jemväl åtskilliga personer (backstugusittare, gatuhusegare), 
hvilka ej kunna till jordbruksnäringen räknas, om ej möjligen i 
egenskap af jordbruksarbetare. 

Den sista af de sex till jordbruksnäringen hörande grupperna 
enligt tabell 3, eller de hos personer tillhörande jordbruksnä
ringen anstälde tjenarne, är oförändrad upptagen i tabell A. Då 
enligt den allmänna folkräkningen såsom tjenare, och sålunda 
under husbondens yrke, endast upptagas sådane bland tjenarne, 
som tillhöra husbondens hushåll, medan de, som bilda hushåll 
för sig, föras under eget yrke, har här en annan fördelning egt 
rum, i det att kuskar i enskild tjenst, hvilka enligt folkräk
ningen bilda eget yrke under hufvudafdelningen handel och sam
färdsel, här sammanförts med jordbrukarnes tjenare, när de varit 
skrifne å landsbygden. . På samma sätt innefattar gruppen tje
nare hos andre än jordbrukare (tabell 1—3, kol. 21) icke blott 

Tab. A. Män öfver 25 år, tillhörande jordbruksnäringen, fördelade i yrken. 

Det fåtaligaste af samtliga i tabell A upptagna yrken är 
trädgårdsmästarnes; dock icke hvad städerna beträffar. Här 
understiger det i fråga om numerären endast med ett par tiotal 
den manstarkaste af alla yrkena, eller gods- och hemmansegarne 
jemte nybyggarne. 

de öfrige yrkesmedleramarnes tjenare utan äfven uppassare, hyr
kusk- och åkaredrängar, portvakter, personal, vid tidningsexpedi
tioner samt, ensamt för städerna, kuskar hos enskilde (eller 
bolag). Med de under folkräkningens femte hufvudafdelning för 
sig uppförde tjenstehjonen utan yrke har förfarits på samma sätt 
som i fråga om kuskar i enskild tjenst. 

Till ytterligare kännedom om jordbruksnäringens speciela 
yrken leiunas följande uppgifter: 
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Jemföras de i tabell A lemnade uppgifterna om antalet jord-
torpare med motsvarande i tabell 2 af denna redogörelses andra 
afdelning, finner man beträffande länen inom Svea- och Götaland 
skiljaktigheter, vanligen af den art att jordtorparne enligt yrkes
räkningen äro flere till antalet, men dessa skiljaktigheter äro 
likväl ej större, än att de kunna finna sin förklaring dels i den 
omständighet, att bland yrkesräkningens torpare en del f. d. tor-
pare blifvit upptagne, dels deri att, enligt hvad texten till före-
nämnda andra afdelning upplyser, svårigheterna att särskilja 
jordtorpare med lägre afgifter från afsöndringsegare, husegare 
m. m. varit betydande. Beträffande de norrländska länen äro 
deremot skiljaktigheterna mellan de båda uppgifterna mycket 
stora. Att rösträttsstatistikens siffror här äro i högre grad brist
fälliga, har redan förut blifvit anmärkt. Svårigheterna att an
skaffa uppgifter hafva för vederbörande varit betydligt större än 
i det öfriga Sverige. 

Under folkräkningens hufvudafdelning jordbruk och bo
skapsskötsel samt fiske höra, utom de här ofvan under jord
bruksnäringen upptagna yrken, äfven yrkena fiskeriuppsynings-
män, fiskare jemte hemmavarande söner och magar, nomadlappar 
jemte hemmavarande söner och magar samt vallackare och socken
lappar. Af dessa hafva fiskeriuppsyningsmännen sammanförts 
med tjenstemännen (tab. 1—3, kol. 17), fiskare jemte hemma
varande söner och magar, liksom i 1885 års yrkesfördelning, 
bildat en grupp med sjömännen (tab. 1—3, kol. 9) och de öfrige 
yrkesidkarne sammanförts med fattighjon ni. m. (tab. 1—3, kol. 29). 

Att skilja mellan den vid fabriker och den vid handtverk 
sysselsatta personalen låter sig ej göra inom den allmänna folk
räkningens andra stora hufvudafdelning, eller grufbrytningen och 
tillverkningsindustrien, och sålunda är det icke heller möjligt i 
denna redogörelse. Samtliga hithörande många yrken hafva upp
delats i endast trenne grupper (tab. 1—3, kol. 10—12): arbets-
gifvare (fabriks- och handtverksidkare); ingeniörer och bokhållare; 
samt arbetare; endast med det undantag att yrkena jägmästare 
och skogvaktare sammanförts med tjenstemän och betjente. Bland 
arbetsgifvare inräknas här alla sjelfständige handtverkare (äfven 
om de vid folkräkningstillfället ej sysselsatte arbetare) samt 
disponenter och, i allmänhet, förvaltare. 

Hvad folkräkningens tredje hufvudafdelning beträffar, eller 
yrkena tillhörande dels handeln och dels samfärdseln, hafva ut-
öfvarne af de förstnämnda fördelats i tvenne grupper: handlande 
och handelsbokhållare; och innesluter handlandegruppen utom 
egentliga handlande, agenter, värdshusvärdar m. m. äfven dels 
hyrkuskar och åkare, dels sjökaptener och styrmän, hvilka till
höra de yrken, som för materialets begränsning måst samman
föras med andra. Bankbetjeningen har af samma anleduing 
blifvit förd till gruppen statens och kommunernas betjente. 

Bland de vid samfärdsanstaltema post, telegraf, telefon, jern-
och spårvägar samt lots- och fyrväsendet sysselsatte männen är 
det stora flertalet anstäldt i allmän tjenst och redovisas för dem 
i två grupper: tjenstemän och betjente (tab. 1—3, kol. 15—16). 

De personer, som utan att tillhöra samfärdsanstaltema äro 
i allmän tjenst, vare sig civil, ecklesiastik, militär eller kommunal, 
bafva fördelats efter samma grundsats som de förenämnda. 
Medan de militäre tjenstemännen sammanförts med de öfrige i 
en grupp, hafva likväl underofficerare och manskap fått bilda 
särskild sådan, dels på grund af sin talrikhet, dels ock på grund 
af de betydande förändringar, som de nyligen vidtagna refor

merna i vår härordning här torde föra med sig. Lärare af alla 
slag bilda, jemte läkare, artister, skriftställare och andra utöfvare 
af litterära och konstnärliga yrken, egen grupp, till hvilken äfven 
det fåtaliga yrket lärjungar vid läroanstalter under folkräkningens 
femte hufvudafdelning blifvit räknadt. 

