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T I L L KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse rö
rande stadsfullmäktiffvalen åren 1911 och 1912 samt den kommunala rösträtten 
år 1912 i de städer, som icke deltaga i landsting. Föreliggande berättelse, som 
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på grund av bsiämmelserna i nådiga brevet till Statistiska centralbyrån den 21 
februari 1913 ingår i serien »Statistiska Meddelanden», utgör en fortsättning 
av den i häfte 158 av Statistisk Tidskrift publicerade statistiken över samma 
ämnen för år 1910. 

Som grundval för statistiken över stadsfullmäktigvalen hava tjänat de till 
centralbyrån insända protokollen över sagda val. Däremot hava de vid valen 
avlämnade valsedlarna icke varit tillgängliga, då enligt bestämmelser i kom
munalförordningen för städerna valsedlarna, så snart röstsammanräkning ägt 
rum, skola inläggas under försegling och förvaras intill utgången av den tid, 
för vilken valet gäller. På grund härav måste statistiken över stadsfullmäktig
valen bliva väsentligt mera summarisk än statistiken över landstingsmanna-
valen och huvudsakligen inskränka sig till uppgifter om antalet vid valet avgivna 
valsedlar, deras röstetal och fördelning efter partier samt antalet inom varje parti 
valda stadsfullmäktige. En annan olägenhet härav har varit, att det nu icke 
funnits någon möjlighet att med tillhjälp av valsedlarna komplettera proto
kollens i vissa avseenden ofullständiga uppgifter. Denna olägenhet har i syn
nerhet varit kännbar i de fall, då två partier röstat under gemensam parti-
\w.t«£.kï!iïkg Taea fôï w ï i g t med olika, m m a på sina valsedlar. Dessa valsedlars 
fördelning på de båda partierna har endast kunnat approximativt beräknas med 
iillhjälp dels av de till protokollen bifogade tabellerna över fördelningen av plat
serna inom varje parti, varur uppgift kunnat erhållas å antalet röster, som till
fallit varje kandidat, och dels av de från statistiken över närmast föregående 
landstingsmanna- och stadsfullmäktigval hämtade uppgifterna om medelröste
talen för de olika partierna i varje stad. En dylik beräkning kan naturligtvis 
dock endast bliva ungefärlig, varför de meddelade uppgifterna om partiernas 
styrka i ifrågavarande fall icke kunna göra anspråk på att vara fullt exakta. 

Även av en annan anledning hava för några städer protokollens uppgifter 
å antalet avgivna valsedlar måst korrigeras. Det har nämligen visat sig, att 
några valförrättare i de fall, då en person på grund av fullmakt utövat rösträtt 
även för en annan, antecknat bådas röstetal på samma valsedel, varigenom 
protokollens uppgift å antalet avgivna valsedlar icke motsvarat hela antalet perso
ner, som vid valet utövat sin rösträtt, utan endast antalet av dem, som personligen 
deltagit i valet, varemot röstetalen naturligtvis varit fullt exakta. I dessa fall 
hava genom skriftlig hänvändelse till magistraten uppgifter erhållits å antalet 
personer, som vid valet utövat rösträtt på grund av fullmakt, varefter detta 
antal approximativt fördelats på de olika partierna. För de städer, där en dylik 
korrigering av protokollens uppgifter måst utföras, har detta meddelats i an
märkningarna till tab. 1 och 2. 

Vidare må nämnas, att den fördelning av de röstande på de tre stora poli
tiska huvudpartierna, som i så stor utsträckning som möjligt genomförts, lik
väl icke kunnat verkställas för en del partigrupper, som icke haft någon ut
präglad politisk karaktär, utan där den sammanhållande kraften varit något 
annat gemensamt intresse av ett eller annat slag. Dessa grupper hava i det 
följande räknats för sig och i tab. 1 och 2 upptagits under rubriken »övriga 
valsedlar med partibeteckning». 
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Beträffande statistiken över den kommunala rösträtten i de städer, som icke 
deltaga i landsting, grundar den sig på uppgifter, som jämlikt nådig kungörelse 
den 4 mars 1910 av överståthållarämbetet och magistraterna i vederbörande 
städer i samband med stadsfullmäktigvalen skola ingivas till Statistiska cen
tralbyrån, på samma sätt som skall ske för övriga städer och landskommunerna 
vid landstingsmannavalen, och som finnes närmare beskrivet i centralbyråns 
berättelse rörande landstingsmannavalen och den kommunala rösträtten år 1910. 

Då stadsfullmäktigvalen i Stockholm förrättas under mars månad men i de 
övriga städerna under december, och uppgifterna rörande den kommunala röst
rätten avse samma tidpunkter som dessa val, basera sig i följd härav röstläng
derna för Stockholm liksom de vid 1912 års landstingsmannaval använda på 
1911 års taxering, medan däremot röstlängderna för de övriga städerna grunda 
sig på 1912 års taxering. 

Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912. 

Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigevalen. I kommunalförord
ningen för rikets städer är stadgat, att i alla städer med mer än 3 000 invånare 
den beslutande myndigheten skall utövas av på allmän rådstuga valda stads
fullmäktige, varjämte även mindre städer äga rätt att på samma sätt utse stads
fullmäktige, av vilken rätt även alla städer med undantag av östhammar oeli 
Skanör med Falsterbo begagnat sig, varigenom stadsfullmäktiginstitutionen 
numera förekommer i alla städer i riket med undantag av de nyss nämnda. 

Antalet fullmäktige är i kommunalförordningen fastställt i förhållande till 
folkmängden enligt följande bestämmelser: 

Inom dessa gränser äger sedan varje stad att själv bestämma stadsfullmäk
tiges antal. För Stockholm är särskilt stadgat, att antalet skall vara 100. 

Alla städer med mer än 10 000 invånare skola indelas i valkretsar med minst 
tio, högst tjugufem stadsfullmäktige från varje valkrets efter folkmängdens 
storlek. Det största antalet valkretsar inom samma stad återfinnes i Stockholm, 
som var indelat i sex valkretsar. Därefter kommo de största landsortsstäderna 
såsom Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala, Jönköping, Karlskrona och även 
Söderhamn med vardera tre valkretsar, övriga städer med mer än 10 000 in
vånare voro indelade i två valkretsar. 

