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TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse 
rörande staäsfullmähtigvalen åren 1913 och 1914, varvid samtidigt lämnas en 
redogörelse för den kommunala rösträtten i Stockholm är 1913 och i övriga 
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städer, som icke deltaga i landsting, år 1914. På grund av bestämmelserna 
i nådiga brevet till Statistiska centralbyrån den 21 februari 1913 ingår före
liggande berättelse liksom den närmast föregående i serien »Statistiska med
delanden». 

Som grundval för statistiken över stadsfullmäktigvalen hava tjänat de till 
centralbyrån insända protokollen över sagda val. Däremot hava de vid valen 
avlämnade valsedlarna icke vari t 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 stads
fullmäktigvalen bliva väsentligt mera summarisk än statistiken över lands-
tingsmannavalen och huvudsakligen inskränka sig ti l l 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, a t t det nu icke funnits någon möjlighet a t t med tillhjälp av val
sedlarna komplettera protokollens i vissa avseenden ofullständiga uppgifter. 
Denna olägenhet har i synnerhet varit kännbar i de fall, då två partier 
röstat under gemensam partibeteckning men för övrigt med olika namn på 
sina valsedlar. Dessa valsedlars fördelning på de båda partierna har endast 
kunnat approximativt beräknas med tillhjälp dels av de till protokollen fo
gade tabellerna över fördelningen av platserna inom varje parti, varur uppgift 
kunnat erhållas å antalet röster, som tillfallit varje kandidat, och dels av 
de från statistiken över närmast föregående landstingsmanna- och stadsfull
mäktigval hämtade uppgifterna om medelröstetalen för de olika partierna i 
varje stad. En dylik beräkning kan naturl igtvis dock endast bliva unge
färlig, varför de meddelade uppgifterna om partiernas styrka i ifrågavaran
de fall icke kunna göra anspråk på a t t vara fullt exakta. 

I ett avseende hava emellertid uppgifterna denna gång varit tillförlitligare 
än vid föregående val. Till följd av ändring år 1913 i förordningen om kom
munalstyrelse i stad § 24 (förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm 
§ 10) skall numera valman, som ti l l ika utövar rösträt t för annan, för denne 
använda särskild valsedel och. valkuvert. På grund härav hava vid nu före
liggande val protokollens uppgifter om antalet avgivna valsedlar motsvarats 
av det antal personer, som vid valen faktiskt utövat rösträtt, oavsett om det 
skett personligen eller genom fullnfakt. Antalet röstande inom grupper med 
samma partibeteckning har därför kunnat exakt bestämmas, medan vid före
gående val endast en approximativ beräkning varit möjlig i vissa fall, där 
röstning på grund av fullmakt förekommit. 

Vidare må nämnas, a t t den fördelning av de röstande på de tre stora poli
t iska huvudpartierna, som i så stor utsträckning som möjligt genomförts, 
likväl icke kunnat verkställas för en del partigrupper, som icke haft någon 
utpräglad politisk karaktär , utan där den sammanhållande kraften varit nå
got annat gemensamt intresse av ett eller annat slag. Dessa grupper hava 
i det följande räknats för sig och i tab. 1, 2 och 3 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, så grundar den sig för Malmö, Norrköping och Gävle 
på uppgifter, som jämlikt nådig kungörelse den 4 mars 1910 av magistra
terna i vederbörande städer i samband med stadsfullmäktigvalen skola ingivas 
till Statistiska centralbyrån, men för Stockholm på uppgifter, som lämnats 
av stadens statistiska kontor, och för Göteborg på uppgifter från stadens 
kommitté för kommunalstatistik. 

Då stadsfullmäktigvalen i Stockholm förrättas under mars månad, men i de 
övriga städerna under december, och uppgifterna rörande den kommunala 
rösträtten avse samma tidpunkter som dessa val, basera sig i följd härav 
röstlängderna för Stockholm, där val förrättades år 1913, men ej år 1914, på 
1912 års taxering, medan däremot röstlängderna för de övriga städerna, där 
val förrättades år 1914, grunda sig på sistnämnda års taxering. 

I . Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914. 

Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigralen. I kommunalförordningen 
för rikets städer är stadgat, at t i alla städer med mer än 8 000 invånare den 
beslutande myndigheten skall utövas av på allmän rådstuga valda stadsfull
mäktige, varjämte även mindre städer äga rä t t at t på samma sätt utse stads
fullmäktige, av vilken rätt även alla städer med undantag av Östhammar och 
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 t i l l 
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 folk
mängdens storlek. Det största antalet valkretsar inom samma stad återfinnes 
i Stockholm, som före år 1913 var indelat i sex valkretsar. Vid valen sist
nämnda år tillämpades för första gången den nu gällande valkretsindelningen, 
som fastställdes med anledning av Brännkyrka sockens inkorporering med 
staden, men endast upptog fem valkretsar. Därefter kommo de största lands
ortsstäderna såsom Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala, Jönköping, Karls
krona och även Söderhamn med vardera tre valkretsar. Övriga städer med 
mer än 10 000 invånare voro indelade i två valkretsar. 
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Stadsfullmäktige skola väljas för fyra år på så sätt, a t t hälften omväljes 
vart annat år i december. Stockholm utgjorde före år 1913 et t undantag 
härifrån, i det att där fullmäktige utsagos för endast två år med omval av 
halva antalet varje år i mars månad. Häri har dock numera den ändring 
vidtagits, at t stadsfullmäktige även i Stockholm väljas för fyra år, vilket 
första gängen skedde vid marsvalen år 1913. För att möjliggöra övergången 
till 'den nya ordningen utsagos emellertid de år 1912 valda fullmäktige föl
en tid av endast tre år. I mars år 1915 förrättades åter val av halva an
talet fullmäktige, denna gång liksom år 1913 för en tid av fyra år. 

Dylika allmänna stadsfullmäktigval förrättades år 1913 i 23 städer och år 
1914 i 75 städer. Till den grupp, som valde förstnämnda år, hörde även 
Djursholm, Nässjö och Hässleholm, vilka alla tre blevo städer med ingången 
av år 1914 och därför nu för första gången förrättade stadsfullmäktigval. 
Jämlikt kommunalförordningen för rikets städer § 31 företogos därvid inom 
var och en av berörda städer tvenne särskilda val, av vilka det ena omfat
tade halva antalet stadsfullmäktige, som skulle kvarstå i fyra år. och det 
andra den återstående hälften, som skulle kvarstå endast i två år. Dessutom 
företogos i ett par andra städer — på grund av fattat beslut om ökning av 
antalet fullmäktige — särskilda val av visst antal fullmäktige för kortare 
tid än fyra år. För dylika fyllnadsval lämnas redogörelse i en särskild ta
bell. Däremot hava de nya röstsammanräkningar, som ägt rum för utseende 
av efterträdare till enskilda stadsfullmäktige, vilka avgått före periodens ut
gång, i det följande helt och hållet lämnats ur räkningen. 