För de yrken inom denna femte hufvudafdelning, hvilka ej, 
enligt hvad förut blifvit nämndt, sammanförts med yrkesgrupp 
inom annan hufvudafdelning, hafva bildats 8 egna grupper (tab. 
1—3, kol. 22—29): husegare och kapitalister, inneslutande äfven 
folkräkningens personer utan yrke, som ej tillhöra arbetsklassen; 
arbetare af obestämdt slag, inneslutande äfven jernvägsarbetare, 
personer utan yrke men troligen arbetare, enkors utan yrke fa
miljemedlemmar (till denna grupp hänföras ej sådana familje
medlemmar, för hvilka yrke angifvits) samt yrket bärare och 
stadsbud under folkräkningens fjerde hufvudafdelning; vidare 
grupperna inhyseshjon; fattighjon, fångar m. m., inneslutande, 
utom en del förut nämnda yrken inom första afdelningen, äfven 
fromma stiftelsers pensionärer, f. d. tjenstehjon, lösdrifvare, å 
socknen skrifne utan yrke; samt slutligen folkräkningens fyra 
grupper af f. d. yrkesutöfvare, uppdelade efter yrkenas fyra första 
hufvudafdelningar. 

Beträffande sistnämnda fyra grupper är att märka, att de 
säkerligen ej innesluta alla f. d. yrkesutöfvare, enär i primär-
uppgifterna tillägget f. d. ej sällan torde vara uteslutet framför 
yrkesbeteckningeu. Härigenom förklaras jemväl en del special
uppgifter i tabellerna 1—2. En af dessa grupper, f. d. yrkes
utöfvare som tillhört allmän tjenst eller litterära och konstnärliga 
yrken, hvilken grupp i fråga om städerna till omkring hälften 

i och i fråga om landsbygden till mer än tre fjerdedelar består af 
i f. d. underofficerare och manskap, torde å andra sidan innesluta 
| ej få personer, som utöfva visst yrke. Många här upptagne f. d. 

stamanstälde äro nämligen helt unga, och antagligt synes, att de 
i sjelfva verket vid folkräkningstillfället varit jordbruksarbetare, 
fabriksarbetare ni. m., ehuru de i längderna fortfarande fått 
bibehålla sin förutvarande yrkesbeteckning. 

För att tydligen angifva, hvilka yrkesgrupper bilda de af-
delningar, hvari f. d. yrkesutöfvare jemlikt folkräkningen upp
delats, hafva i vederbörande rubriker af tabellerna 1—3 hänvis
ningar skett till de kolumner i tabellerna, hvari för dessa yrkes
grupper redogöres. Att härvid för tvenne afdelningar hänvisas 
till samma kolumn, eller den som innesluter yrkesgruppen fiskare 
och sjömän, beror derpå, att denna bildats af yrken tillhörande 
båda dessa afdelningar, och har liknande sammanföring af yrken 
äfven i andra fall egt rum, enligt hvad förut är omförmäldt. 
Så är bland annat fallet i fråga om tjenarne, hvadan åtskillige 
f. d. tjenare (f. d. koskar o. a.) återfinnas bland f. d. yrkesut
öfvare som tillhört afdelningen handel och samfärdsel, medan 
det stora flertalet, som enligt folkräkningens yrkesfördelning upp
tages för sig, och ej under någon af de fyra afdelningarne, här 
blifvit fördt till redogörelsens sista yrkesgrupp, fattighjon m. ni. 

I primäruppgifterna till folkräkningen är yrket för en del 
personer angifvet endast med uttrycket arbetare. Dessa föras 
vid yrkesräkningen tillsammans under rubriken »arbetare med ej 
uppgifven sysselsättning». Vid föregående folkräkning äro med 
dem sammanförde jemväl jernvägsarbetare; så äfven i den nu 
framlagda redogörelsen, ehuru vid 1900 års folkräkning ett försök 
blifvit gjordt att särskilja dem. Båda dessa klasser af arbetare 
föras här till yrkesgruppen arbetare af obestämdt dag, som 
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dessutom, enligt livad nyss blifvit nämndt, omfattar män utan 
angifvet yrke, ehuru troligen arbetare, yrket bärare och stadsbud 
äfvensom manliga familjemedlemmar till »enkor utan yrke». De 
särskilda kategorierna af yrkesgruppen ingå i densamma med 
följande antal: 

Beträffande arbetare med ej uppgifven sysselsättning är orsaken 
till omförmälda brist i yrkesbeteckning ofta att söka deri, att 
svårighet möter att angifva, hvilket yrke arbetaren tillhör, enär 
han rinner användning än vid den ena sysselsättningen, än vid 
den andra. Så är dock långt ifrån fallet med alla. Ett stort 
antal tillhör i verkligheten ett visst yrke, ehuru upplysning 
härom saknas i primäruppgifterna. Det förhållandet, att antalet 
af dessa arbetare är ej oväsentligt större i städerna än å lands
bygden, låter förmoda, att bland dem fabriks- och handtverks-
arbetare äro talrikt företrädda. livad nu sagts om arbetarne 
utan uppgifven sysselsättning, gäller äfven i högre eller lägre 
grad männen utan yrke, som troligen äro arbetare, samt enkor-
nas familjemedlemmar. 

Häri ligger då en förklaring, hvarför antalet fabriks- och 
hand t verksarbetare enligt folkräkningen så betydligt understiger 
motsvarande antal enligt industristatistiken. En annan förkla
ring finner man deri, att i fråga om fabriks- och handtverks-
idkare råder motsatt förhållande mot det nu omförmälda. I ut
dragen ur kyrkoböckerna göres ej alltid skilnad mellan uttrycken 
smed och smidesarbetare, snickare och snickeriarbetare o. s. v. 
Arbetare hafva pä detta sätt felaktigt kommit att räknas som 
arbetsgifvare och antalet af de sistnämnde enligt folkräknings-
uppgifterna blifvit ungelär dubbelt så högt som enligt industri-
statistiken. Låt ock vara, att den sistnämnda möjligen ej upp
tager alla smärre handtverkare, särskildt å landsbygden, medan 
här inga en del familjemedlemmar och f. d. fabriksidkare eller 
handtverkare, måste ändock ett mycket stort antal af folkräk
ningens arbetsgifvare öfverflyttas till arbetarne. 

Vid folkräkningens yrkesfördelning tillämpas i fråga om 
inhysesbjon, fattighjon och fångar den grundsats, att, när yrke är 
angifvet för hithörande person, föres han till detta, med undantag 
endast for lifstidsfångar. Få grund liärnf upptagas bland folk
räkningens fattighjon å landsbygden endast 10,157 och i städerna 
endast 2,t>ii5, eller tillsammans i hela riket 12,792 män öfver 25 
år. De återstående äro uppförde bland inhyseshjon, f. d. yrkes-
utöfvare m. m. 

Det material, vår folkräkning lemnar för en yrkesfördelning, 
är i flere afsecnden bristfälligt, och äro jemväl i det föregående 
sådana bristfälligheter anmärkta. Dock äro endast undantagsvis 
bristerna af sådan art, att ej folkräkningens siffror äro fullt till
räckliga att framställa de stora hufvuddragen af denna yrkes
fördelning. 