Stadsfullmäktige skola väljas för fyra år på så sätt, att hälften omväljes vart 
annat år i december. Stockholm har hittills utgjort ett undantag härifrån, i det 
att där fullmäktige utsetts för endast två år med omval av halva antalet varje 
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år i mars månad. Häri har dock numera den ändring vidtagits, att från och 
med år 1913 stadsfullmäktige även i Stockholm väljas för fyra år. För att 
möjliggöra övergången till den nya ordningen hava de år 1912 valda fullmäk
tige utsetts för en tid av tre år. 

Dylika allmänna stadsfullmäktigval förrättades år 1911 i 21 städer och år 
1912 i 76 städer. Förutom i Stockholm förrättades allmänt stadsfullmäktig
val både år 1911 och år 1912 även i Åmål, av skäl som närmare angivas i 
anm. 4 till tab. 1. Dessutom ägde i ett flertal städer enstaka kompletteringsval 
rum efter personer, som avgått före periodens utgång, men dessa komplette
ringsval hava i det följande helt och hållet lämnats ur räkningen. 

Avgivna valsedlar. Anlal och röstetal; partifördelning. Hela antalet av
givna godkända valsedlar utgjorde vid 1911 års allmänna stadsfullmäktigval 
42 538 och vid 1912 års val 141 082. Läggas härtill de kasserade valsedlarna, 
vilka år 1911 utgjorde 29 och år 1912 uppgingo till 102, erhålles inalles ett 
antal avgivna valsedlar för år 1911 av 42 567 och för år 1912 av 141184, vilka 
tal alltså angiva antalet personer, bolag o. dyl., som vid ifrågavarande val ut
övat sin rösträtt. Antalet inom varje stad avgivna valsedlar, deras röstetal 
och îurutsfctïmg T)n dfc t re xroliAaska nwud^aTtieTna, i den utsträckning en sådan 
fördelning varit möjlig att genomföra, framgå av de i tab. 1 och 2 meddelade 
uppgifterna. I nedanstående tablå lämnas därjämte ett sammandrag i såväl 
absoluta som relativa tal för samtliga städer av de godkända valsedlarnas antal, 
röstetal och partifördelning: 

En jämförelse mellan de tre huvudpartiernas inbördes styrka vid 1911 och 
1912 års stadsfullmäktigval visar den olikheten, att medan år 1911 social
demokraterna voro det numerärt starkaste partiet med 39-0 % av hela antalet 
avgivna valsedlar, mot 33-2 % för det moderata och 26-1 % för det liberala 
partiet, hade vid 1912 års val de moderata samlat det största antalet röstande, 
eller 39-6 % av samtliga. Socialdemokraterna nådde sistnämnda år endast till 
34-2 % och de liberala till 25-3 %. Anledningen till att socialdemokraterna 



5 

skenbart intogo en starkare ställning år 1911 än året därpå, ligger till största 
delen däri, att i uppgifterna rörande partifördelningen år 1911 siffrorna för 
Stockholm, där socialdemokraterna båda åren utgjorde det till antalet största 
partiet, helt och hållet dominera över de få övriga städer, som år 1911 förrät
tade stadsfullmäktigval. Av 42 538 avgivna godkända valsedlar kommo näm
ligen icke mindre än 33 503 på Stockholm. I fråga om röstetalens storlek intog 
det moderata partiet båda åren första rummet med år 1911 48-8 fo och år 1912 
53-9 % av hela röstetalet. Av de båda övriga partierna, som i detta fall voro 
ungefär lika starka, omfattade det liberala resp. 25-8 och 24-0 % och det social
demokratiska resp. 23-9 och 21-3 % av hela röstetalet. 

Samma städer, inom vilka stadsfullmäktigval förrättades år 1912, deltogo 
även i 1910 års stadsfullmäktigval, med undantag endast för Åmål, där val väl 
förrättades år 1912 men däremot icke år 1910. En jämförelse mellan partier
nas styrka vid båda dessa val bör därför vara av ett visst intresse. De siffror, 
som i detta syfte meddelas i nedanstående tablå, visa, att partifördelningen vid 

de båda valen var i huvudsak densamma. Dock hava såväl de moderata som 
socialdemokraterna gått något framåt i fråga om både antalet avgivna val
sedlar och deras röstetal, medan i stället de liberala förlorat något i styrka. 
Det liberala partiets tillbakagång och socialdemokraternas tillväxt torde dock 
till en del endast vara skenbar. I åtskilliga städer, inom vilka socialdemokra
terna år 1910 icke uppträdde som självständigt parti utan röstade tillsammans 
med de liberala och följaktligen i valstatistiken icke kunnat redovisas särskilt, 
har det nämligen för 1912 års val varit möjligt att särskilja de liberala och 
socialdemokratiska väljarna, varigenom i dessa städer en jämförelse mellan 
åren 1910 och 1912 måste ställa sig för de liberala ogynnsammare och för 
socialdemokraterna gynnsammare än verkliga förhållandet. 

Beträffande partiernas inbördes styrka i de särskilda städerna hänvisas till 
tab. 1 och 2. 

Under rubriken »övriga valsedlar med partibeteckning» hava, såsom redan 
nämnts, sammanförts sådana partigrupper, som synas hava saknat bestämd 
politisk karaktär. Hit hava räknats 620 valsedlar år 1911 och 1 182 år 1912 
ffled ett sammanlagt röstetal av 8 726 år 1911 och 15 005 år 1912, motsvarande 
resp. 1-5 och 0-8 % av samtliga valsedlar och resp. 1-3 och 0-7 fo av hela röste
talet. År 1910 omfattade denna grupp 2-0 % av samtliga valsedlars antal och 
«•2 Jo av deras röstetal, vadan densamma uppenbarligen är stadd på stark till-
takagång. 
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Flera av dessa grupper vid sidan av de politiska partierna voro sammanslut
ningar, som bildats bland de kvinnliga väljarna för att i stadsfullmäktige in
sätta representanter för kvinnorna. Bland dylika grupper kunna från 1911 
års val nämnas »Kvinnornas lista» i Luleå med 97 röstande och »Kvinnopartiet» 
i Haparanda med 33 röstande. Vid 1912 års val förekommo dylika grupper 
med partibeteckningarna »Kvinnorna» eller »Kvinnornas lista» i Norrköping 
(125 röstande), Kalmar (22), Lund (211), Arvika (83) och Västerås (170). 