Avgivna valsedlar. Antal och röstetal; partifördelning. Hela antalet avgivna 
godkända valsedlar utgjorde vid 1913 års allmänna stadsfullmäktigval 57 310 
och vid 1914 års val 118 354. Läggas härtil l de kasserade valsedlarna, vilka 
är 1913 utgjorde 112 och år 1914 uppgingo till 293, erhålles inalles ett antal 
avgivna valsedlar för år 1913 av 57 422 och för år 1914 av 118 647, vilka 
tal alltså angiva antalet personer, bolag o. dyl., som vid ifrågavarande val 
utövat sin rösträtt . Antalet inom varje stad avgivna valsedlar, deras röste
tal och fördelning på de tre politiska huvudpartierna, i den utsträckning en 
sådan fördelning varit möjlig a t t genomföra, framgå för de allmänna valen 
av de i tab. 1 och 2 meddelade uppgifterna och för de ovan berörda fyllnads
valen av uppgifterna i tab. 3. I nedanstående tablå lämnas därjämte ett 
sammandrag i såväl absoluta som relativa tal för samtliga städer av de vid 
de allmänna valen avgivna godkända valsedlarnas antal, röstetal och parti
fördelning: 
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EH jämförelse mellan de tre huvudpartiernas inbördes styrka vid 1913 ock 
1914 års stadsfullmäktigval visar den olikheten, a t t medan år 1913 de mode
rata med 37-9 % av hela antalet avgivna valsedlar voro numerärt endast obe
tydligt starkare än socialdemokraterna med 37-6 % därav, hade vid 1914 års 
val de moderata samlat ett antal röstande, som betydligt översteg antalet 
röstande socialdemokrater. De moderata nådde sistnämnda år t i l l 44-2 %, 
medan socialdemokraterna endast nådde till 32-8 %. De liberala visade där
emot vid båda valtillfällena ungefär samma procenttal, eller resp. 227 och 
221, som når betydligt lägre än de båda andra partiernas. Anledningen t i l l 
att de moderata skenbart intogo en svagare, men däremot socialdemokraterna 
en starkare ställning år 1913 än året därpå, ligger till största delen däri, at t i 
uppgifterna rörande partifördelningen år 1913 siffrorna för Stockholm, där 
socialdemokraterna utgjorde det till antalet största partiet, helt och hållet 
dominera över siffrorna för de övriga städer, som samma år förrättade stads
fullmäktigval. Av 57 310 avgivna godkända valsedlar kommo nämligen icke 
mindre än 44 870 på Stockholm. Bland uppgifterna rörande partifördelningeii 
år 1914 ingå däremot inga siffror för Stockholm, som sistnämnda år ej för
rättade stadsfullmäktigval. Även ifråga om röstetalens storlek intog det 
moderata partiet båda åren första rummet, med år 1913 51/9 % och år 1914 
57-3 % av hela röstetalet. Av de båda övriga partierna omfattade det libe
rala resp. 22-3 och 21-0 °,'„ och det socialdemokratiska resp. 24-1 och 20-^ % av 
hela röstetalet. Socialdemokraterna voro sålunda år 1913 relativt starkare 
än liberalerna, medan de båda partierna år 1914 voro ungefär jämstarka. 

Samma städer, inom vilka stadsfullmäktigval förrättades år 1913, deltogc» 
även i 1911 års val, med undantag dock för Djursholm, Nässjö och Hässle 
holm, vilka år 1911 ännu ej voro städer, varjämte i Åmål val väl förrättades 
år 1911, men däremot icke år 1913. Om nämnda fyra städer ej tagas ined i 
beräkningen, erhålles vid en jämförelse mellan partiernas inbördes styrka 
inom samtliga de städer, som deltogo i båda valen, det resultat, som framgår 
av nedanstående tablå: 
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Som synes, hava de moderata gått ej obetydligt framåt i fråga om både 
antalet avgivna valsedlar och deras röstetal, medan i stället de liberala i 
motsvarande grad förlorat i styrka. Socialdemokraternas ställning däremot 
var i det närmaste oförändrad. 

Av de städer, inom vilka stadsfulimäktigval förrättades år 1914, deltogo 
alla jämväl i 1912 års val, varemot i Stockholm val väl förrättades år 1912, 
men däremot ej år 1914. Tages Stockholm ej med i beräkningen, giver en 
motsvarande jämförelse mellan partiernas inbördes styrka vid dessa val föl
jande resultat: 

Även här hava de moderata gått ej obetydligt framåt i fråga om både an
talet avgivna valsedlar och deras röstetal, men socialdemokraternas styrka 
har även växt, ehuru i mindre grad. Liberalerna hava däremot i motsva
rande grad gått tillbaka. 

Beträffande partiernas inbördes styrka i de särskilda städerna hänvisas till 
tab. 1, 2 och 3. 

Under rubriken -övriga valsedlar med partibeteckning» hava, såsom redan 
nämnts, sammanförts sådana partigrupper, som synas hava saknat bestämd 
politisk karaktär. Hit hava räknats 982 valsedlar år 1913 och 1 097 år 1914 
med ett sammanlagt röstetal av 15 145 år 1913 och 14 071 år 1914, motsva
rande resp. 1-7 och 0-9 % av samtliga valsedlar och resp. T6 och 0-8 % av 
hela röstetalet. En jämförelse med motsvarande siffror vid 1911 resp. 1912 
års val visar någon sänkning vid nu föreliggande båda val, om förut nämnda 
städer ej tagas med i beräkningen. 

Några av dessa grupper vid sidan av de politiska partierna voro samman
slutningar, som bildats bland de kvinnliga väljarna för att i stadsfullmäktige 
insätta representanter för kvinnorna. Från 1913 års val kan nämnas »Kvinno
partiet i Haparanda med 2(3 röstande och från 1914 års val »Kvinnliga 
gruppen» i Ronneby med 60 röstande och »Kvinnorna» i Härnösand med 36 
röstande. Även gruppen »De fristående» i Köping år 1913 med 75 röstande 
synes hava varit av samma slag. 

Av övriga hithörande partigrupper böra från 1913 års val nämnas dels en 
grupp med partibeteckningen »Kommunala samlingslistan» i Djursholm, som 
samlat icke mindre än 417 av de 729 röstande, och som enligt uppgift ej var 
av utpräglad politisk karaktär (se anm. 2 till tab. 1), dels ock grupperna 
Stadsfullmäktigvalet i Kungälv 1913» i Kungälv och J Samlingspartiet» i 
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Tab. A. Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 
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Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 
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Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 
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Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 

Nora. Sistnämnda partigrupp, som uppgives hava varit en sammanslutning 
av religiösa och nykterhetsvänner, samlade 199 röstande. 

Från 1914 års val må nämnas de båda partigrupperna »Reform- och Nyk
terhetsvänner» i Norrtälje, vilken grupp samlade 313 av de 532 röstande, och 
»Nykterhets- och Sparsamhetsvänner» i Huskvarna, vilken samlade 370 av de 
1280 röstande. Efter vad erhållna upplysningar giva vid handen, synas 
båda dessa grupper ej hava varit av utpräglad politisk karaktär utan utgjort 

1) Stockholm ej medräknat. 
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sammanslutningar av personer, tillhörande olika politiska partier, särskilt 
nykterhetsvänner (ang. Norrtälje se anm. 1 till tab. 2). Vidare må nämnas 
partigrupperna »Kommunala samlingslistan» i Trosa, »Fria gruppen» i Norr
köping, »Fastighetsägarna» i Hälsingborg m. fl., vilka liksom de båda parti
grupperna i Sigtuna (se anm. 2 till tab. 2) samtliga förts till »övriga». 

Den valmännen medgivna friheten att avgiva valsedlar utan partibeteckning-
kar liksom vid föregående val endast i mycket ringa utsträckning tagits i 
anspråk. Hela antalet valsedlar inom den s. k. fria gruppen, som i tab. 1 
och 2 återfinnes i kol. 6 och 12, utgjorde år 1913 70 och år 1914 endast 20 
med ett sammanlagt röstetal av resp. 879 och 373. Förstnämnda år utgjorde 
dessa valsedlars antal 0-1 % av samtliga valsedlar och sistnämnda år endast 
0-02 "i, det förra samma procenttal som vid 1910 och 1912 års stadsfull
mäktigval. Det enda val, vid vilket den fria gruppen spelade någon roll. 
var i öregrund år 1913, där alla avgivna valsedlar saknade partibeteck
ning. 

Medclröstetal. 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 be
räknats antalet röster i medeltal per valman dels för alla röstande och dels 
för de olika partierna. Betraktas först det förra genomsnittsröstetalet, ut
gjorde detsamma vid 1913 års val 16-4 och vid 1914 års val 15% under det 
att motsvarande medeltal vid stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 ut
gjorde resp. 16-2 och likaledes 15-2.1) Att röstetalen åren 1911 och 1913 
voro så höga, berodde på Stockholms starka övervikt bland de städer, som 
valde stadsfullmäktige berörda tvenne år. Frånräknas Stockholm, erhållés 
nämligen för övriga städer ett medelröstetal år 1911 av 13-7 och år 1913 
av 13-6. 