Trots det att hemmavarande söner och magar till gods- och 
heminansegare samt arrendatorer och jordtorpare här ej äro in
räknade, såsom i öfrigt allmänneligeii är fallet, utgör dock antalet 
öfrige familjemedlemmar inom dessa bada grupper hälften af hela 
det uppgifna antalet. Tjenares familjemedlemmar träffas hos de 
särskilda yrken (kuskar i enskild tjenst m. m.), som äro med 
dem sammanförda. 

Samtlige här ifrågavarande familjemedlemmar hafva, liksom 
söner och magar inom de grupper, der desse vid folkräkningen 
upptagits särskildt för sig, vid den yrkesgruppering, som i denna 
redogörelse lem näts, blifvit sammanförda med hufvudpersonerna 
i hushållet och ingå sålunda i deras yrkesgrupper. 

Enligt hvad förut blifvit nämndt, leumas vid vår yrkes-
räkning för hvarje vrke uppgift ej blott om hufvudpersoner, 
tjenstehjon samt hustrur och barn under 15 år, utan äfven om 
de till hushållet hörande öfrige familjemedlemmar. I fråga om 
männen utgöras dessa sålunda af fäder, söner äldre än 15 år, 
bröder, magar, svågrar m. in. 

För flertalet af jordbruksnäringens yrken, liksom för fiskare 
och nomadlappar, äro hemmavarande söner och magar dock ut
brutne och bilda afdelning för sig, och är för dem i det föregående 
redogjordt. 

Antalet af återstående manliga familjemedlemmar öfver 25 
år utgör för de särskilda yrkesgrupperna i tabellerna 1—3, å 
landsbygden, i städerna och i hela riket: 
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äro närmast hänförliga till kategorien från mantalspenningars 
erläggande befriade på grund af fattigdom eller sjuklighet. 

Medräknas emellertid icke desse efterförde, voro, enligt nian-
talslängderna i riket för år 1901, 1,069,743 män öfver 25 år 
skyldige att erlägga mantalspenningar och 121,925 från deras 
erläggande befriade, nämligen: 

B) Från mantalspenningars erläggande befriade. 

Enligt det nådiga bref af den 13 mars 1903, på grund af 
hvilket den här offentliggjorda undersökningen blifvit utförd, skulle 
densamma jemväl afse antalet män öfver 25 år, som i mantals
längderna för år 1901 finnas upptagna såsom för fattigdom eller 
sjuklighet befriade från erläggande af mantalspenningar. 

Förut omförmälda blankett D, som, af Statistiska Central
byrån utarbetad, af densamma öfversändes till de myndigheter, 
som enligt nyssnämnda nådiga bref skulle meddela de för undersök
ningen erforderliga primäruppgifter, var så uppstäld, att för hvarje 
kommun, enligt dess mantalslängder för år 1901, uppgift borde 
lemnas om antalet män öfver 25 år inom följande tre kategorier: 
1) män som voro skyldige att erlägga mantalspenningar, 2) män 
som voro från deras erläggande befriade och 3) män som voro 
befriade på grund af fattigdom eller sjuklighet. Ifrågavarande 
uppgifter hafva, sedan de, efter vederbörlig granskning, rättats 
och fullständigats, här sammanförts i trenne tabeller, 4—6, i 
likhet med livad förut egt rum beträffande yrkesfördelningen. 

Sammanställes antalet män, för hvilka mantalspenningar 
skolat erläggas, med dem, som varit från deras erläggande be
friade, erhålles hela antalet män öfver tjugufem, år, som enligt 
dessa tabeller uppgår till 1,191,668, nämligen 951,755 å lands
bygden samt 239,913 i städerna. 

Jemföras nu dessa tal med motsvarande uppgifter å den 
kyrkoskrifna folkmängden enligt tabellerna 1—3, visar sig den 
sistnämnda vara 913 färre till antalet å landsbygden, men 6,545 
personer talrikare i städerna. Äfven å landsbygden är den kyrko
skrifna folkmängden likväl talrikare i åtskilliga län, särskildt i 
Gefleborgs län, 533, samt i Jönköpings och Norrbottens län. 

Beträffande städerna är dess öfvervigt störst i Stockholms 
stad, 4,179, samt i Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län. 
Mera sällan förekommer här, att den är fåtaligare än den inan-
talsskrifna, hvilket deremot rätt ofta inträffar å landsbygden, 
synnerligast i Stockholms län med 637 och i Skaraborgs län 
med 489 färre kyrko- än mantalsskrifne män öfver 25 år. 

Skiljaktigheter mellan de båda folkmängdssiffrorna förefinnas 
sålunda, men inga afsevärda utom för Stockholms stad. Bortser 
man ifrån denna, utgör hela skilnaden för enbart städerna 2,366, 
samt för riket i dess helhet 1,453. 

Den stora skiljaktigheten i fråga om Stockholm finner sin 
förklaring deri, att, enligt nådiga förordningen den 28 maj 1897 
angående mantalsskrifning i hufvudstaden, personer, som äro 
qvarstående i rotemännens mantalsböcker och, ehuru de ej lem-
nat mantalsuppgift, rätteligen skola mantalsskrifvas i Stockholm, 
uppföras, endast så vidt deras vistelseort är känd, å bestämdt 
ställe i mantalslängden, hvareinot de personer, om hvilkas vistelse
ort upplvsning ej kunnat erhållas, icke alls böra uppföras i 
donna längd. 

Hela antalet af dessa i mantalsboken, men ej i mantals-
längden uppförda personer uppgick vid 1900 års slut till 9,265, 
deraf 5,960 af mankön. Inräknas dessa i hela den mantals-
skrifna folkmängden, kommer denna äfven för Stockholm att 
föga skilja sig från den kyrkoskrifna; och den skilnad å 4,179, 
som förefinnes för de 25-åriga männen, kan utjemnas på samma 
sätt som i fråga om folkmängden i dess helhet; livarvid desse 
efterförde. da de åtminstone faktiskt ej erlagt mantalspenningar, 

I förhållande til! folkmängden i dess helhet utgöra de betal
ningsskyldige å landsbygden 21'i %, i städerna 19'9 'i och i hela 
riket 20-x „, samt i förhållande till den manliga befolkningen å 
landsbygden 42'5 %. i städerna 43'3 »„ och i hela riket 42'7 v 

Enligt den förändrade lydelse, 1863 års kungl. förordning 
om mantalspenningars utgörande beträffande § 1 erhöll genom 
nådiga kungörelsen den 25 maj 1894, skola bland personer öfver 
18 år följande undantagas från den skyldighet att utgöra man
talspenningar, som i öfrigt åligger dessa: a) de som åtnjuta fat
tigunderstöd, äfvensom de hvilka enligt vederbörande kommunal
styrelses intyg böra för fattigdom eller sjuklighet från denna 
afgift befrias; b) gemenskapen vid arméns och flottans värfvade 
regementen och kårer, samt c) den egentliga lappallmogen. 