Av övriga hithörande partigrupper böra från 1911 års val nämnas dels en 
grupp med partibeteckningen »Centern» i Eksjö, som samlat icke mindre än 274 
av de 714 röstande, och som enligt uppgift utgjorde en sammanslutning av 
personer med likartade åsikter i kommunalpolitiska frågor och i stort sett med 
frånseende av den rent politiska ställningen, och dels gruppen »Nora kommunala 
förening» i Nora, som likaledes uppgives hava saknat politisk karaktär. 

Från 1912 års val må särskilt nämnas Sigtuna, där de röstande, såsom när
mare angives i anm. 1 till tab. 2, voro fördelade på två partigrupper allt efter 
valmännens olika ställning i nykterhetspolitiskt avseende. Slutligen fanns i 
Gävle en sammanslutning av nykterhetsvänner och frireligiösa, som under 
partibeteckningen »De kristna nykterhetsvännerna» samlade ?>14 röstande. 

Den valmännen medgivna friheten att avgiva valsedlar utan partibeteckning 
har liksom vid föregående val endast i mycket ringa utsträckning tagits i an
språk. Hela antalet valsedlar inom den s. k. fria gruppen, som i tab. 1 och 2 
återfinnes i kol. 6 och 12, utgjorde år 1911 106 och år 1912 76 med ett sam
manlagt röstetal av resp. 1 507 och 1 560. Förstnämnda år utgjorde dessa val
sedlars antal 0-2 % av samtliga valsedlar och sistnämnda år 0-1 %, det senare 
samma procenttal som vid 1910 års stadsfullmäktigval. Det enda val, vid 
vilket den fria gruppen spelade någon roll, var i Öregrand år 1911, där alla av
givna valsedlar saknade partibeteckning. 

Medelröstetal. På grundval av de i tab. 1 och 2 meddelade uppgifterna å 
antalet avgivna valsedlar och deras röstetal har i tab. A för varje stad beräk
nats antalet röster i medeltal per valman dels för alla röstande och dels för de 
olika partierna. Betraktas först det senare genomsnittsröstetalet, utgjorde det
samma vid 1911 års val 16-2 och vid 1912 års val 15-7, under det att motsvaran
de medeltal vid stadsfullmäktigvalen år 1910 utgjorde 15-5. Röstetalet var 
alltså år 1911 något högre än såväl år 1910 som år 1912, vilket emellertid ute
slutande beror på Stockholms starka övervikt bland de städer, som valde stads
fullmäktige förstnämnda år. Frånräknas Stockholm, erhålles nämligen för öv
riga städer ett medelröstetal år 1911 av endast 12-7. 

I fråga om medelröstetalets växlingar inom de särskilda städerna stod det
samma år 1911 högst i Luleå, Stockholm och Haparanda med resp. 17-4, 16-9 och 
15-3 röster och lägst i Torshälla och Mariefred med resp. 9-7 och 9-9 röster. Ar 1912 
anträffas de högsta medelröstetalen i Söderhamn och Sundsvall, i båda fallen med 
icke mindre än 19-8 röster. Andra städer med anmärkningsvärt höga röstetal 
äro Visby (19-l), Kalmar (18-8), Lund (18-l), Östersund (17-9), Göteborg (17-6) 
och Stockholm (17-2). Att Stockholm och Göteborg, liksom i ännu högre grad 
Malmö. Norrköping och Gävle, icke obetydligt överträffades av flera andra mindre 

(Forts. sid. 10.) 
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Tab. A. Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 



Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna. 

8 



Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna. 

9 
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Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna. 

städer, torde till en del bero på de i nämnda städer tillämpade högre bevillnings-
fria avdragen. Städer med särskilt låga medelröstetal år 1912 voro Sigtuna 
(8-0) och Skänninge (8-3). För alla övriga städer överstea: detsamma 10 röster. 

Medelröstetalet för de tre politiska huvudpartierna inom alla stader tillsam-
mantagna meddelas i nedanstående tablå, som för jämförelsens skull även upp
tager motsvarande medelröstetal för de städer, som deltogo i 1910 års stadsfull
mäktigval och 1912 års landstingsmannaval: 
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överensstämmelsen i tablåns siffror för de olika valen är som synes stor, 
endast vid 1911 års stadsfullmäktigval äro de även i detta fall något högre. 
Från 1910 till 1912 års stadsfullmäktigval, för vilka uppgifterna äro med var
andra närmast jämförbara, har medelröstetalet för de moderata gått ned något 
obetydligt, medan detsamma däremot vuxit för de båda övriga partierna. 

Inom gruppen »övriga» utgjorde medelröstetalet år 1911 13-9 och år 1912 
12-7 emot 17-3 år 1910. Av de kvinnogrupper, som räknats hit, nådde vid 1911 
års val »Kvinnornas lista» i Luleå ett medelröstetal av 13-2 och »Kvinnopartiet» 
i Haparanda 10-9 röster. Vid 1912 års val utgjorde medelröstetalet för den 
kvinnliga partigruppen i Norrköping 12-4, i Kalmar 11-7, i Lund 13-2, i Arvika 
8-3 och i Västerås 12-6. 

De fåtaliga valsedlarna utan partibeteckning hade år 1911 ett medelröstetal 
av 14-2 och år 1912 av 20-5 emot 20-3 röster år 1910. 