I fråga om medelröstetalets växlingar inom de särskilda städerna stod det
samma år 1913 högst i Djursholm, med icke mindre än 23-0 röster — där
näst kommo Stockholm, Haparanda och Luleå med resp. 17-2, 17-1 och 17-0 
röster — men lägst i Tidaholm och Torshälla med resp. 9-0 och 10-0 röster. 
År 1914 anträffas de högsta medelröstetalen i Östersund och Sundsvall, med 
resp. 19-1 och 19-0 röster, och därnäst kommo Lund och Malmö med resp. 
17-6 och 17-2 röster. Städer med särskilt låga medelröstetal år 1914 voro 
Skänninge (8-3), Säter (8-8) och Sigtuna (9-2). För alla övriga städer över
steg detsamma 10 röster. 

Medelröstetalet för de tre politiska huvudpartierna inom alla städer till
sammantagna vid 1913 och 1914 års val meddelas i nedanstående tablå, som 
för jämförelses skull även upptager motsvarande medelröstetal inom samma 
städer vid resp. 1911 och 1912 års val1) samt inom de städer, som deltogo i 
1914 års landstingsmannaval: 

1) Åmål är ej medräknat för år 1911 ocb Stockholm ej för år 1913; däremot hava de tre ny
blivna städerna tillkommit för år 1913. Jfr tab. A. 
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Som synes, har såväl från 1911 till 1913 års stadsfullmäktigval som frän 
1012 till 1914 års val medelröstetalet för de moderata gå t t något tillbaka, 
medan detsamma däremot vuxit obetydligt för de båda övriga partierna. 

Inom gruppen »övriga» utgjorde medelröstetalet är 1913 15-4 och år 1914 
12S emot 189 år 1911 och 127 år 1912. Av de.kvinnogrupper, som räknats 
hit, nådde vid 1913 års val de i Köping och Haparanda e t t medelröstetal 
av resp. 10-8 och 10-7 och vid 1914 års val de i Ronneby och Härnösand 
- t t röstetal av resp. 101 och 12'5. 

De fåtaliga valsedlarna utan partibeteckning hade år 1913 ett medelröste
tal av 12-6 och år 1914 av 18-7 mot 13-6 röster år 1911 och 20-0 år 1912. 

Gemensam partibetecltnimj. 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 (f). I samtliga de 
fall. som här avses, förekom dylikt gemensamt uppträdande mellan de libe
rala och socialdemokraterna. A r 1913 förekom det i 8 valkretsar och år 
1914 i 22. Vid valen år 1911 hade de liberala och socialdemokraterna ge
mensam partibeteckning endast i 2 valkretsar, men vid 1912 års val i 23. 
Emellertid inträffade år 1914 i ytterl igare ö valkretsar utom de nyss
nämnda, a t t berörda båda partier röstade under gemensam partibeteckning, 
men använde de här även gemensamma eller i det närmaste likartade listor. 
På grund härav hava i sistnämnda tall socialdemokraterna icke kunnat i 
statistiken skiljas från liberalerna, utan har den gemensamma vänstern i 
tab. 2, kol. 3, måst föras t i l l liberalerna (dylika fall ha i kol. 1 i tabellen 
utmärkts med tvenne kors ff). 

Kasserade valsedlar. Vid 1913 års stadsfullmäktigval kasserades inalles 112 
valsedlar, varav i Stockholm ">7, men i de tre nytillkomna städerna tillsam
mans endast 4, och vid 1914 års val 293 valsedlar. Vid 1911 och 1912 års val 
kasserades inalles endast resp. 29 och 102 sedlar, varav i Stockholm resp. 23 
• >ch 41. E n betydande ökning i antalet kasserade sedlar kan sålunda kon
stateras vid nu föreliggande val. Orsaken härtill torde huvudsakligen vara 
de år 1913 antagna nya bestämmelserna angående ordningen vid val av stads
fullmäktige, särskilt i och för valhemlighetens betryggande, vilka bestäm
melser innehållas i kommunalförordningen för rikets städer § 24 (kommunal
förordningen för Stockholm § 10). De vanligast förekommande orsakerna 
till kassering voro, dels at t valsedlarna ej voro av föreskrivet normalpapper 
f-ller ej av föreskriven form eller storlek eller a t t desamma voro märkta, 
dels ock at t i ett och samma kuvert inlagts tvä valsedlar eller att i kuverten 
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inlagts blanka sedlar, fullmakter eller dylikt eller att kuverten ej voro till
slutna. 

Överklagade val. Över de år 1913 och 1914 förrättade stadsfullmäktigvalen 
anfördes besvär, såvitt till centralbyråns kännedom kommit, i nedan angivna 
fall, där klagomålen ledde antingen till valets upphävande och företagande 
av nytt val eller till ny röstsammanräknings verkställande. Valen i Stock
holms stads andra valkrets och i Uddevalla stads andra valkrets upphävdes 
av Kungl. Maj:t efter beslut i Regeringsrätten, och förrättades med anledning 
härav nya val i berörda valkretsar, i Stockholm i sept. 1913 och i Uddevalla 
i juli 1915.l) I Hedemora och Eslöv förrättades nya röstsammanräkningar, i 
den förra staden efter förordnande av Kungl. Maj:ts befallningshavande i 
Kopparbergs län (endast inom gruppen »De Frisinnade»), och i den senare 
efter förordnande av Kungl. Maj:t. I föreliggande berättelse har hänsyn 
tagits till nu nämnda förnyade val och röstsammanräkningar. Även valen i 
Oskarshamn, Kungälv, Landskrona och Örnsköldsvik överklagades, men de 
anförda besvären ogillades. 

Valda stadsfullmäktige. Fördelning på partier. Antalet vid 1913 och 1914 
års stadsfullmäktigval inom varje stad utsedda stadsfullmäktige meddelas 
för de allmänna valen i tab. 1 och 2, kol. 15—19 och för fyllnadsvalen i 
tab. 3, samma kol. Efterföljande tablå utgör en sammanfattning för hela 
riket av antalet fullmäktige inom de olika partierna, som utsagos vid de all
männa valen sagda båda år, varvid talen inom parentes för år 1913 be
teckna summan av de valda fullmäktige, om de tre nyblivna städerna ej 
medräknas. Dessutom hava bifogats jämförelsesiffror för åren 1911 och 1912, 
varvid Åmål ej medräknats för år 1911 och Stockholm ej för år 1912. 

Vid en jämförelse mellan ovanstående tal måste ihågkommas, at t de åren 
1911 och 1912 valda fullmäktige icke äro desamma, som underkastades om
val resp. åren 1913 och 1914, utan att de var för sig äro olika hälfter av 
hela antalet fullmäktige. Dessa hälfter äro icke alltid precis lika stora, be
roende dels därpå, att hela antalet fullmäktige i vissa städer icke är ett 
jämnt tal, dels därpå, att ökning eller minskning av antalet fullmäktige 
kan ha beslutats och genomförts för de senare valen (så har i detta fall 
ökning skett för år 1914). Tages hänsyn härtill, finner man vid en jäm-

») Emellertid har även detta förnyade val i Uddevalla stads andra valkrets blivit överklagat, 
och äro klagomålen, efter vad centralbyrån har sig bekant, ännu beroende av Kungl. Maj-.ts be-
fallningshavaiides i länet prövning. — Över valet i Filipstad hava även besvär anförts, men äro 
klagomålen ännu beroende av Regeringsrättens prövning. 

2 — 153144. Stadsfullmäktigoalen. 
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förelse mellan antalet valda fullmäktige efter partiställning i de städer, som 
förrättade val såväl år 1911 som 1913, att de liberala sistnämnda år, då 
hela antalet platser, som skulle besättas, var fyra mindre än år 1911, fått 
vidkännas en förlust på 13 platser, medan de moderata i stället vunnit en 
och socialdemokraterna 8 platser. På samma sätt finner man vid en mot
svarande jämförelse mellan åren 1912 och 1914, at t de liberala sistnämnda 
år, då hela antalet platser, som skulle besättas, var 18 större än år 1912, 
fått vidkännas en förlust på ej mindre än 54 platser, medan de moderata 
i stället vunnit 36, socialdemokraterna 22 och »övriga» 14 platser. 