Af andra orsaker än för fattigdom eller sjuklighet befriade 
äro sålunda endast det värfvade manskapet och den egentliga 
lappallmogen, eller med andra ord nomadlapparne. När, såsom 
i primäruppgifterna ofta varit fallet, bland dessa för andra orsaker 
befriade angifvits i mantalslängderna efterförde utan stadig hem
vist, lytte, i fängelse insatte in. fl., hafva desse räknats till de 
för fattigdom eller sjuklighet befriade. 

Bland de län, der antalet befriade är jemförelsevis lägre än 
vanligt, märkas Stockholms län, Malmöhus län. Örebro län, 
Kopparbergs län och samtliga norrlandslänen utom Norrbottens 
äfvensom, i fråga om enbart städerna, Göteborgs och Bohus län. 
Län med högt procenttal befriade äro Östergötlands län, de tre 
smålandslänen, Blekinge, Elfsborgs, Skaraborgs och Norrbottens 
län. Hit är äfven att räkna Stockholms stad, med 0,708 be
friade af 65,935 i mantalslängderna uppförde; och ändock äro ej, 
enligt livad förut blifvit nämndt, bland dem upptagne efterförde 
utan känd vistelseort. 

Befriade från mantalspenniiigars erläggande på grund af 
fattigdom eller sjuklighet äro de ojemförligt fieste bland samtlige 
befriade, eller 100,597 män öfver 25 år å landsbygden samt 
19,399 i städerna, och gäller sålunda, livad här ofvan anförts om 
de befriade i allmänhet, äfven specielt för de på grund af fattig
dom eller sjuklighet befriade. 

Af annan anledning än fattigdom eller sjnklighet än> endast 
1,929 män öfver 25 år befriade, nämligen 1,282 å landsbvgden 
och 647 i städerna. Häraf tillhöra de 1,093 å Jemtlands, Vester-
bottens och Norrbottens läns landsbygd nomadlapparne, medan 
hela antalet värfvadt manskap öfver 25 år uppgår till endast 
836. Bland dessa sistnämnde äro 189 skrifne å landsbygden 
och af dem åter 144, tillhörande dåvarande Vermlands fält
jägarekår, i Elfsborgs läns dalslandsdel och i Vermlands län. 
Förhållandena beträffande det värfvade manskapet torde i åt
skilligt komma att ändras såsom följd af 1901 års härordning. 
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C) För kronoutskylder häftande. 

Den mi senast anbefaida utredningen skulle slutligen afse 
antalet män, för hvilka vid utgången af augusti månad år 1900 
ii-ke erlagts de dessförinnan under aret till betalning förfallna 
kronoutskylder. 

Den blankett K, enligt hvilken hithörande uppgifter anskaf
fades, innehöll 7 kolumner, nämligen 2 för namn å kommun och 
för anmärkningar, 1 för angifvande af hela antalet män, för hvilka 
år 1900 personlig afgift skolat erläggas, samt 4 för uppgifter om 
manliga personer, för hvilka till och med den 31 augusti 1900 
icke erlagts, men skolat erläggas kronoutskylder, i det att dessa 
personer skulle angifvas såväl i en summa, som fördelade eftersom 
för dem skolat erläggas endast personlig afgift, personlig afgift 
och bevillning för fast egendom eller inkomst (med inbegrepp — 
enligt meddelad förklaring — af möjligen andra kronoutskylder), 
samt för det tredje kronoutskylder i öfrigt (d. v. s. icke personlig 
afsiift, men bevillning för fast egendom eller inkomst och möj
ligen äfven andra kronoutskylder). 

Uppgifterna enligt denna blankett E äro, på enahanda sätt 
som uppgifterna enligt blankett D, sammanstälda i tre tabeller, 
nämligen tabellerna 7—9. 

Den allmänna uppbörden skall, enligt gällande uppbörds
reglemente, hvarje år under januari, februari eller mars månader 
eller, der särskilda omständigheter gifva anledning till anstånd, 
senast inom medlet af april månad förrättas, för landet och de 
tvä städer, der magistrat ej' finnes, af kronofogden, för åter
stående städer af magistraten eller, der särskild tjensteman fin
nes dertill förordnad, af denne under magistratens öfverinseende. 

Öfver ej inbetalda utskylder uppgöres rest längd och skall 
uppbördsman skyndsamt ombesörja indrifvandet af der upptagna, 
restantier. livad som ej kunnat indrifvas, blir föremål för an
tingen afkortning eller afskrifning. 

Afkortning kan, enligt närmare bestämmelser, beviljas på 
grund af orätt debitering, på grund af dödsfall och på grund af 
fattigdom. Afskrifning kan ske, då skattskyldig afflyttat eller 
afvikit till obekant ort och annan person ej är pligtig betala 
hans utskylder. För anträffad skattskyldig, hvilken afskrifning 
lilifvit beviljad, qvarstår likväl hans betalningsskyldighet. 

Den af uppbördsmannen gjorda förteckningen öfver afkort-
ningar, eller afkoitningslängden, skall, sedan den af vederbörande 
kommunala myndigheter blifvit granskad, öfversändas till Läns
styrelsen, hvilken meddelar afföringsorder. Beträffande afskrif
ning skall uppbördsman, i den mån inkomna upplysningar dertill 
föranleda och senast inom den 15 september, göra framställning 
hos Länsstyrelsen, som förordnar härom medelst utslag, som 
underställes Kammarrättens pröfning. 

Vid den tid på året, som uppgifterna i tabellerna 7—9 afse, 
eller slutet af augusti månad, anses arets uppbörd i det stora 
hela vara afslutad. 

Enär å blankett E skulle lemnas uppgifter om kronout
skylder, som vid en så aflägsen tidpunkt som utgången af augusti 
månad är 1900 ej voro erlagda, och antagligt syntes, att till
gängligt material att lemna uppgift om alla slag af dessa reste
rande utskylder ej vidare skulle vara tillgängligt för en del 
uppbördsmän, var föreskrifvet, att i sådant fall upplysning om 
förhållandet ofördröjligen skulle lemnas till Statistiska Central
byrån. På grund af sådana anmälningar hafva i flere fall, huf-

I Stockholm är antalet häftande bland dem, som skolat er
lägga äfven andra kronoutskylder, eller ni. a. o. bevillning för 
fast egendom eller inkomst, större än i alla öfriga städer till-
sammantagna och nästan lika stort som i hela det öfriga riket. 
Att antalet häftande ibland skyldige att erlägga endast mantals-
penningar i Stockholm är jemförelsevis ringa, visar ej, att desse 
skattskyldige mera allmänt inbetala sina skatter. Hela antalet 
af dem är nämligen i hufvudstaden jemförelsevis ringa. 