Gemensam partibeteckning. I de fall, där två partier vid valen använt sig 
av gemensam partibeteckning men i övrigt röstat med skilda listor, har detta i 
tab. 1 och 2, första kolumnen, utmärkts med ett kors ( t ) . Det moderata par
tiet hade varken vid 1911 eller 1912 års val i något fall gemensam partibeteck
ning med något av de övriga partierna. Däremot förekom dylikt gemensamt 
uppträdande i ganska stor utsträckning mellan de liberala och socialdemokra
terna. År 1911 förekom det visserligen endast i två valkretsar men däremot 
är 1912 i icke mindre än 23 valkretsar. Vid samma val år 1910 hade de liberala 
och socialdemokraterna gemensam partibeteckning endast i 12 valkretsar. 

Kasserade valsedlar. Vid 1911 års stadsfullmäktigval kasserades inalles 29 
valsedlar och vid 1912 års val 102 sedlar, därav i Stockholm år 1911 23 och år 
1912 41. Anledningen till valsedlarnas kassering var vid 1911 års val i 14 
fall, att valsedlarna saknade röstetal, i 7 fall, att valsedlarna voro på ett eller 
annat sätt märkta, och i 5 fall, att i stället för valsedlar avlämnats fullmakter, 
skattekvitton eller dylikt. Vid 1912 års val kasserades 34 valsedlar av först
nämnda orsak, 31 förklarades ogiltiga såsom märkta, och 23, emedan de utgjor
des av andra handlingar än valsedlar. Förutom dessa tre vanligast förekom
mande anmärkningar förekom det även, att valsedlar kasserades, emedan de helt 
och hållet saknade namn, eller de därå upptagna namnen voro överstrukna m. m. 

Tålda stadsfullmäktige. Fördelning på partier. Antalet vid 1911 och 1912 
års stadsfullmäktigval inom varje stad utsedda stadsfullmäktige meddelas i 
tab. 1 och 2, kol. 15—19. Efterföljande tablå utgör en sammanfattning för 
hela riket av antalet fullmäktige inom de olika partierna. 
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Av de till gruppen »övriga» räknade stadsfullmäktige tillhörde år 1911 10 
Öregrund, där såsom redan nämnt alla avgivna valsedlar tillhörde den fria 
gruppen. De återstående 13 år 1911 liksom alla 15, som år 1912 räknats till 
de övriga, voro valda av sådana partigrupper, som icke kunnat hänföras till 
något bestämt politiskt parti. Av dessa tillhörde år 1911 ett antal av fem 
Eksjö och lika många Nora, och av de år 1912 valda voro icke mindre än 10 
representanter för Sigtuna, där båda de partigrupper, i vilka de röstande för
delat sig, måst hänföras til de »övriga». De båda kvinnogrupperna i Luleå och 
Haparanda år 1911 fingo vardera en av sina kandidater vald, och vid 1912 
års val lyckades de särskilda kvinnogrupperna genomdriva valet i Lund av två 
kvinnliga stadsfullmäktige och i Västerås av en. 

För att underlätta en jämförelse mellan de olika partiernas styrka bland de 
röstande och de valda stadsfullmäktige meddelas i efterföljande tablå en sam
manställning av varje partis relativa andel av det sammanlagda röstetalet och 
av hela antalet valda stadsfullmäktige.1) 

Ovanstående procenttal borde naturligtvis vara desamma för alla partier, un
der förutsättning att alla platser fördelades fullt proportionellt till partiernas 
sammanlagda röstetal. Vid uppdelning på ett flertal valkretsar måste likväl 
helt naturligt en del förskjutningar äga rum, varvid det minsta partiet oftast 
blir lidande. Också visar sig socialdemokraternas ställning i detta avseende 
vara den ofördelaktigaste, i det att, oaktat på detta parti kommo år 1911 23-3 
och år 1912 21-3 % av det sammanlagda röstetalet, likväl endast resp. 12-9 
och 15-6 % av de valda stadsfullmäktige tillhörde socialdemokraterna. 

Bakom var och en av de valda stadsfullmäktige stod år 1911 149 väljare 
med ett röstetal av 2 406 och år 1912 118 väljare med 1 859 röster. För de tre 

') För att fä full motsvarighet mellan röstetalet och antalet valda stadsfullmäktige^ har för är 
1912 antalet liberala stadsfullmäktige ökats med en och antalet socialdemokratiska fullmäktige i 
stället minskats med en, emedan i Uppsala en av de valda pä grund av sin partiställning räknats 
till socialdemokraterna, ehnru de personer, som röstat på ifrågavarande kandidat, måst hänföras 
till det liberala partiet (jfr tab. 2, anm. 2). 
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partierna moderata, liberala och socialdemokrater utgjorde antalet valmän i ge
nomsnitt per representant år 1911 resp. 97, 137 och 449 och år 1912 resp. 82, 
115 och 260 samt röstetalet i medeltal för varje stadsfullmäktig år 1911 för det 
moderata partiet 2 316, för det liberala 2 193 och för det socialdemokratiska 
4 447 och år 1912 resp. 1 753, 1 719 och 2 548. 

Den betydande olikheten mellan partierna i medeltalet röstande för varje 
stadsfullmäktig beror huvudsakligen på medelröstetalets olika storlek. At t 
åter antalet röster i genomsnitt per representant, vilket vid en fullt proportionell 
fördelning av alla platser efter varje partis hela röstetal borde vara lika stort 
för alla partier, företedde så stora växlingar, förklaras åter till största delen 
av den nyss påpekade förskjutningen till förmån för det största partiet, som 
ofta äger rum vid fördelningen av platserna inom varje valkrets. En bidra
gande orsak till socialdemokraternas ogynnsamma ställning har dock även varit 
den omständigheten, att dessa hade sin huvudstyrka i några av de största stä
derna, där röstetalet för alla partier var ovanligt högt i förhållande till antalet 
valda stadsfullmäktige. I Stockholm t. ex., som i synnerhet år 1911 intog en 
mycket dominerande ställning i förhållande till övriga städer, utgjorde antalet 
röster i medeltal för varje stadsfullmäktig år 1911 11 307 och år 1912 13 330, 
under det att motsvarande medeltal för samtliga städer år 1911 utgjorde endast 
2406 och år 1912 endast 1859. 
. Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. B meddelas uppgift å antalet inom varje 
stad och varje parti valda kvinnliga stadsfullmäktige. Av de till gruppen 
»övriga» räknade voro de år 1911 i Luleå och Haparanda och de år 1912 i 
Lund och Västerås valda representanter för de speciella kvinnogrupperna. 