Av de till gruppen »övriga» räknade stadsfullmäktige tillhörde år 1913 10 
Öregrund, där såsom redan nämnts alla avgivna valsedlar tillhörde den fria 
gruppen. De återstående 20 år 1913 liksom alla 29, som år 1914 räknats till 
de övriga, voro valda av sådana partigrupper, som icke kunnat hänföras till 
något bestämt politiskt parti. Av dessa tillhörde år 1913 ett antal av sju 
Djursholm, sex Kungälv och fem Nora. Av de år 1914 valda voro icke 
mindre än tio representanter för Sigtuna, där båda de partigrupper, i vilka 
de röstande fördelat sig, måst hänföras till »övriga», samt åt ta represen
tanter för Trosa, fem för Norrtälje och lika många för Huskvarna. Kvinno
grupperna i Köping och Haparanda år 1913 och i Honneby år 1914 fingo 
vardera en av sina kandidater vald. 

För att underlätta en jämförelse mellan de olika partiernas s tyrka bland 
de röstande och bland de valda stadsfullmäktige meddelas i efterföljande 
tablå en sammanställning av varje partis relativa andel av det samman
lagda röstetalet och av hela antalet valda stadsfullmäktige.J) 

Ovanstående procenttal borde naturligtvis vara desamma för alla partier, 
under förutsättning att alla platser fördelades fullt proportionellt t i l l par
tiernas sammanlagda röstetal. Vid uppdelning på et t flertal valkretsar måste 
likväl helt naturligt en del förskjutningar äga rum, varvid de svagare par-

1) För att få full motsvarighet mellan röstetalet och antalet valda stadsfullmäktige har för är 
1914 antalet liberala stadsfullmäktige ökats med tvä och antalet socialdemokratiska fullmäktige i 
stället minskats med två. Detta av följande skäl. Dels har nämligen i Trosa en av de valda 
på grand av sin partiställning räknats till socialdemokraterna, ehuru de personer, som röstat på 
ifrågavarande kandidat, måst hänföras till det liberala partiet (jfr anm. 3 till tab. 2), dels hava 
i Umeå de båda fullmäktige, som valts från den socialdemokratiska listan och i tabellen förts 
till socialdemokraterna, gått in på grund av den omständigheten, att deras namn jämväl voro 
upptagna å den liberala listan, och har det därför ansetts lämpligt att till liberalerna överföra 
en av dem (jfr anm. 8 till tab. 2). 
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Tab. B. Antal kvinnliga stadsfullmäktige. 
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tierna oftast bli lidande. Socialdemokraternas ställning visar sig i detta av
seende vara den ofördelaktigaste, i det att , oaktat på detta parti kommo år 
1913 24-1 och år 1914 20-9 % av det sammanlagda röstetalet, likväl endast 
resp. 15-0 och 16-4 % av de valda stadsfullmäktige tillhörde socialdemokra
terna. Liberalerna, som med hänsyn till röstetalet år 1913 voro svagare, 
men år 1914 ungefär jämstarka med socialdemokraterna, intogo emellertid 
båda åren en betydligt gynnsammare ställning än dessa. Det största partiet, 
de moderata, voro mest gynnade år 1914. 

Bakom var och en av de valda stadsfullmäktige stod år 1913 183 väljare 
med ett röstetal av 3 00(5 och år 1914 102 väljare med 1542 röster. För de 
tre partierna, moderata, liberala och socialdemokrater, utgjorde antalet valmän 
i genomsnitt per representant år 1913 resp. 1.32, 180 och 459 och år 1914 
resp. 75, 106 och 201 samt röstetalet i medeltal for varje stadsfullmäktig år 
1913 för det moderata part iet 2 980, för det liberala 2 915 och för det social
demokratiska 4 818 och år 1914 resp. 1 481, 1 524 och 1 941. 

Den betydande olikheten mellan partierna i medeltalet röstande för varje 
stadsfullmäktig beror huvudsakligen på medelröstetalets olika storlek. A t t 
åter antalet röster i genomsnitt per representant, vilket vid en fullt propor
tionell fördelning av alla platser efter varje partis hela röstetal borde vara 
lika stort för alla partier, företedde så stora växlingar, förklaras åter t i l l 
största delen av den nyss påpekade förskjutningen ti l l förmån för det största 
partiet, som ofta äger rum vid fördelningen av platserna inom varje valkrets. 
En bidragande orsak till den ogynnsamma ställning, socialdemokraterna in
togo, har dock även varit den omständigheten, a t t de hade sin huvudstyrka 
i några av de största städerna, där röstetalet för alla partier var ovanligt 
högt i förhållande till antalet valda stadsfullmäktige. I Stockholm t. ex., 
som år 1913 intog en mycket dominerande ställning i förhållande till övriga 
städer, utgjorde antalet röster i medeltal för varje stadsfullmäktig berörda 
år 15 431, under det att motsvarande medeltal för samtliga städer samma år 
utgjorde endast 3 00(3. 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. B meddelas uppgift å antalet inom varje 
stad och varje parti valda kvinnliga stadsfullmäktige. Av de till gruppen 
sövriga» räknade voro de år 1913 i Köping och Haparanda och de år 1914 i 
Ronneby valda representanter för de speciella kvinnogrupperna. 

Tillämpningen av rangordning-s- och rednktionsrcglerna. E n översikt över till-
lämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna lämnas i tab. C, varvid 
för överskådlighetens skull de valda stadsfullmäktige fördelats efter det an
tal, som utsetts inom varje partigrupp. Då därjämte i de fall, då två ungefär 
jämstarka partier röstat med gemensam partibeteckning,, i allmänhet reduk
tionsregeln måste komma till användning, även om sammanhållningen inom 
var t och ett av de båda partierna varit stor, hava i tabellen alla de stads
fullmäktige, som av denna anledning valts enligt reduktionsregeln, dessutom 
särskilt antecknats inom parentes. 

Såsom av de i tabellen meddelade siffrorna framgår, blevo år 1913 av samt
liga stadsfullmäktige 195 valda enligt rangordningsregeln och 118 enligt re-
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Tab. C. Tillämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna. 
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duktionsregeln samt vid 1914 års val 752 utsedda enligt den förstnämnda och 
411 enligt den sistnämnda regeln. Bland de enligt reduktionsregeln valda 
ingå emellertid år 1913 25 liberala och 6 socialdemokrater och år 1914 
45 liberala och 40 socialdemokrater, för vilka sagda regel måst tillämpas 
på grund därav, att de båda partierna röstat med gemensam partibeteck
ning. 

En jämförelse mellan de olika partierna visar, att år 1913 sammanhåll
ningen bland de moderata varit tämligen god, då endast något mer än en 
tredjedel av deras 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 vil
kas representanter endast åtta eller ungefär en sjättedel valdes enligt reduk
tionsregeln, och av dessa för övrigt sex tillhörde valkretsar, där partiet 
röstat med samma partibeteckning som de liberala. Däremot synes samman
hållningen inom det liberala partiet vid dessa val hava varit svagare, i det 
att jämnt hälften av dess representanter valts enligt reduktionsregeln. Tages 
emellertid hänsyn därtill, att av de på detta sätt valda mer än 2/s tillhört 
valkretsar, där valallians ingåtts mellan liberaler och socialdemokrater, ändrar 
sig förhållandet betydligt till liberalernas förmån. Bland »övriga» ingå även 
de tio stadsfullmäktige, som i öregrund valts av den s. k. fria gruppen, 
inom vilken ordningen mellan namnen alltid skall bestämmas enligt reduk
tionsregeln. 

Vid 1914 års val synes liksom vid föregående års val sammanhållningen 
hava varit starkare inom det socialdemokratiska partiet än inom de båda 
övriga, men liberalerna visa något bättre sammanhållning än år 1913 var 
fallet. 