Antalet häftande för kronoutskylder står bland annat äfven 
i samband med det mildare eller strängare tillvägagångssättet 
beträffande befrielse från mantalspenningars erläggande och upp
tagandet i längden af efterförde. 

Den stora skilnaden mellan land och stad beror i hög grad 
af förhållandena i rikets största städer. Sålunda häftade bland 
förenämnda båda slag af skattskyldige för: 

vudsakligen beträffande landsbygden, felande uppgifter af Central
byrån anskaffats från i Kammarrätten befintliga handlingar. 

Att uppgifter begärdes om kronoutskylder, som ej inbetaltsvid 
utgången af augusti månad år 1900, hade sin grund dels deri att 
uppbördsman vid denna tid på året afgifver den till Statskontoret, 
under namn af balansrelation, föreskrifna uppbördsredogörelsen, 
dels deri att genom föregående redogörelse kännedom hade vunnits 
om antalet då för kommunalutskylder häftande bland politiskt 
och kommunalt röstberättigade, hvarigenom tillfälle gafs till jem-
förelse mellan dessa båda slag af uppgifter. Af liknande anled
ning, eller för att jemförelse skulle kunna ske, här ined folk
räkningsuppgifterna om yrkesfördelningen, hade uppgifter enligt 
blankett D infordrats för 1900 års slut. 

Skyldighet att erlägga mantalspenningar inträder vid fylda 
18 år; dock skola dessa för en del personer inbetalas ej af 
dem sjelfva, utan af anförvandter eller husbönder. Många äro 
befriade från nämnda skyldighet, och lemnas i tabellerna 4—fi 
uppgifter om antalet af ifrågavarande män öfver 25 års ålder 
enligt 1901 års mantalslängder (för hvilka sålunda utskylder 
skulle erläggas år 1902). Samtlige de män, öfver och under 25 
år, för hvilka denna kronoutskyld år 1900 skolat erläggas, ut
gjorde enligt tabellerna 7—9 ett antal af 1,328,170, nämligen 
1,059,694 å landsbygden och 268,476 i städerna. 

Hela antalet manliga personer öfver 18 år, för hvilka vid 
slutet af augusti månad år 1900 icke erlagts dessförinnan under 
året till betalning förfallna kronoutskylder, uppgick till följande 
antal, sålunda fördeladt, allteftersom för dem bort erläggas endast 
mantalspenningar eller derjemte andra kronoutskylder: 



Skyldige att erlägga mantalspenningar sammanstälde med politiskt och med kommunalt röstberättigade. IX 

Utom desse häftande, för hvilka samtlige mantalspenningar 
bort erläggas, finnas emellertid äfven andra manliga personer, 
som häfta för kronoutskylder. Dessa personer, för hvilka endast 
bevillning för fast egendom eller inkomst eller möjligen derjemte 
grundskatt m. m., men icke mantalspenningar, bort erläggas, 
träffas dels bland manliga personer under 18 år, dels bland 
äldre personer, som innehafva fastighet eller inkomst i annan 
kommun än den, der de äro mantalsskrifna. Antalet häftande 
bland desse uppgifves i tabell il till 5,213, deraf .'5,(597 å lands
bygden och 1,516 i städerna. 

Dessa siffror torde dock böra underkastas en reduktion, 
möjligen till hälften, med motsvarande ökning för antalet häf
tande skyldige att erlägga såväl mantalspenningar som andra 
kronoutskylder. A flere orter, säiskildt sådana med lifligare 
industriel verksamhet, synes nämligen inträffa, att yngre män 
uppföras å föräldrars eller andra anhöriges debetsedel såsom 
skyldige att erlägga mantalspenningar, men å egen såsom skyl
dige att erlägga bevillning för inkomst. I flere fall, när sådana 
oegentligheter af större utsträckning förekommit, hafva de kunnat 
göras till föremål för anmärkning och deraf föranledd rättelse. 
Antagligt är emellertid, att de, ehuru i mindre utsträckning, äro 
för handen äfven å andra orter. 

Undantagsvis förekommer här äfven i verkligheten ett större 
antal häftande. Så i Södra Roslags domsaga beträffande villa-
egare i hufvudstaden, om hvilka uppgifves, att, oaktadt för deras 
räkning särskild uppbördsstämma hålles i hufvudstaden, en stor 
del föredrager att erlägga utskylderna för villan, först när de 
handräckningsvis utkräfvas; så år 1900 äfven i Kalix domsaga 
beträffande de säiskildt vid grufvorna i Gellivare befintlige, men 
der ej mantalsskrifne arbetarne. 

Bortser man helt och hållet från desse för kronoutskylder 
häftande, som ej varit skyldige erlägga mantalspenningar, och 
sammanställer man, såsom i tabellerna 7—9 har skett, antalet 
män, för hvilka mantalspenningar skolat erläggas, eller dem 
bland nyssnämnde män, som häfta för kronoutskylder, med an
talet kommunalt och politiskt röstberättigade eller bland desse 
för kominunalutskyluer häftande män — hvarvid, liksom i redo
görelsens föregående afdelningar bland kommunalt röstberättigade 
endast äro räknade de i vederbörande kommun jemväl mantals
skrifne — är följande att bemärka: de förstnämnda uppgif
terna afse den manliga folkmängden öfver 18, de sistnämnda 
samma folkmängd öfver 21 år; bland de förre, men ej bland 
de senare männen ingå sådane i fråga om både kommunal och 
politisk rösträtt disqvalificerade som omyndige förklarade, ut-
ländingar, ej välfrejdade och i konkurstillstånd varande; samt 
slutligen, i fråga om ensamt de häftande, att i förra fallet 
afses endast utskylder till staten, som varit under året förfallna 
till inbetalning, men i det senare kommunalutskylder så långt 
tillbaka, som betalningsskyldighet fortfarande varit gällande. 

För att kunna jemföra de kategorier af såväl skattskyldige 
som för utskylder häftande, livarom här är fråga, måste först dem 
rörande uppgifter göras likformiga, så att dels omyndige ni. fl. 
disqvalificerade öfver allt uteslutas, dels båda jemförelseleden 
komma att omfatta samma årsklasser. 

Uppgifter om antalet disqvalificerade finnas för år 1885 i 
redogörelsen om den politiska rösträtten för detta år. De ut
gjorde då å landsbygden 2,951 och i städerna 2,634, mot resp. 
387,667 och 99,970 kommunalt röstberättigade män, således resp. 