Tillämpningen av rangordnings- och reduktiousreglerna. En översikt över 
tillämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna lämnas i tab. C, varvid 
för överskådlighetens skull de valda stadsfullmäktige fördelats efter det antal, 
som utsetts inom varje partigrupp. Då därjämte i de fall, då två ungefär jämn
starka partier röstat med gemensam partibeteckning, i allmänhet reduktions
regeln måste komma till användning, även om sammanhållningen inom vart 
och ett av de båda partierna varit stor, hava i tabellen alla de stadsfullmäktige, 
som av denna anledning valts enligt reduktionsregeln, dessutom särskilt anteck
nats inom parentes. 

Såsom av de i tabellen meddelade siffrorna framgår, blevo år 1911 av samt
liga stadsfullmäktige 196 valda enligt rangordningsregeln och 90 enligt re
duktionsregeln samt vid 1912 års val 797 utsedda enligt den förstnämnda och 
398 enligt den sistnämnda regeln. Bland de enligt reduktionsregeln valda ingå 
emellertid år 1911 4 liberala och 3 socialdemokrater och år 1912 43 liberala 
och 26 socialdemokrater, för vilka sagda regel måst tillämpas på grund därav, 
att de båda partierna röstat med gemensam partibeteckning. 

En jämförelse mellan de olika partierna visar, att år 1911 sammanhållningen 
Uand de moderata i allmänhet varit god, då endast omkring en tredjedel av 
dess representanter valts enligt reduktionsregeln, ehuru detta parti i många 
valkretsar fått ett flertal av sina kandidater valda. Ännu mycket större har 
sammanhållningen varit bland socialdemokraterna, av vilkas representanter en-
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Tab. B. Antal kvinnliga stadsfullmäktige. 

dast tre valdes enligt reduktionsregeln, och dessa för övrigt tillhörde val
kretsar, där partiet röstat med samma partibeteckning som de liberala. Däre
mot synes sammanhållningen inom det liberala partiet vid dessa val hava va
rit svagare, i det att av dess 81 representanter icke mindre än 37 valts enligt re
duktionsregeln. Bland »övriga» ingå även de tio stadsfullmäktige, som i öre-
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grand valts av den s. k. fria gruppen, inom vilken ordningen mellan namnen 
alltid skall bestämmas enligt reduktionsregeln. 

Vid 1912 års val synes sammanhållningen inom det moderata partiet hava 
varit något svagare än vid föregående års val i motsats mot det liberala par
tiet, inom vilket sammanhållningen var större år 1912. 

Tab. C. Tillämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna. 
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En jämförelse mellan 1910 och 1912 års val synes giva vid handen, att inom 
såväl det moderata som det liberala partiet sammanhållningen var starkare 
förstnämnda år, då antalet enligt reduktionsregeln valda stadsfullmäktige för 
båda dessa partier var större år 1912. 

Den kommunala rösträtten år 1912 i de städer, som icke deltaga i 
landsting. 

I röstlängd upptagna. På grundval av de från överståthållarämbetet och 
magistraterna erhållna uppgifterna meddelas i tab. 3 uppgift för Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle å antalet i röstlängd upptagna perso
ner, bolag och andra samfälligheter med fördelning på röstberättigade och icke 
röstberättigade inom varje enröstgrupp. En sammanfattning av tabellens siffror 
lämnas i efterföljande tablå, där även de sammanlagda röstetalen för de sär
skilda städerna äro angivna. 

Sedan år 1910 har antalet i röstlängd upptagna ökats i Stockholm med 3 096, 
Göteborg 2 434, Malmö 2 868, Norrköping 1189 och Gävle 1568, vilket i 
förhållande till antalet år 1910 i röstlängd upptagna motsvarar en relativ ök
ning av resp. 2-9, 5-5, 11-2, 10-3 och 15-7 %. Den starka ökningen i Malmö och 
Gävle beror huvudsakligen därpå, att under mellantiden betydande områden 
inkorporerats med dessa städer. 

Förhållandet mellan samtliga i röstlängd upptagna år 1912 och folkmängden 
vid samma års början utgjorde i Stockholm 32-0 %, i Göteborg 27-2 %, i Malmö 
31-8 %, i Norrköping 27-2 Jo och i Gävle 32-4 %, vilket för alla fem städerna är 
högre tal än år 1905. Till jämförelse med ovanstående siffror må nämnas, att 
vid 1912 års landstingsmannaval de i röstlängd upptagna utgjorde i städerna 
28-8 % och på landsbygden 22-3 % av folkmängden. 

Medelröstetalet för alla i röstlängd upptagna var följande: 
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Såsom av ovanstående siffror framgår var medelröstetalet betydligt högre i 
Stockholm au i övriga städer. Sedan år 1910 liar detsamma ökats något i alla 
städer med undantag för Gävle, vilket senare torde bero pä, att i sistnämnda-
stad ett högre bevillningsfritt avdrag tillämpades ar 1912. För de städer, som 
deltogo i 1912 års landstingsmannaval utgjorde medelröstetalet för alla i röst
längd upptagna 9-7. 

De stora ojämnheter, som i tab. 3 kunna iakttagas i de särskilda enröst-
gruppernas inbördes slorlek, bero huvudsakligen på verkan av de bevillnings-
fria avdragen â den till bevillning uppskattade inkomsten av kapital och arbete. 
Dessa avdrag utgjorde" år 1912 i Stockholm och Norrköping 650 kr. för in
komst understigande 1 200 kr. och 500 kr. för inkomst fr. o. m. 1 200 till 1800 
kr., i Göteborg voro samma avdrag 650 och 400 kr., i Gävle 550 och 4Ö0 kr. 
och i Malmö i regel likaledes 550 och 400 kr., ehuru där såväl högre som 
lägre avdrag även tillämpats. 1 alla städer, där icke redan de bevil!ningsfria 
avdragen voro de högsta tillåtna, hava därjämte dessa avdrag ytterligare höjts 
för personer med större familjer. 