En jämförelse mellan 1911 och 1913 års val synes giva vid handen, att, 
ehuru det moderata partiet stod avgjort ogynnsammare i nu berörda avseende 
sistnämnda år än det förstnämnda, sammanhållningen inom partierna över 
huvud dock varit ungefär densamma vid båda valtillfällena. Visserligen har 
xeduktionsregeln kommit till användning i ett proportionsvis något större 
antal fall år 1913 än år 1911, men detta berodde i flera fall år 1913 än år 
1911 på valallianserna mellan liberaler och socialdemokrater. Motsvarande 
jämförelse mellan 1912 och 1914 års val visar väl en något förändrad ställ
ning särskilt för liberaler och socialdemokrater, men ej heller här har sam
manhållningen inom partierna över huvud i nämnvärd grad rubbats. 

II. Den kommunala rösträtten i Stockholm år 1913 och i övriga städer, 
som icke deltaga i landsting, år 1914. 

I röstlängd upptagna. I tab. 4 meddelas uppgifter för Stockholm år 1913 
samt för Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle år 1914 å antalet i röst
längd upptagna personer, bolag och andra samfälligheter med fördelning på 
röstberättigade och icke röstberättigade inom varje enröstgrupp. En sam-
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manfattning av tabellens siffror lämnas i efterföljande tablå, där även de 
sammanlagda röstetalen för de särskilda städerna äro angivna. 

Sedan år 1912 bar antalet i röstlängd upptagna ökats i Stockbolm med 
8 571, Göteborg 5 289, Malmö 5 259, Norrköping 559 och Gävle 324, vilket 
i förhållande till antalet år 1912 i röstlängd upptagna motsvarar en relativ 
ökning av resp. 7-7, 11 4, 18-5, 4 4 och 2-8 %. För Stockholm beror ökningen 
till en stor del på Brännkyrka sockens inkorporering, enär antalet i röstlängd 
upptagna där utgjorde 6 705. Relativt störst var emellertid ökningen i Malmö 
och därnäst i Göteborg. 

Förbållandet mellan samtliga i röstlängd upptagna år 1913 resp. 1914 och 
folkmängden vid samma års början utgjorde i Stockholm 31'8 %, i Göteborg 
29-0 ?», i Malmö 35-2 %, i Norrköping 28-7 % och i Gävle 33-3 %, vilket för 
Stockholm är obetydligt lägre, men för de övriga städerna högre tal än år 
1912. Till jämförelse med ovanstående siffror må nämnas, att vid 1914 års 
landstingsmannaval de i röstlängd upptagna utgjorde i städerna 29-2 % och 
på landsbygden 23-6 % av folkmängden. 

Medelröstetalet för alla i röstlängd upptagna var följande: 

Såsom av ovanstående siffror framgår, var medelröstetalet högre i Stock
holm än i övriga städer. Sedan år 1912 var detsamma i det närmaste oför
ändrat i Stockbolm, men hade 'i övriga städer något ökats. För de städer, 
som deltogo i 1914 års landstingsmannaval, utgjorde medelröstetalet för alla 
i röstlängd upptagna 9-5. 

De stora ojämnheter, som i tab. 4 kunna iakttagas i de särskilda enröst-
gruppernas inbördes storlek, bero huvudsakligen på verkan av de bevillnings-
fria avdragen å den till bevillning uppskattade inkomsten av kapital och 
arbete. Dessa avdrag utgjorde år 1913 resp. 1914 i Stockholm och Norrköping 
650 kr. för inkomst understigande 1 200 kr. och 500 kr. för inkomst fr. o. m. 



20 

Tab. D. I röstlängd upptagna, röstberättigade och icke 
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röstberättigade, fördelade i procent på varje enröstgrupp. 
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1 200 till 1 800 kr., i Göteborg voro samma avdrag 650 och 400 kr., i Gävle 
550 och 400 kr. och i Malmö i regel likaledes 550 och 400 kr., ehuru där 
såväl högre som lägre avdrag även tillämpats. I alla städer, där icke redan 
de bevillningsfria avdragen voro de högsta tillåtna, hava därjämte dessa 
avdrag ytterligare höjts för personer med större familjer. 

På grund av dessa avdrag funnos i Stockholm mycket få inkomsttagare 
med 14—17 röster, då personer med 1 799 kronors inkomst ännu kommo i 
åtnjutande av ett bevillningsfritt avdrag på 500 kr., och alltså hade en be
skattningsbar inkomst, som uppgick t i l l endast 1 299 kr., vilken enligt gällande 
röstskala berättigade dem ti l l 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 när
mast lägre och högre röstgrupper. Sålunda funnos 3 089 personer med ett 
röstetal av 13, men inom den följande röstgruppen med 14 röster hade detta 
antal krympt tillsammans till endast 348 eller ungefär en niondel, och den 
sjuttonde röstgruppen omfattade endast 374 personer, men den adertonde där
emot 1 402. 

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 röst
grupperna mycket fåtaliga, likaså i Malmö och Gävle femtonde, sextonde och 
sjuttonde röstgrupperna, och i Norrköping grupperna med röstetalen 14—17. 

Med nu påpekade oregelbundenheter befunno sig i stort sett röstgrupperna 
med stigande röstetal i numeriskt avtagande ända upp ti l l tjuguenrösters-
gruppen, vilken i alla städerna var betydligt större än de närmast föregående, 
beroende därpå, a t t denna grupp var den första, till vilken räknades inkomst
tagare inom en inkomstlatitud av 500 kr. (2 001—2 500 kr.), medan denna 
latitud vid de lägre röstetalen varit endast 100 kr. Därefter avtogo emel
lertid åter röstgrupperna i storlek med undantag för den allra högsta, som 
åter visade en stark stegring. I Stockholm var sålunda i denna grupp an
talet i röstlängd upptagna 4 140 mot endast 230 i den närmast föregående, 
i Göteborg steg motsvarande antal från 77 i trettionionde röstgruppen ti l l 
1 426 i den fyrtionde, i Malmö var antalet i de båda högsta grupperna resp. 
42 och ö9<o, i Norrköping 28 och 248 samt i Gävle 9 och 170. 

De i tab. D meddelade relativa talen å antalet röstägande inom varje en-
röstgrupp i förhållande ti l l det sammanlagda antalet röstägande inom alla 
röstgrupper, kunna även tjäna t i l l jämförelse de olika städerna emellan. Ax
en sådan jämförelse framgår, att medan i Stockholm endast 5-3 % av alla i 
röstlängd upptagna tillhörde den allra lägsta röstgruppen, däremot i Norr
köping, där de bevillningsfria avdragen voro lika stora och siffrorna således 
fullt jämförbara, icke mindre än 10 4 % räknades till samma grupp. 

Den relativt största röstgruppen var i Stockholm och Göteborg den fjärde, 
som i båda städerna omfattade 10 7 % av alla i röstlängd upptagna. I Malmö 
var den tredje röstgruppen störst, omfattande 10-9 ;'. av samtliga, i Norr-
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köping dem andra och i Gävle den första, med motsvarande procenttal upp
gående till resp. 12-5 och 12-8. 

Den högsta röstgruppen, som otnfattade alla med 40 röster, var jämförelsevis 
störst i Stockholm, varest 3-5 % av alla i röstlängd upptagna nådde upp till 
ett röstetal av 40. Närmast Stockholm kom i detta avseende Gröteborg med 
3-8 %, varefter följde Malmö med 2-1 %, Norrköping med 1-9 % och sist Gävle 
med 1'4 %. Över huvud taget voro de högre röstgrupperna relativt talrikare 
i Stockholm än i de övriga städerna. Detta framgår även av efterföljande 
itabell, 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 bär ovan framgår, a t t i Stockholm 30-0 % av alla 
i röstlängd upptagna tillhörde den högre av de båda röstgrupperna, uaen i 
"Göteborg endast 24 1 % i Malmö 21-4 %, i Norrköping 20-6 % och i Gävle 
18-8 %. Till jämförelse härmed må nämnas, a t t i de städer, som deltogo i 
1914 års landstingsmaunaval, 20 1 K av alla i röstlängd upptagna hade 18— 
40 röster. 