Valstatittik. XIV: .'i 

Nyss anförda siffror kunna, i fall hänsyn ej tages till oguldua 
utskylder, användas för att beräkna, i hvilken grad valmännens 
antal skulle ökas vid utsträckning af de nuvarande gränserna 
för rösträtten till Riksdagens Andra kammare. Bibehölles nu
varande åldersgräns, skulle ökningen för hela riket utgöra med 
det s. k. kommunalstrecket såsom förmögenhetsgräns 246,405 
och ined skyldigheten att erlägga mantalspenningar såsom gräns 

Uppgifterna om hela den manliga befolkningen afse före
gående årets slut, i likhet med enahanda sammanställningar i 
redogörelserna för riksdagsmannavalen. 

Med de kommunalt röstberättigade äro närmast jeinförlige 
de män, för hvilka skolat erläggas jemte mantalspenningar äfven 
andra kronoutskylder, eller med andra ord jemte personlig af-
gift äfven bevillning för fast egendom eller inkomst. Från-
räknas derför antalet kommunalt röstberättigade från hela sum
man af dem, som böra erlägga mantalspenningar, kan åter
stoden anses beteckna antalet af de skattskgldige, fur hvilka 
skolat erläggas endast personlig afgift, eller här endast man
talspenningar. Antalet af desse, liksom å andra sidan af dem, 
som egt att betala jemväl andra kronoutskylder, utgjorde: 

0'7« % och 2-S7 % af röstberättigade och disqvalificerade till
sammans. Dessa procenttal torde äfven nu kunna vid beräk
ningen användas. 

Motsvarande procenttal i fråga om åldersuppgifterna kunna 
erhållas från siffrorna för den manliga befolkningens åldersför
delning enligt 1900 års folkräkning. Enligt denna voro bland 
männen öfver 18 år å landsbygden 90:iii °» i åldern öfver 21 
samt 80-'» % i åldern öfver 25 år, och i städerna 90o7 \ öfver 
21 samt 76-io % öfver 25 år gamla. Uteslutas ur beräkningen 
jemväl de disqvalificerade, blifva procenttalen följande: män öfver 
21 år å landsbygden 90-30 ?», i städerna 87-70 »„; män öfver 25 
år å landsbygden 79-t;7 «», i städerna 74-44 «i. 

Med begagnande af dessa procenttal erhålles följande sam
manställning: 



Anm. Vid angifvaudet af de kommunalt röstberättigade männens antal äro i denna redogörelse räknade endast de män,, som äro uiantalsskrifne inom den kommun, 
der de ega att utöfva rösträtt. Bland politiskt och kommunalt röstberättigade inj?ä de för kommunalntskylrter häftande. De till mantaispeiiningars erlä^gande skyldige äro 
beräknade enligt i texteu augifna grunder. 

x Antal valberättigade vid utsträckt rösträtt. 

759,676; flyttades åldersgränsen till 25 år, blefve samma ökning 
resp. 207,211 och 611,269. 

Huru stor tillväxten i valmännens antal skulle blifva under 
sistnämnda förutsättning, eller med åldersgränsens höjning till 
25 år, framgår närmare af följande öfversigt: 

Skilnaden mellan land och stad, som redan, när det är fråga 
om en utsträckning af den nuvarande politiska rösträtten till 
kommunalstrecket, är afsevärd, stegras i hög grad vid utsträck
ning af samma rösträtt till alla, ej disqvalificerade män af före
varande ålder, för hvilka mantalspenningar skola erläggas. Till
växten i de röstberättigades antal, som i förra fallet är, relativt 
taget, 2Va gånger så stor för landsbygden som för städerna, 

Tab . B . Antal politiskt och kommunalt röstberättigade män öfver 21 och öfver 25 år, sammanstäldt med antalet män i samma åldrar, 
för hvilka mantalspenningar skolat erläggas. 

blifver i senare fallet, äfvenledes i förhållande till förutvarande 
antal röstberättigade, fyra gånger så stort. 

Om också sjelfva slutresultaten af här gjorda beräkningar 
ej väsentligt deraf påverkas, torde dock böra erinras derom, att 
vid här gjorda jemförelser en brist förefinnes så till vida, att, 
enär vid flyttning från en kommun till en annan rösträtt under 
en tid kan förloras, bland de politiskt och sammaledes bland 
de kommunalt röstberättigade icke ingår en del hithörande 
män, som igenfinnas bland de personer, för hvilka såväl 
mantalspenningar som andra kronoutskylder bort erläggas. En 
föreställning om deras antal kan man få från uppgiften i 
1885 års redogörelse om de då från undersökningen uteslutne 
»ej i kommunen mantalsskrifne». Antalet af desse var 16,218 och 
kan sålunda beräknas år 1900 hafva utgjort minst 22- k 23,000. 
Bland dem äro emellertid långt ifrån alle sådane män, som 
genom flyttning förlorat rösträtt. En mycket stor del ut-
göres af män, som, utom det att de såsom röstberättigade äro 
inräknade bland de män, hvilka redogörelsen afser, blifvit der-
ifrån uteslutne, för såvidt de i en eller flere kommuner utom den 
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bell 6 hafva utgjort: å landsbygden 849,876 samt i städerna 
219,867. 

Här förut anförda siffror afse skattskyldige och röstberätti
gade, utan att afdrag gjorts för dem, som häfta för utskylder. 
Visserligen minskas med åldern det relativa antalet för kom-
munalutskylder häftande, men dels kunna icke några bestämda 
slutsatser deraf dragas beträffande de för kronoutskylder häftande, 
då de sistnämndes antal är jemförelsevis så betydligt lägre, dels 
förefinnes här i fråga om de endast för mantalspenningar häf
tande den stora olikhet, att denna skatt ofta erlägges ej af de 
unge männen, utan af anförvandter och husbönder. Sålunda 
torde samma procenttal nu kunna användas för beräkningen af 
antalet för kronoutskylder häftande inom olika åldrar som vid 
åldersberäkningen i fråga om hela antalet skyldige att erlägga 
mantalspeniringar. I sådant fall framgår dels af dessa beräk
ningar, dels af de upplysningar, som lemnas i denna redo
görelses förra afdelningar, att vid slutet af augusti månad år 
1900 utgjorde antalet häftande, för kommunalutskylder i fråga 
om politiskt och kommunalt röstberättigade samt årets krono
utskylder i fråga om män, för hvilka mantalspenningar skolat 
erläggas: 

Bland de för kronoutskylder häftande, eller med andra ord 
bland dem, som skolat erlägga mantalspenningar, hade nedan-
nämnda antal bort erlägga endast mantalspenningar och nedan-
nämnda antal derjemte andra kronoutskylder: 

Jemföras häftande kommunalt röstberättigade med häftande 
i fråga om andra kronoutskylder (bevillning), finner man af 
of van anförda uppgifter, att långt flere fastighetsinnehafvare och 
inkomstegare betala sina skatter till staten än till kommunen; 
särskildt bland männen öfver 25 år 26,287 flere å landsbygden 
och 35,576 flere i städerna, samt att å landsbygden fyra gånger 
så många, i städerna dubbelt så inånga häfta för kommunal
utskylder som för kronoutskylder. Härvid gäller det dock be
träffande de senare endast årets utskylder, hvarigenom den an
märkta olikheten förminskas. Att antalet för andra kronout
skylder (bevillning) häftande är till och med absolut taget nära 
fyra gånger så stort i städerna som å landsbygden, beror, enligt 
livad redan förut är visadt, i hög grad på förhållandena i huf-
vudstaden. 

egna, eller den der de äro mantalsskrifne, innehafva fastighet j 
eller inkomst. Såsom skattskyldige i dessa kommuner erlägga 
de, jemväl till staten, icke personlig afgift och ingå sålunda ej 
heller i kategorien män, för hvilka mantalspenningar skola er
läggas. 