På grund av dessa avdrag funnos i Stockholm myckel få inkomsttagare 
med 14—17 röster, då personer med 1 799 kronors inkomst ännu kommo i åt
njutande av ett bevillningsfritt; avdrag pä 500 kr., och alltså: hade en beskatt
ningsbar inkomst, som uppgick till endast 1 299 kr., vilken enligt gällande röst
skala berättigade dem till 13 röster, medan däremot en person med 1 800 kronors 
inkomst icke erhöll något bevillningsfritt avdrag, varför dennes röstetal uppgick 
till 18. Också var antalet personer med röstetalen 14—17 (huvudsakligen 
fastighetsägare) högst betydligt mindre än antalet inom närmast lägre och 
högre röstgrupper. Sålunda funnos 2,986 personer med ett röstetal av 13, men 
inom den följande röstgruppen med 14 röster hade detta antal krympt tillsammans 
till endast 284 eller mindre än en tiondel, och den sjuttonde röstgruppen om
fattade endast 372 personer men den adertonde däremot 1 286. 

På samma sätt kan även för de övriga städerna spåras en direkt inverkan 
av de bevillningsfria avdragen på vissa röstgruppers storlek. Sålunda voro 
exempelvis i Göteborg sjunde samt femtonde, sextonde och sjuttonde röstgrup
perna mycket fåtaliga, likaså i Malmö och Gävle femtonde, sextonde och sjut
tonde röstgrupperna, och i Norrköping grupperna med röstetalen 14—17. 

Med nu påpekade oregelbundenheter befunno sig i stort sett röstgrupperna 
nied stigande röstetal i numeriskt avtagande ända, upp till tjuguenröstersgrup-
pen, vilken i alla städerna var betydligt; större än de närmast föregående, be
roende därpå, att denna grupp var den första, till vilken räknades inkomstta
gare inom en inkomstlatitud av 500 kr. (2 001—2 500 kr.), medan denna latitud 
vid de lägre röstetalen varit endast 100 kr. Därefter avtogo emellertid åter 
röstgrupperna i storlek med undantag för den allra högsta, som åter visade en 
stark stegring. I Stockholm var sålunda i denna grupp antalet i röstlängd 
upptagna 4,012 mot endast, 214 i den närmast föregående, i Göteborg steg mot
svarande antal från 49 i trettionionde röstgruppen till 1 251 i den fyrtionde, i 
Malmö var antalet i de båda högsta grupperna, resp. 35 och 602. i Norrköping 
17 och 237 samt, i Gävle 14 och 167. 

(Forts. sid. 20.) 
2—1,1217&. Staihfallmähtipvalen. 
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Tab. D. I röstlängd upptagna, röstberättigade och icke 
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röstberättigade, fördelade i procent på varje enröstgrupp. 
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De i tab. D meddelade relativa talen â antalet röstägande inom varje enröst-
grupp i förhållande till det sammanlagda antalet röstägande inom alla röst
grupper, kunna även tjäna till jämförelse de olika städerna emellan. Av en 
sådan jämförelse framgår, att medan i Stockholm endast 4-3 % av alla i röst
längd upptagna tillhörde den allra lägsta röstgruppen, däremot i Norrköping, 
där de bevillningsfria avdragen voro lika stora och siffrorna således fullt jäm
förbara, icke mindre än 11-9 % räknades till samma grupp. 

Den relativt största röstgruppen var i Stockholm den fjärde, som omfattade 
11-1 % av alla i röstlängd upptagna. I Göteborg och Norköping var den 
andra röstgruppen störst, omfattande resp. 12-1 och 13-5 c/o av samtliga, i 
Malmö den tredje och i Gävle den första, med motsvarande procenttal upp
gående till resp. 11-1 och 12-0 %. 

Den högsta röstgruppen, som omfattade alla med 40 röster, var jämförelsevis 
störst i Stockholm, varest Ji-6 % av alla i röstlängd upptagna nådde upp till ett 
röstetal av 40. Närmast Stockholm kom i detta avseende Göteborg med 2-7 °/o, 
varefter följde Malmö med 2-1 °/0, Norrköping med 1-9 % och sist Gävle med 
1-4 c/c. Över huvud taget voro de högre röstgrupperna relativt talrikare i Stock
holm än i de övriga städerna. Detta framgår även av efterföljande tabell, där 
alla i röstlängden upptagna sammanförts i två större röstgrupper, den ena 
omfattande alla med 1—17 röster och den andra alla med högre röstetal. 

Av sammanställningen här ovan framgår, att i Stockholm 30'1 % av alla i 
röstlängd upptagna tillhörde den högre av de båda röstgrupperna, men i Göte-



21 

Tab. E. Röstberättigade i procent av alla i röstlängd upptagna inom varje 
enröstgrupp. 
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borg endast 23 6 fe, i Malmö 20-4 fe, i Norrköping 19-8 fe och i Gävle 17-5 %. 
Till jämförelse banned må nämnas, att i de städer, som deltogo i 1912 års 
landstingsmannaval, 21-2 fe av alla i röstlängd upptagna hade 18—40 röster. 

Röstbertltigade och Icke röstberättigade. Av den â sid. 16 i det föregående 
meddelade tablån över alla i röstlängd upptagna frångår även deras fördel
ning på röstberättigade och icke röstberättigade. Uttryckt i procent av samt
liga i röstlängd upptagna utgjorde de röstberättigade i Stockholm 79-8, i Göte
borg 67-7, i Malmö 64-4, i Norrköping 58-6 och i Gävle 68-5 fe. Medan så
lunda Norrköping i detta avseende intog den minst fördelaktiga ställningen, 
skilde sig Stockholm genom en relativt mycket hög procentsiffra fördelaktigt 
frâu de övriga. För de i 1912 års landstingsmannaval deltagande städerna ut
gjorde de röstberättigade 71-5 c/c av alla i röstlängden upptagna, och för rikets 
landsbygd var motsvarande siffra 80-4 fe Att i Stockholm vid detta tillfälle 
de röstberättigades relativa antal var sä stort, beror utan tvivel därpå, att valet 
där förrättades så tidigt på året, att den vid valet använda röstlängden var 
upprättad före första uppbördsstämman av årets kommunalutskylder, varige
nom de, som då icke betalade sin skatt, ännu hade sin rösträtt kvar vid valet. 