Röstberättigade «ch icke röstberättigade. Av den ä sid. 19 i det föregående 
meddelade tablån över alla i röstlängd upptagna framgår även deras fördel
ning på röstberättigade och icke röstberättigade. Uttryckt i procent av samt-
i iga i röstlängd upptagna utgjorde de röstberättigade i Stockholm 74-0, i 
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Tab. E. Röstberättigade i procent av alla i röstlängd upptagna inom varje 
enröstgrupp. 
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Göteborg 74-8, i Malmö 60-1, i Norrköping 55-0 och i Gävle 65-6 %. Medan 
sålunda Norrköping i detta avseende intog den minst fördelaktiga ställningen, 
skilde sig Göteborg och Stockholm genom relativt höga procentsiffror fördel
aktigt från de övriga. För de i 1914 års landstingsmannaval deltagande 
städerna utgjorde de röstberättigade 81 3 % av alla i röstlängden upptagna, 
och för rikets landsbygd var motsvarande siffra 80-4 %. Vad det höga pro
centtalet för Göteborg angår, beror detsamma utan tvivel därpå, att upp
gifterna rörande den kommunala rösträtten, som för Göteborg lämnats av 
stadens kommitté för kommunalstatistik, kommit att avse en senare tidpunkt 
än de rätteligen bort. De till centralbyrån meddelade uppgifterna om anta
let röstberättigade och icke röstberättigade i staden avse nämligen förhållan
dena enligt den kommunala röstlängden vid en tidpunkt under år 1915, då ett 
stort antal personer, som i dec. 1914 häftade för oguldna kommunalutskylder 
och således då ej voro röstberättigade, hunnit betala sina resterande utskyl-
der och därigenom förskaffat sig rösträtt. De tal, som angiva antalet röst
berättigade i Göteborg, äro därför efter all sannolikhet för höga, liksom talen 
för de icke röstberättigade äro för låga. At t i Stockholm åter de röstbe
rättigades relativa antal även var så stort, beror utan tvivel därpå, att valet 
där förrättades så tidigt på året, a t t 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. En jämförelse med motsvarande procenttal vid stadsfullmäktigvalen 
år 1912 giver vid handen, a t t en avgjord sänkning ägt rum såväl i Stock
holm som i Malmö, Norrköping och Gävle, medan däremot i Göteborg pro
centtalet av nyss anförda skäl betydligt ökats. 

I tab. 4 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 röst
längd upptagna inom samma grupp meddelas därjämte i tab. E. Här är den 
stora skillnaden påfallande mellan de låga procenttalen inom de lägre röst
grupperna och de i allmänhet mycket höga talen längre upp på skalan. An
talet röstberättigade var likväl icke minst inom den allra lägsta röstgruppen, 
utan i allmänhet inom de närmast därefter följande. Det minsta relativa an
talet röstberättigade fanns i Norrköping inom tredje röstgruppen, varest 
endast 40-7 % av samtliga ti l l denna grupp hörande personer ägde kvar sin 
rösträtt . I de allra flesta fall är det naturligtvis oguldna kommunalutskyl
der, som äro orsaken till att eljest röstberättigade personer icke få utöva 
denna sin r ä t t ; 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 röstbe
rättigade anmärkningsvärt höga inom de grupper, som huvudsakligen bestodo 
av fastighetsägare. Mest iögonenfallande är detta förhållande inom röst
grupperna närmast före den adertonde. 1 alla städer voro där, av skäl som 
redan framhållits, inkomsttagarnas antal högst obetydligt, och på samma 
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gång var procenttalet för de icke röstberättigade mycket lågt. Inom den 
adertonde röstgruppen var åter de röstberättigades antal betydligt mindre. 
Som exempel härpå kan nämnas, att i Göteborg de röstberättigade inom den 
sjuttonde röstgruppen utgjorde 92-0 °„ av röstgruppens hela antal, medan 
samma procenttal inom den närmast högre gruppen utgjorde endast 81'3; i 
Gävle var denna motsättning ännu större mellan 94-l % inom den sjuttonde 
och 68 5 % inom den adertonde röstgruppen. 

En följd av att de i röstlängd upptagna i större utsträckning förlorat sin 
rösträtt inom de lägre röstgrupperna än inom de högre är, att medelröste
talet var betydligt lägre för de icke röstberättigade än för de röstberättigade. 
Sagda medelröstetal var nämligen följande: 

Med undantag för en obetydlig nedgång i medelröstetalet för de röst
berättigade i Göteborg och för de icke röstberättigade i Stockholm voro 
medelröstetalen år 1914 genomgående något högre än år 1912. För de städer, 
som deltogo i 1914 ars landstingsmannaval utgjorde medelröstetalet för de 
röstberättigade 10-3 och för de icke röstberättigade 6-0. 

Deltagandet i valcu. 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 nu förelig
gande och vid 1912 års stadsfullmäktigval följande: 

Ovanstående siffror visa, att deltagandet i valen i Stockholm, Göteborg 
och Gävle var åtskilligt livligare år 1914 (1913) än år 1912. Även i Malmö 
var deltagandet livligare, medan däremot i Norrköping, vars procenttal vid 
båda valtillfällena var högre än procenttalen för de andra städerna, de rös
tandes relativa antal gått obetydligt tillbaka. 

1) Då antalet röstberättigade i Göteborg av skäl, som förat påpekats, torde vara något för högt 
angivet, följer härav, att ovanstående procenttal torde vara något för lågt. 
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III . Sammanfattande översikt av de kommunala valen åren 1912—1914. 

För a t t lämna en enhetlig bild av de kommunala valen i hela, riket må 
slutligen i det följande meddelas en kort sammanställning av några mera 
intressanta siffror från landstingsmannavalen åren 1912 och 1914 samt de 
här ovan behandlade stadsfullmäktigvalen i de fem städer, som icke deltaga 
i landsting. Beträffande 1910 års kommunala val har en dylik samman
ställning gjorts i berättelsen om stadsfullmäktigvalen år 1910 (ingår i Sta
tistisk tidskrift, haft. 158), vartil l torde få hänvisas. 

Antalet i röstlängd upptagna utgjorde vid tiden för de val, som här 
avses, i hela riket tillsammans 1 392 569, motsvarande 24-7 % av rikets folk
mängd vid 1914 års början, varvid dock bör ihågkommas, a t t valen inom 
halva antalet landstingsvaikretsar förrättades redan två år tidigare. För
delningen på landsbygd och städer samt på röstberättigade och icke röst
berättigade var följande: 

Kommunalt röstberättigade voro således inalles 1089 853 personer, därav 
762 754 på landsbygden och 327 099 i städerna. I förhållande till folk
mängden vid 1914 års början utgjorde de röstberättigade på landsbygden 
18-4 %, i städerna 22-0 % och i hela riket 19-3 %. Sedan år 1910 har antalet 
i röstlängd upptagna ökats med 177 654 personer, vilket jämväl innebär 
en ökning i förhållande ti l l folkmängden, från 22-2 % år 1910 till 24-7 %. 
Även antalet röstberättigade har ökats i förhållande ti l l folkmängden sär
skilt på landsbygden, där procenttalet stigit från 15 7 år 1910 till 18-4, 
medan motsvarande procenttal för städerna stigit från 20-6 till 22-0. 