Vid jemförelser särskildt mellan politiskt eller kommunalt 
röstberättigade män å ena sidan och män skyldige att erlägga 
jemte mantalspenningar äfven andra kronoutskylder å den andra 
mer än utjemnas här anförda olikhet hvad landsbygden beträffar 
af den omständighet, att för enskild jordegendom skatt till staten 
betalas af egaren, skatt till kommunen af arrendatorn. Antalet 
jordegare, som erlägga bevillning, men ej kommunalskatt, uppgår 
till föga mer än 3,000; antalet arrendatorer, med hvilka motsatt 
förhållande eger rum, torde uppgå till omkring 25,000. 

För att i någon mån belysa förhållandena inom de olika länen 
har tabell B (sid. x ) utarbetats, hvars uppgifter beträffande de 
nuvarande politiskt och kommunalt röstberättigade männen hem-
tats från förut offentliggjorda afdelningar af denna redogörelse, 
men hvars siffror beträffande de till staten skattskyldige männen 
vunnits genom beräkning, hvarvid användts samma procenttal 
för de särskilda länen som ofvan anförda för hela riket. 

Anmärkas kan visserligen, att den manliga befolkningens 
åldersfördelning ej är fullt densamma i de olika länen, men å 
ena sidan gäller frågan endast olikheterna inom 3 eller 7 af 
samtliga årsklasser öfver den adertonde och å den andra ut
jemnas dessa olikheter till någon del deraf, att, när årsklasserna 
18—20 eller 18—24 år äro mindre eller större än vanligt, bör, 
såsom följd af de högre årsklassernas öfver- eller undertalighet, 
antalet för fattigdom eller sjuklighet från mantalspenningars er-
läggande befriade vara högre eller lägre än vid normal ålders
fördelning. 

Af tabellen framgår bland annat, att i Stockholm, der antalet 
politiskt röstberättigade, när, såsom nu, de för utskylder häftande 
inräknas, uppgår till ej mindre än 19-5 % af folkmängden i dess 
helhet, nämnda antal skulle ökas med 5,960, eller endast 10i %, 
om, med bibehållande af öfriga bestämmelser för rösträtt, den
samma utsträcktes från nu uppstälda förmögenhetsgränser till att 
omfatta de män, för hvilka mantalspenningar böra erläggas. Om 
samtidigt åldersgränsen höjdes till 25 år, skulle valmännens 
antal deremot minskas med 3,882. För öfriga städer skulle 
under samma förutsättning antalet ökas med 66,790, eller 85'6 %, 
således en vida större relativ ökning än för städerna öfver huf-
vud, men likväl ej hälften så stor som för landsbygden. 

De uppgifter, soin i tabell B lemnas om antalet män, för 
hvilka år 1900 mantalspenningar skolat erläggas, hafva vunnits 
genom beräkning. Uppgifter beträffande män öfver 25 år, för 
hvilka mantalspenningar skola inbetalas, meddelas äfven i tabell 6. 
Dessa uppgifter, som hämtats från matitalslängderna för år 1901, 
afse utskylder förfallna till inbetalning år 1902; härmed jemför-
liga uppgifter i tabell B afse deremot, såsom nämndt är, ut
skylder, som skolat erläggas år 1900. I betraktande häraf samt 
att inga afdrag för de till rösträtts erhållande disqvalificerade 
blifvit gjorda i tabell 6 äfvensom att å en del ställen en 
eller annan olikhet i uppfattning beträffande personers befrielse 
från mantalspenningars erläggande kunnat göra sig gällande de 
olika åren, stämma uppgifterna i tabell 6 rätt väl öfverens med 
motsvarande i tabell B. Antalet män öfver 25 år, för hvilka 
år. 1902 niaiitalspenniiigar skolat erläggas, uppgifves i ta-



XII Häftande för utskylder under olika tider af året. 

Sammanställas förut (sid. IX) uppgifna antalet skattskyldige 
män öfver 25 år med ofvan anförda siffror å häftande för krono
utskylder, finner man, att af dem, för hvilka skolat erläggas 
endast mantalspenningar, häftade å landsbygden 9« % samt i 
städerna 67-9 %, och af dem, för hvilka skolat erläggas äfven 
andra kronoutskylder, häftade å landsbygden 1-8 % samt i stä
derna 197 %. Antalet häftande är sålunda störst bland den förra 
kategorien, eller den fattigare befolkningen. Beträffande den 
senare kategorien torde, för jemförelse skull, böra nämnas, att 
bland de kommunalt röstberättigade männen öfver 25 år häf
tade å landsbygden 7-4 % och i städerna 40fi % för kommunal-
utskylder. 

Om antalet häftande bland de män, för hvilka endast per
sonliga afgifter skolat till kommunen erläggas, äfvensom i hviiken 
utsträckning antalet för kronoutskylder häftande ingår bland de 
för kommunalutskylder häftande, saknas kännedom. 

De uppgifter om antalet häftande, som här meddelas, afse 
alla, såväl i fråga om kronoutskylder som i fråga om kommu
nalutskylder, slutet af augusti månad år 1900, således den tid
punkt af året, från hviiken enligt nu gällande grundlagsbestäm
melse valen till Andra kammaren taga sin början. Antalet 
häftande är dock icke lika stort under 'årets olika delar. Af 
livad som förut anförts beträffande tiden för uppbörden af krono
utskylder är tydligt, att antalet häftande i fråga om dessa är 
störst efter uppbördens afslutande, eller i april månad — och min
skas derefter oupphörligt under årets återstående månader, allt
eftersom utestående restantier inflyta. 

Beträffande åter kommunalutskylderna är i fråga om lands
bygden stadgadt, att uppbördsstämma skall hållas före utgången 
af februari månad, såvida icke kommunalstämman finner skäligt 
att om tiden eller sättet för uppbörden annorlunda förordna. 
Öfver dem, som vid uppbördsstämman ej inbetalt sina utskylder 
och för hvilka kommunalstämman ej beviljat afskrifning, upp
rättar kommunalnämnden restlängd, som inom tvä månader efter 
uppbördsstämmans afslutande skall till kronofogden öfverlemnas. 
Denne, som eger att indrifva de resterande utskylderna, skall 
för dem till nämnden redovisa, sist inom tre månader efter det 
sådan indrifning blifvit begärd. 