I tab. 3 finnes för de fem största städerna angivet antalet röstberättigade och 
icke röstberättigade inom varje enröstgrupp. En översikt av de förras relativa 
antal inom varje särskild grupp i förhållande till samtliga i röstlängd upp
tagna iaom samma grupp meddelas därjämte i tab. E. Här är den stora skill
naden påfallande mellan de låga procenttalen inom de lägre röstgrupperna 
och de i allmänhet mycket höga talen längre upp på skalan. Med undantag 
för Norrköping var likväl icke antalet röstberättigade minst inom den allra 
lägsta röstgruppen, utan i allmänhet inom de fyra närmast därefter följande. 
Det minsta relativa antalet röstberättigade fanns i Norrköping inom första 
röstgruppen, varest endast 40-3 fe av samtliga till denna grupp hörande per
soner ägde kvar sin rösträtt. I de allra flesta fall är det naturligtvis oguldna 
kommunalutskylder, som äro orsaken till att eljest röstberättigade personer icke 
få utöva denna sin rätt; att det i övervägande grad är inkomsttagarna, som på 
detta sätt förlora sin rösträtt, framgår tydligt därav, att de icke röstberättigade 
voro relativt talrikast just inom de röstgrupper, som innefattade ett större antal 
inkomsttagare än vanligt. Däremot voro procenttalen för de röstberättigade 
anmärkningsvärt höga inom de grupper, som huvudsakligen bestodo av fastig
hetsägare. Mest iögonenfallande är detta förhållande inom röstgrupperna när
mast före den adertonde. I alla städer voro där. av skäl som redan framhållits, 
inkomsttagarnas antal högst obetydligt, och på samma gång var procenttalet 
för de icke röstberättigade mycket lågt. Inom den adertonde röstgruppen var 
åter de röstberättigades antal betydligt mindre. Som exempel härpå kan näm
nas, att i Stockholm de röstberättigade inom den sjuttonde röstgruppen ut
gjorde !)2-7 c1c av röstgruppens hela antal, medan samma procenttal inom den 
närmast högre gruppen utgjorde endast 82-0; i Gävle var denna motsättning 
ännu större mellan 94-7 fe inom den sjuttonde och 78-6 % inom den adertonde 
röstgruppen. 

En följd av att de i röstlängd upptagna i större utsträckning förlorat sin 
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Med undantag för en mindre nedgång i medelröstetalet för de röstberättigade 
i Malmö och Gävle voro medelröstetalen år 1912 genomgående något högre än 
år 1910. För de städer, som deltogo i 1912 års landstingsmannaval utgjorde 
medelröstetalet för de röstberättigade 11-3 och för de icke röstberättigade 5-7. 

Deltagandet i ralep. Då det endast för Stockholm, Göteborg, Malmö, Norr
köping och Gävle finnes uppgifter å de vid stadsfullmäktigvalen röstberät
tigade, är det endast för dessa fem städer möjligt att i siffror angiva liv
ligheten av deltagandet i ifrågavarande val. Uttryckt i procent av de röst
berättigade i resp. städer var det relativa antalet röstande vid 1912 och 1910 
års stadsfullmäktigval följande : 

Ernst Höijpr. 

röstrjttt inom de lägre röstgnrpperna än inom de högre är, att medelröstetalet 
var betydligt lägre för de icke röstberättigade än för de röstberättigade. 
Sagda medelröstetal var nämligen följande: 

Ovanstående siffror visa, att deltagandet, i valen i Stockholm, Malmö och 
Norrköping var något livligare ar 1912 än ar 1910. E t t motsatt förhållande 
kan däremot iakttagas för Göteborg och Gävle; i sistnämnda stad har de 
röstandes relativa antal gått tillbaka från 47-3 ända till 40-3 %. 

Stockholm den 10 november 1913. 

Underdånigst 

LUDVIG W I D E L L . 
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Tab. 1. Avgivna valsedlar och 



valda stadsfullmäktige år 1911. 
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26 TAB. 1 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH 

Anmärkningar 
f) I de härmed betecknade valkretsarna hava valsedlar tillhörande det liberala och det socialdemo

kratiska partiet varit åsatta gemensam partibeteckning och därför i valprotokollen upptagits såsom en 
enda grupp. Då do likväl i övrigt uppträtt som tvä skilda partier med olika namn pä sina val
sedlar, hava de här fördelats pä vederbörliga partier. 

'i Kksjii. Tid valet hava i de fall, dä en person pä grund av fullmakt utövat rösträtt även för annan 
person, badas röstetal antecknats pu samma valsedel, vadan protokollens uppgifter à antalet avgivna 
valsedlar, eller 431, icke motsvarar hela antalet personer, som vid valet utövade sin rösträtt, utan endast 
dem, som personligen deltogo i valet. På särskild förfrågan har magistraten uppgivit, att hela antal i 
valet deltagande utgjorde 711. Med stöd härav har antalet röstande inom varje parti approximativt 
beräknats. 

-) Falkenberg. En av de valda var gemensam kandidat for de moderata och liberala partigrupperna. 
I kol. 15—19 har denne förts till de moderata. 
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till tab. 1. 

3) Alingsås. De liberala voro splittrade på tvä partigrupper med partibeteckningarna >De frisinnade, 
jparsamhets- ocb nykterhetsvänner» och >Sparsamhetsvänner>, av vilka den förra gruppen omfattade 
161 valsedlar med sammanlagt 1 921 röster och den senare 243 valsedlar med 1 528 röster. 