Till belysande av antalet röstande vid här ifrågavarande val, deras röste
tal och fördelning på partier meddelas här nedan en sammanställning av de 
vid landstingsmannavalen samt stadsfullmäktigvalen i Stockholm, Göteborg, 
Malmö,Norrköping och Gävle avgivna godkända valsedlarnas antal och röstetal-

1) För att undvika dubbelräkning hava här och i det följande frånräknats för år 1912 dels den 
landstingsvalkrets, som omfattade Brännkyrka och Nacka socknar samt Saltsjöbadens köping i 
Stockholms län, dels ock den landstingsvalkrets, som omfattade Karesuando tingslag i Norrbottens 
län, ehuru båda dessa valkretsar förrättade val år 1912. Brännkyrka socken deltog nämligen, 
sedan den inkorporerats med Stockholm, jämväl i 1913 års stadsfullmäktigval därstädes, Nacka 
socken och Saltsjöbadens köping deltogo jämväl i 1914 åra landstingsmannaval och detsamma var 
förhållandet med Karesuando tingslag. 
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Det t i l l antalet största partiet var, såsom av ovanstående siffror framgår, 
det moderata med tillsammans 242 553 röstande eller 40-8 % av hela antalet 
och därnäst kom det liberala partiet, som samlat 193 346 röstande. Minst 
av de tre huvudpartierna var det socialdemokratiska med 157 873 röstande. 
Härt i l l kommo 340 röstande tillhörande åtskilliga mindre betydande parti
grupper utan bestämd politisk färg, samt slutligen 375 röstande, som av
lämnat valsedlar utan partibeteckning. De moderata voro med hänsyn till 
valsedlarnas antal jämförelsevis något talr ikare i städerna än på lands
bygden och på båda hållen betydligt talr ikare än vartdera av de båda 
andra partierna. Liberalerna åter hade sin avgjort starkaste ställning på 
landsbygden, där 36-0 % av hela väljarkåren tillhörde nämnda parti, under 
det a t t detsamma omfattade endast 24-0 % av de röstande i städerna. Rakt 
motsatt var förhållandet med socialdemokraterna, som på landsbygden ut
gjorde endast 23-7 % av de röstande, men i städerna 33 5 %, beroende huvud
sakligen på deras numerärt starka ställning i de större städerna. I fråga 
om de avgivna valsedlarnas röstetal, som på grund av den olika röstskalan 
på landsbygden och i städerna icke kunnat sammanföras i en summa för 
hela riket, var det moderata partiet ävenledes avgjort överlägset såväl på 
landsbygden som ännu mera i städerna, där de moderata kunde räkna sig 
till godo mera än hälften av det sammanlagda röstetalet. 

Sedan de kommunala valen år 1910 har de moderatas ställning, som på 
landsbygden är jämförelsevis oförändrad, förbättrats något i städerna. Li
beralerna, som år 1910 numerärt voro det starkaste partiet på landsbygden 
och i hela riket, ehuru de moderata voro dem överlägsna i röstetal och i 
städerna jämväl med hänsyn till antalet avgivna valsedlar, hava relativt 
taget förlorat betydligt i styrka, särskilt på landsbygden. Socialdemokraterna 
hava däremot i motsvarande grad vunnit i styrka, oeh är deras framryck-
ning på landsbygden särskilt framträdande. Den ändrade partiställningen 
belyses av nedanstående tablå, där partiernas inbördes s tyrka vid de kom
munala valen år 1910 och vid nu föreliggande val angives i relativa tal. 
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Vid ett studium av ovanstående tablå bör emellertid ihågkommas, att det 
liberala partiets relativa tillbakagång å ena sidan och socialdemokraternas till
växt å den andra icke äro fullt så stora, som av siffrorna framgå. I åtskilliga 
valkretsar, inom vilka socialdemokraterna år 1010 icke uppträdde som själv
ständigt parti utan röstade tillsammans med de liberala och följaktligen i 
valstatistiken icke kunnat redovisas särskilt, har det nämligen för 1912 och 
senare års val varit möjligt a t t särskilja de liberala och socialdemokratiska 
väljarna, varigenom i dessa valkretsar en jämförelse mellan år 1010 å ena 
sidan och åren 1912—1914 å den andra måste ställa sig för de liberala 
ogynnsammare, men för .socialdemokraterna gynnsammare än verkliga för
hållandet. 

Vid här ifrågavarande val kasserades tillsammans 2 912 valsedlar, av vilka 
2 553 kommo på landsbygden och 359 på städerna. Läggas dessa kasserade 
sedlar till det ovan angivna antalet godkända valsedlar, erhålles ett antal 
av sammanlagt 597 399 avgivna valsedlar, därav 423 724 på landsbygden och 
173 675 i städerna, vilket alltså motsvarar antalet i nämnda val deltagande 
personer. Ka sammanställning av de röstande och de röstberättigade i hela 
riket samt särskilt på landsbygden och i städerna lämnar följande resultat: 

1 hela riket deltogo i valen något mer än hälften av de röstberättigade 
eller 54-8 %, vilket i och för sig ej kan anses som någon särdeles hög siffra. 
Liksom år 1910 var deltagandet något livligare på landsbygden än i stä
derna. På landsbygden utgjorde nämligen de röstande 55-6 % av de röst
berättigade, men i städerna i genomsnitt endast 53-1 '/.. Deltagandet var 
sålunda över huvud vid nu föreliggande val något livligare än vid 1010 års 
val, då motsvarande procenttal voro för hela riket 40-3 och för landsbygd 
och städer resp. 50 6 och 46 2. Stegringen beror t i l l största delen på det 
synnerligen livliga deltagandet i 1914 års landstingsmannaval såväl på lands-

3—153144. Stadsfnllmäktiyvalen. 
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bygden som i städerna. Orsaken till a t t procenttalet för städerna är lägre 
än för landsbygden är det ringa deltagandet i de största städerna. Endast 
Norrköping kunde uppvisa en siffra eller 54-0 %, som var något högre än 
genomsnittssiffran för samtliga städer. Däremot deltogo i Stockholm endast 
50 8 % av de röstberättigade i valet, i Göteborg 48-8 % i Malmö 42-8 % och 
i Gävle 49 1 %. 

Stockholm den i>0 oktober 1915. 

Underdånigst 

LUDVIG WTDELL. 
Otto Grönlund. 



TABELLER. 
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Tab. 1. Avgivna valsedlar och valda stads-
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fullmäktige vid de allmänna valen år 1913. 



34 TAB. 1 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-

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

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

1) För Djursholm, Nässjö och Hässleholm, vilka förrättade sina första stadsfullmäktigval, kunna 
inga jämförelsesiffror från år 1911 anföras. Jfr anm. 1 till tal). :->. 

2) Djursholm. Partigruppen »Kommunala samlingslistan;. synes ej hava varit en sammanslutning 
av politisk karaktär och har därför i kol. 5, 11 och 18 förts till »övriga». Enligt erhållna upplys
ningar röstade emellertid socialdemokraterna, som jämte båda de övriga partierna voro företrädda inom 
gruppen, med särskild lista. — Samma anmärkning gäller även beträffande motsvarande partigrupp vid 
det samtidigt förrättade fyllnadsvalet (se tab. 3). 
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till tab. 1. 

3) Eksjö. De moderata voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »De borgerliga» 
och »Kommunala valmansföreningen», av vilka den förra gruppen omfattade 271 valsedlar med sainmÄ-
lagt 5 552 röster samt valde 8 stadsfullmäktige och den senare omfattade 89 valsedlar med 1 295 röster 
samt valde en stadsfullmäktig. 

4) Nässjö. De moderata, som röstade under partibeteckningen »Borgare och tjänstemän» omfattade, 
enligt erhållna upplysningar, jämväl en nykterhetsvänlig grupp, som använde särskild lista, från vilken 
två representanter valdes, vilka även förts till kol. 15. — Samma anmärkning gäller även beträffande 
det samtidigt förrättade fyllnadsvalet (se tab. 3). „ 

5) I do här meddelade slutsummorna för år 1911 ingå ej siffrorna för Åmål, vilken stad väl förrättade 
fullmäktigval år 1911, men däremot ej år 1913. Slutsummorna för år 1913 äro emellertid ej fullt jäm
förbara med summorna för år 1911, enär i de förstnämnda jämväl ingå siffrorna för Djursholm, Nässjö 
och Hässleholm, som ej förrättade val år 1911. Jfr anm. 1. 
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Tab. 2. Avgivna valsedlar och valda stads-
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fullmäktige vid de allmänna valen år 1914. 



3 8 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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40 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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42 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS 
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4 4 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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46 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-

Anmärkningar 
f) I do härmed betecknade valkretsarna hava valsedlar tillhörande det liberala och det socialdemokra

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

FF) J- de härmed betecknade valkretsarna ingå bland de liberala även valsedlar, avgivna av socialde
mokrater, vilka här röstat icke endast med gemensam partibeteckning utan även med gemensamma eller 
i det närmaste likartade listor som de liberala och därför icke kunnat i statistiken skiljas från dessa. 
De av den gemensam ma partigruppen valda stadsfullmäktige hava även i kol. 16 förts till de liberala. 