I fråga om städerna gäller enligt nådiga förordningen om 
kommunalstyrelse i stad, att uppbörden af kommunalutskylder 
verkställes på tid, hvarje stad kan för sig finna lämplig; efter 
slutad uppbördsstämma aflemnas restlängd öfver oguldna ut
skylder till magistraten, som låter uttaga dem i laga ordning. 
T Stockholm skall, enligt för staden gällande förordning om 
kommnnalstyiclse, uppbörden verkställas i sammanhang med upp

börden af kronoutskylderna, der ej stadsfullmäktige genom be
slut, som af Öfverståthållareeinbetet godkännes, annorlunda för
ordna; utskylder, som ej blifvit inom föreskrifven tid erlagda, 
uttagas af vederbörande uppbördsman. 

Den frihet, som blifvit städerna lemnad att verkställa upp
börden på för dem lämplig tid, har haft till följd, att de all-
männeligen hafva fördelat densamma på mer än en uppbörds
termin, hvaraf den sista kan infalla under en ganska sen del af 
kalenderåret. Den kommunalstämman leinnade befogenheten att 
beträffande tiden för uppbörden meddela undantagsbestämmelser 
torde deremot enligt regel ej blifvit begagnad. 

Om sålunda beträffande resterande koinmunalutskylder för 
större delen af landsbygden gäller detsamma som för hela riket 
beträffande resterande kronoutskylder, att antalet häftaude är 
störst under en tidigare del af året och sedermera minskas 
med hvarje kommande månad, är detta vanligen ej fallet i stä
derna. Ett exempel härpå lemna de siffror öfver antalet för 
koinmunalutskylder häftande i Göteborg, som meddelades i denna 
redogörelses andra afdelning. 

Antalet häftande, såväl för ett år i dess helhet som vid 
särskilda tidpunkter deraf, beror äfven i hög grad deruppå, med 
hvilken stränghet och med hvilken skyndsamhet oguldna ut
skylder indrifvas. Några upplysningar i ämnet livad landsbygden 
beträffar lemnas i första afdelningen af 1885 års redogörelse 
(sid. vin). 

I sammanhang med hvad nu är nämndt, torde, om också 
förhållandena under senare år i viss mån förändrats, böra an
föras några uppgifter från år 1887, då tvenne allmänna val till 
Andra kammaren förrättades, de förra, på grund af kammarens 
upplösning, under (mars och) april, de senare under augusti och 
september månader. Enligt Statistiska Centralbyråns underdåniga 
redogörelse i ämnet utgjorde vid de båda valen antalet röst
berättigade (för koinmunalutskylder häftande ej inräknade): 

Några uppgifter om antalet för koinmunalutskylder häftande 
föreligga ej från dessa val, men den granskning, de lemnade 
uppgifterna varit underkastade, har visat, att orsaken till de 
förefintliga olikheterna i fråga om antalet röstberättigade väsent
ligen är att söka i minskning eller ökning i antalet af dessa 
häftande under mellantiden mellan de båda valen. 

Stockholm den 31) december 1903. 

Underdånigst 

KARL SIDENBLADH. 

Edv. Söderberg. 
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Tab. 5. (Forts.) Antal män öfver 25 år, för hvilka mantalspenningar skolat erläggas, äfvensom 
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Tab. 6. Antal män öfver 25 år, för hvilka mantalspenningar skolat erläggas, äfvensom från deras 
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Tab. 7. Antal män, för hvilka vid utgången af augusti månad år 1900 icke erlagts under 
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Tab. 7. (Forts.) Antal män, för hvilka vid utgången af augusti månad år 1900 icke erlagts 
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Tab. 7. (Forts.) Antal män, för hvilka vid utgången af augusti månad år 1900 icke erlagts 
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Tab. 7. (Forts.) Antal män, för hvilka vid utgången af augusti månad år 1900 icke erlagts 
under året till betalning förfallna kronoutskylder, äfvensom antalet vid samma tid för kom-
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Tab. 8. Antal män, för hvilka vid utgången af augusti månad år 1900 icke erlagts under året 
till betalning förfallna kronoutskylder, äfvensom antalet vid samma tid för kommunalutskyl-

der häftande bland kommunalt och politiskt röstberättigade män, i Städerna. 
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Tab. 8. (Forts.) Antal år 1900 för utskylder häftande män, i Städerna. 
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Tab. 8. (Forts.) Antal år 1900 för utskylder häftande män, i Städerna. 
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Tab. 9. Antal män, för hvilka vid utgången af augusti månad år 1900 icke erlagts under året 
häftande bland kommunalt och politiskt 
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till betalning förfallna kronoutskylder, äfvensom antalet vid samma tid för kommunalutskylder 
röstberättigade män, i Hela riket. 
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Anmärkningar till tab. 7—9. 

Allmän anm. Vid jemförelse mellan politiskt eller kommunalt röstberättigade män å ena sidan samt män skyldige att erlägga mantalspenningar ä 

den audra är att observera, att de förre alla äro minst 21, de senare miast 18 år gamle. Derjemte ingå bland de senare, men ej bland de förre (de röst

berättigade) äfven sådana kategorier af skattskyldige som ej välfrejdade, omyndige förklarade, utländingar och i konkurstillstånd varande. 

Beträffande för kommunalutskylder häftande röstberättigade och för kronontskylder häftande män, ingå bland kommanalutskylderna äfven sådana för 

andra år än 1900, bland kronontskylderna endast sådana som förfallit till betalning detta år. I samtliga fall afses förhållandena vid augusti månads åtgång. 

') Manliga personer, som äro skyldiga att erlägga bevillning för fast egendom eller inkomst, men ej mantalspenningar, utgöras dels af män, som i den 

eller de kommuner, der de ej äro mantalsskrifne, äro skattskyldige till staten för fastighet eller inkomst, och dels af samtliga manliga personer nnder 18 år med 

samma skattskyldighet. 
2) Bland de kommunalt röstberättigade äro inräknade endast de i den egna kommunens angelägenheter röstberättigade eller m. a. o. de män, som äro 

såväl röstberättigade som bosatte i en viss komnmn. Män, som ega rösträtt i annan kommuns angelägenheter än i dens, der de äro mantalsskrifne, ingå för 

denna sin rösträtt ej i räkningen. Jemför redogörelsens föregående afdeloingar, hvarifrån uppgifterna om såväl politiskt som kommunalt röstberättigade äro 

hemtade. 
3) Här angifna områden äro desamma som de, hvilka af komiterade för utarbetande af förslag till ett proportionelt valsätt till Risdagens Andra 

kammare föreslagits skola bilda egna valkretsar, oaktadt de ej omfatta helt län. Se vidare not ) till tab. 3 sid. 18. 
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