4) Åmål. Allmänna stadsfullmäktigval hava förrättats i staden såväl år 1911 som är 191». Enligt 
från magistraten vunna upplysningar är orsaken härtill, att sedan många ar stadsfullmäktige valts 
två ar å rad sålunda, at t ena gängen utsetts tio stadsfullmäktige och den andra 15, men i båda fallen 
för fyra är. För att hädanefter kunna tillämpa gällande bestämmelser om val till stadsfullmäktige har 
i staden år 1911 förrättats val av 10 stadsfullmäktige för en tid av tre år samt år 1912 val dels av 
13 ledamöter för fyra år och dels av två ledamöter för två år. I föreliggande statistik har av de år 1912 
förrättade valen endast inedtagits det förstnämnda. 
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Tab. 2. Avgivna valsedlar och 



valda stadsfullmäktige år 1912. 
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36 TAB. 2 ( f o r t s . ) . AVGIVNA VALSEDLAR OCH 
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38 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH 

Anmärkningar 
f) I de härmed betecknade v a] krets a nia hava valsedlar tillhörande det liberala och det socialdemokra

tiska partiet varit åsatta gemensam partibeteckning och därför i valprotokollen upptagits såsom en endï 
grupp. Då de likväl i övrigt uppträtt som två skilda partier med olika namn på sina valsedlar, lav» 
de här fördelats pä vederbörliga partier. 

1) Sii/hnifi. De röstande voro fördelade på två partigrupper »Borgerliga samlingslistan, med 1)7 val
sedlar och 781 röster och »Nykterhctsvännerna^ med 66 valsedlar och 528 röster. Då emellertid enligt 
erhållna upplysningar partifördeluingen icke varit av rent politisk karaktär utan snarare skett efter 
valmännens olika ställning i nykterhets-politiskt avseende, hava båda partigrupperna förts till -övriga!. 

2) ['l>j»ifihi. Inom Fjärdingens valkrets iugå bland de liherala även valsedlar, avgivna av social
demokrater, vilka i denna valkrets röstat icke endast med gemensam partibeteckning utan även med i 
övrigt samma lista som de liberala och därför icke kunnat i statistiken skiljas från dessa. En av de 
av den gemensamma partigruppen valde var socialdemokrat och liar därför vid fördelningen av stads
fullmäktige efter partier (kol. 15—l'J) förts till socialdemokraterna. 

3) Xi)k<iiiiiii). I västra valkretsen voro de liberala splittrade på två partigrupper, med partibeteck
ningarna »De frisinnade; och Liberala partiet», av vilka den förra gruppen omfattade 117 valsedlar 
med sammanlagt 1 757 röster och den senare 40 valsedlar med 906 röster. — Enligt uppgifter i proto
kollen från valen skulle inom den västra valkretsen utses (J stadsfullmäktige, därav 8 för fyra och 1 
för två år, samt inom östra valkretsen 10 stadsfullmäktige, därav '.) för fyra och 1 för två år. Ettet 
valen bestämdes medelst lottning, vilka av de valda, som skulle avgå efter två år, och utlottades därvid 
inom den västra valkretsen en av det liberala partiet vald stadsfullmäktig och inom den östra val
kretsen en uv det moderata partiets representanter. 

4) Motalii. En av de valda var gemensam kandidat för moderata och liberala partigrupperna. I W 
15 — 111 har denne förts till de liberala. 

5) Jiiiiko/ii'ii!/. De moderata voro i alla tre valkretsarna splittrade pä två partigrupper med parti-
beteckningarna »Borgerliga valmansföreningen? och »Moderata valmansföreningen», av vilka den fo'rw 
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gruppen i hela staden omfattade 898 valsedlar med sammanlagt 19 642 röster och den senare 348 val-
ndlar ined 4 880 röster. 

1 Visby. De liberala voro i båda valkretsarna splittrade i två partigrupper med partibeteckningarna 
'De frisinnade» och »Nykterhetsvänner», av vilka den förra gruppen i hela staden omfattade 149 val
sedlar med sammanlagt 1 938 röster och den senare 128 valsedlar med 1 885 röster. 

) Kristianstad. Vid valet hava i de fall, då en person pä grund av fullmakt utövat rösträtt även 
för «man person, bådas röstetal antecknats pä samma valsedel, vadan protokollens uppgifter å antalet 
avgivna valsedlar utgörande i norra valkretsen 438 och i den södra 574, icke motsvara hela antalet 
personer, som vid valet utövade sin rösträtt, utan endast dem, som personligen deltogo i valet. På sär-
ikild förfrågan har magistraten uppgivit, att hela antalet i valet deltagande utgjorde i norra valkretsen 
691 oçh i den södra 908. Med stöd härav har antalet röstande inom varje parti approximativt beräknats. 

'I Åmål. Jfr anm. 4 till tab. 1. 
') Örebro. Inom båda valkretsarna voro de moderata splittrade på två partigrupper med partibeteck

ningarna »Den borgerliga listan» och »Moderata och nykterhetsvänner samt fastighetsägare», av vilka den 
'förra gruppen i hela staden omfattade 1 215 valsedlar med sammanlagt 25 536 röster och den senare 305 
Talsedlar med 6 722 röster. 

) Säter. De moderata voro splittrade pä två partigrapper med partibeteckningarna »Sparsamhets-
"™ nykterhetsvänner» och »Kommunala Centergruppen», av vilka den förra omfattade 127 valsedlar 
Md sammanlagt 1178 röster och den senare 31 valsedlar med 428 röster. 

) Örnsköldsvik. De moderata voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »Mode
rata och »Borgerliga partiet», av vilka den förra gruppen omfattade 191 valsedlar med sammanlagt 
4 089 röster och den senare 68 valsedlar med 1117 röster. 

) Skellefteå. De moderata voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »Tjänstc-
wonagrnppen» och »Borgerliga och fastighetsägaregruppen», av vilka den förra gruppen omfattade 54 val
liar med sammanlagt 1128 röster och den senare 78 valsedlar med 1 613 röster. 
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Tab. 3. I röstlängd upptagna röstberättigade och icke röstberätti-
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gade i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle år 1912. 

i~ 1-nilO. Sl.fl<faU,„.iUi.),;,Un. 
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