1) Korrtäljc. Partigruppen »Reform- och Nyktethctsvännerna» synes ej hava varit en sammanslut
ning av politisk karaktär och har därför förts till »övriga». Enligt erhållna upplysningar röstade emel
lertid socialdemokraterna, som jämte båda de övriga partierna voro företrädda inom gruppen, med sär
skild lista och tingo en representant vald. Samtliga av gruppen valda stadsfullmäktige ha emellertid 
i kol. 18 förts till »övriga». 

2) Sigtuna. De röstande voro fördelade på två partigrupper, »Medborgarnes samlingslista» med 72 
valsedlar och sammanlagt 58b' röster och »För Sigtuna stads bästa» nr d 38 valsedlar och 407 röster. 
Den förra gruppen valde 6 och den senare 4 stadsfullmäktige. Då emellertid enligt erhållna upplys
ningar partifördelningen icke varit av politisk karaktär, hava båda, partigrupperna i kol. 5, 11 och 18 
förts till »övriga». 

3) Trosa. En av de valda stadsfullmäktige, som utsetts av den för liberaler och socialdemokrater 
gemensamma partigruppen, var socialdemokrat och har därför vid fördelningen av de valda efter partier 
förts till kol. 17. 

4) Jönköping. De moderata voro i alla tre valkretsarna splittrade på två partigrupper med parti
beteckningarna »Borgerliga valmansföreningen» och »lloderata valmansföreningen», av vilka den torra 
gruppen i hela staden omfattade 1 157 valsedlar med sammanlagt 23 37? röster samt valde 13 stads
fullmäktige och den senare omfattade 435 valsedlar med 6 048 röster samt valde 2 stadsfullmäktige 
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till tab. 2. 
5) Örebro. Inom båda valkretsarna voro de moderata splittrade pä två partigrupper med partibeteck

ningarna »Den borgerliga listan» och »Reformvänner», av vilka den torra gruppen i hela staden omfattade 
134!) valsedlar med sammanlagt 28 336 röster samt valde lo stadsfullmäktige och den senare gruppen, 
som utgjorde en sammanslutning av moderata uykterhetsvänner, omfattade 209 valsedlar med 4 754 röster 
samt valilc 2 stadsfullmäktige. 

6) Säter. Do liberala voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »Frisinnade och 
Nykterhetsvänliga! och »Vänstern», av vilka den förra gruppen omfattade 48 valsedlar med sammanlagt 
631 röster samt valde 2 stadsfullmäktige och deu senare gruppen »infattade 08 valsedlar med 711 röster 
samt valde en stadsfullmäktig. Sistnämnda grupps storlek har emellertid endast kunnat approximativt 
beräknas, enär socialdemokraterna jämväl röstade under partibeteckningen »Vänstern», ehuru med sär
skild lista. 

7) Örnsköldsvik De moderata voro splittrade pä tvä partigrupper med partibeteckningarna »Mode
rata» och »Borgerliga partiet», av vilka den förra gruppen omfattade 25(1 valsedlar med sammanlagt 
5170 röster samt valde .8 stadsfullmäktige och den senare gruppen omfattade 78 valsedlar med 1 2ö0 
röster samt valde en stadsfullmäktig. 

8) Umeå. De moderata voro splittrade på tvä partigrupper med partibeteckningarna »Sparsamhets-
vännerna» och »Centern», av vilka den förr ii gruppen omfattade 484 valsedlar med sammanlagt 8 536 röster 
samt valde 9 stadsfullmäktige och den senare gruppen omfattade 86 valsedier med 1 522 röster samt 
valde en stadsfullmäktig. Liberaler och socialdemokrater röstade under gemensam partibeteckning, men 
med särskilda listor. Ehuru deu socialdemokratiska listan endast samlade ett relativt ringa antal röster, 
Wevo två socialdemokrater valda beroende därpå, alt liberalerna på sin officiella lista jämväl upptagit 
deras namn. 

9) I de här meddelade s lu t summorna för år 1912 ingå ej siffrorna för Stockholm, som förrättade stads-
fullmäktigval sagda år, men ej å r 1914. 
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Tab. 3. Avgivna valsedlar och valda stads-

Anmärkningar 
1) Djursholm, Nässjö och Hässleholm, som alla tre blevo städer med ingången av år 1914, nyvalde 

dessförinnan (i Hässleholm företogs valet dock först i mars 1914) hela antalet stadsfullmäktige. För 
detta ändamål företogos i var och en av nämnda städer tvenne särskilda val, av vilka det ena omfattade 
de stadsfullmäktige, som skulle kvarstå i fyra år, d. v. s. till utgången av år 1917 (se tab. 1), och det 
audra de stadsfullmäktige, som skulle kvarstå i endast två år, d. v. s. till utgången av år 1915 (se ta
bellen härovan). 

2) Västerås. På grund av beslut om ökning av hela antalet stadsfullmäktige från 36 till 48 förråt-
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fullmäktige vid fyllnadsval åren 1913 och 1914. 

till tab. 3. 

tadea i dec. 1913 särskilt val av 6 stadsfullmäktige för tiden till utgången av år 1916. De år 1912 
valda stadsfullmäktige voro 18. Jfr tab. 2. 

3) Mariestad. På grund av beslut om ökning av hela antalet stadsfullmäktige från 25 till 30 för
rättades i nov. 1914 dels särskilt val av 2 stadsfullmäktige för tiden till samma års utgång (= valet I), 
dels ock särskilt val av 3 stadsfullmäktige för tiden till utgången av år 191fj ( = valet II). De år 
1910 valda stadsfullmäktige voro 13 och de år 1912 valda 12. Jfr tab. 2. 
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Tab. 4. I röstlängd upptagna röstberättigade och icke röstberättigade i 
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Stockholm år 1913 samt i Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle år 1914. 








	Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914 av Kungl. Statistiska centralbyrån. – (Statistiska meddelanden. Ser. A, Tillfälliga statistiska undersökningar ; I:8)
	Inledning
	Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914 av Kungl. Statistiska centralbyrån
	Innehållsförteckning
	Text
	Inledning
	I. Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914
	Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigvalen
	Avgivna valsedlar
	Valda stadsfullmäktige
	Tillämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna

	II. Den kommunala rösträtten i Stockholm år 1913 och i övriga städer, som icke deltaga ilandsting, år 1914
	I röstlängd upptagna
	Röstberättigade och icke röstberättigade
	Deltagandet i valen

	III. Sammanfattande översikt av de kommunala valen åren 1912—1914

	Tabeller
	Tab. 1. Avgivna valsedlar och valda stadsfullmäktige vid de allmänna valen år 1913
	Tab. 2. Avgivna valsedlar och valda stadsfullmäktige vid de allmänna valen år 1914
	Tab. 3. Avgivna valsedlar och valda stadsfullmäktige vid fyllnadsval åren 1913 och 1914
	Tab. 4. I röstlängd upptagna röstberättigade och icke röstberättigade i Stockholm år 1913samt i Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle år 1914


	Table des matières
	Texte
	Introduction
	I. Élections aux conseils municipaux en 1913 et en 1914
	Réglements sur les élections
	Bulletins de vote déposés
	Représentants élus
	Application de la méthode de l'élection proportionelle

	II. Droit de vote communal à Stockholm en 1913 et dans les autres villes, ne participantpas aux conseils généraux (»Landsting»), en 1914
	Personnes inscrites sur les listes électorales
	Dont ayant droit ou n'ayant pas droit de vote
	Participants aux l'élections

	III. Résumé des élections communales en 1912—1914

	Tableaux
	Tabl. 1. Bulletins de vote déposés et conseillers municipaux (»stadsfullmäktige») élus auxélections générales en 1913
	Tabl. 2. Bulletins de vote déposés et conseillers municipaux élus aux élections générales en 1914
	Tabl. 3. Bulletins de vote déposés et conseillers municipaux élus aux élections complémentairesen 1913 et en 1914
	Tabl. 4. Nombre des personnes inscrites sur les listes électorales, dont ayant ou n'ayant pasdroit de vote, réparties par groupes de voix à Stockholm en 1913 et à Gothembourg, Malmö,Norrköping, Gävle en 1914



