Hugo Lindeberg föddes år 1861 i Nyköping
Staden hade då ca 4.800 invånare och var Sveriges i storlek 21:a stad. Invånarantalet ökade
under 1860-talet med några hundra - men efter att några industrier i staden lagts ner, sjönk
det drastiskt. (Inte förrän vid sekelskiftet nådde staden upp till 5.000 invånare.)
Stadens större industrier var pappersbruk, klädesfabrik, mässingbruk, skeppsvarv mm.
Nyköping hade 1855 drivit in 2000 riksdaler från de skatt- skyldiga, byggt en ordentlig väg
till Oxelösund och där köpt tomt och byggt ångbåtsbrygga.
Hugos far hade sökt och fått burskap i Nyköping och räknades därför till borgarna. Tidigare
hade viss skillnad rått mellan borgare och icke-borgare men under 1860-talet försvann
denna skillnad. Alla näringsidkare, vare sig de var borgare eller ej, betalade samma skatt till
staden. De hade också alla fått rösträtt till riksdag. - Därmed slutade borgarnas alla speciella
åtaganden t.ex. patrulleringsskyldigheten nattetid dvs brandvakter mm.
Skatterna ("bevillningen") var på 1860-talet:
1 %
3 %
5 %

av inkomsten
av tax.värdet på jordbruk
av tax.värdet på vanlig fastighet i staden

därtill för borgarna julskatt, löning, skjutskostnad, båtsmansavgift, riksdagsmannaarvode
mm samt folkskoleavgift, fattigvård mm. Borgarnas avgifter togs ut efter ett "fyrktal", dvs
ett relationstal för respektive näringsinkomsts storlek och fyrktalet faställdes av magistraten.
Ekonomiskt betydligt viktigare var dock brännvinsskatten, eftersom dess användning enligt
riksdagsbeslut skulle tillfalla staden, alltså ej ingå i stadskassan utan kunna användas till
friare kommunala ändamål.
Rösträtt hade alla som betalade minst 1 Riksdaler i skatt och i övrigt var välfrejdade - och
rösträtten graderades efter skatteförmåga med vissa begränsningar.
1861 beslutades i magistraten, att rör skulle läggas i alla gator för att en ordnad
gasbelysning skulle komma till stånd. I samband med detta anlades även trottoirer i staden.
Borgmästaren då var Gustaf Lindeberg, Hugos fars morbror, dvs Gustaf Albert Lindebergs
morbror, som också bar namnet Lindeberg. (När Gustaf Lindeberg dog år 1880 hade han
suttit som borgmästare i 40 år av sina 59 år i stadens tjänst.)
Omkring 1865 bestämde man (enl riksdagsbeslut) att en Stadsfullmäktige skulle tillsättas i
alla städer och 1868 fick alla rösträtt (dock ännu ej kvinnor). Men någon politisk aktivitet
fanns knappast. Från 1865 - 1899 (dvs i 34 år) satt samme Adolf Helander ordförande i
Stadsfullmäktige och var Nyköpings "Starke man".
Vid Helanders tillträde hade redan stadsfullmäktige beslutat att slå ihop alla borgerliga
delskatter (fattigmedel, gatubelysn, gatuunderhåll, brobyggnad, vakttjänst mm) till en enda
skatt och lagt fram en budget.
1846 försvann Skråväsendet i Nyköping och 1868 fick alla myndiga män rösträtt. Som
myndig upplever Hugo allmän rösträtt i Sverige.

