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TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed 'avgiva sin underdåniga berättelse 
rörande stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918, varvid samtidigt lämnas en 
redogörelse för den kommunala rösträtten i Stockholm år 1917 och i övriga 
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städer, som icke deltaga i landsting, år 1918. Ur föreliggande berättelse har 
uteslutits den särskilda tabellen över avgivna valsedlar och valda stadsfull
mäktige vid fyllnadsvalen under de båda redogörelseåren, men för övrigt är 
berättelsen i allt väsentligt lik sina närmaste föregångare. 

Vad angår primärmaterialet till föreliggande berättelse över stadsfullmäk
tigvalen, som är den s'ista beträffande sådana val, vid vilka den 40-gradiga 
röstskalan tillämpats, hänvisas till den i föregående berättelse (sid. 2) ingå
ende redogörelsen. Utöver vad där anförts, bör måhända här nämnas, a t t 
det vänstersocialistiska partiet, som fr. o. m. år 1017 framträder som ett 
politiskt huvudparti, så vitt möjligt i tabellerna över valen särskilts från det 
socialdemokratiska, vilket emellertid ej fullständigt lyckats, då de båda 
partierna vid röstning under gemensam partibeteckning i åtskilliga fall valt 
med samma eller i det allra närmaste lika namnlistor. 

Statistiken över den kommunala rösträtten, som denna gång omfattar sex 
städer, grundar sig för Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gävle på upp
gifter, som jämlikt nådig kungörelse den 4 mars 1810 av magistraterna i 
vederbörande städer skolat i samband med stadsfulhnäktigvalen ingivas till 
statistiska centralbyrån, men för Stockholm på uppgifter i Stockholms stads 
statistik för de allmänna valen i staden åren 1916 och 1917 och för Göte
borg på uppgifter från stadens kontor för kommunalstatistik. 

Då stadsfullmäktigvalet i Stockholm förrättats under mars månad, men i de 
övriga städerna under december, och uppgifterna rörande den kommunala 
rösträtten avse samma tidpunkter som dessa val, grundar sig i följd härav 
röstlängden för Stockholm, där val förrättades år 1917, på 1916 års taxe
ring, medan däremot röstlängderna för de övriga städerna, där val förrättades 
år 1918, grunda sig på sistnämnda års taxering. 

I. Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. 

Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigvalen. I kommunalförordningen 
för rikets städer var intill de allmänna nyvalen av de kommunala represen
tationerna under år 1919 stadgat, att i alla städer med mer än 3 000 
invånare den beslutande myndigheten skulle utövas av på allmän rådstuga 
valda 'stadsfullmäktige. Mindre städer ägde rät t att på samma sätt utse stads
fullmäktige, av vilken rätt även alla städer med undantag för Skanör med 
Falsterbo begagnat sig. 

Antalet fullmäktige är i kommunalförordningen fastställt i förhållande till 
folkmängden enligt följande bestämmelser: 
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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 vid här 
ifrågavarande val återfinnes i Stockholm, som är indelat i fem valkretsar; 
trenne valkretsar förekomma i Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg, 
Jönköping, Karlskrona, Uppsala och Söderhamn, medan övriga städer med 
mera än 10 000 invånare äro indelade i två valkretsar. 

Allmänna stadsfullmäktigval förrättades år 1917 i 24 städer och under år 
1918 i 81 städer, varibland då inräknats även de nya städerna Tranås, Lud
vika och Boden, där val ägde rum först under januari innevarande år. Jäm
likt kommunalförordningen för rikets städer § 31 företogos inom var och en 
av förstnämnda båda städer tvenne särskilda val, av vilka det ena omfattade 
halva antalet stadsfullmäktige, som skulle kvarstå i fyra år, och det andra 
den återstående hälften, som skulle omväljas efter två år; i Boden valdes 
däremot hela antalet fullmäktige vid ett val, avsett att gälla för tiden till 
och med den 31 mars 1919. 

Avgivna valsedlar. Antal och röstetal; parti för delning. Hela antalet avgivna 
godkända valsedlar utgjorde vid 1917 års allmänna stadsfullmäktigval 70 172 
och vid 1918 års val 137 529. Läggas härtill de kasserade valsedlarna, vilka 
år 1917 utgjorde 328 och år 1918 uppgingo till 330, erhålles ett antal 
avgivna valsedlar för år 1917 av 70 500 och för år 1918 av 137 859, 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 politiska huvudpartierna, i den utsträckning en 
sådan fördelning varit möjlig att genomföra, framgår för de allmänna valen 
av de i tab. 1 och 2 meddelade uppgifterna. I nedanstående tablå lämnas 
därjämte ett sammandrag i såväl absoluta som relativa tal för samtliga stä
der av de vid de allmänna valen avgivna godkända valsedlarnas antal, röste
tal och partifördelning: 
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Till jämförelse de särskilda partierna emellan äro styrkeförhållandena 
vid 1917 och 1918 års val i nedanstående tablå sammanställda med motsva
rande vid valen åren 1915 och 1916. De båda socialistiska partierna äro här 
sammanslagna till ett och, vad angår år 1918, hava för ernående av full jäm-
förbarhet med det föregående år, under vilket samma städer senast förrät
tade stadsfullmäktigval, siffrorna för de nya städerna, Tranås, Ludvika och 
Boden, ej tagits med i beräkningen. 

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

Under rubriken »övriga valsedlar med partibeteckning» hava, som redan 
nämnts, förts företrädesvis sådana partigrupper, som synas hava saknat 
bestämd politisk karaktär. Beteckningar för de viktigare av hit räknade 
partigrupper jämte övriga i valprotokollen meddelade upplysningar om dem 
återfinnas under anmärkningarna till tab. 1 och 2. — Valsedlar utan parti
beteckning hava vid här ifrågavarande liksom vid föregående val förekommit 
endast i mycket ringa utsträckning. 

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 be
räknats antalet röster i medeltal per valman dels för alla röstande och dels 
för de olika partierna. Det förra genomsnittsröstetalet utgjorde vid 1917 
års val 17-1 och vid 1918 års val 19% under det att motsvarande medeltal 
vid stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916 utgjorde resp. 16-2 och 157. 
Röstetalets övervikt för år 1918 beror uppenbarligen på, att den av krisför
hållandena framkallade allmänna stegringen i lönerna då mera påtagligt hun
nit sätta sitt märke på inkomsttaxeringen. 
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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. 

Medelröstetalet för de politiska huvudpartierna inom alla städer tillsam -
mantagna vid 1917 och 1918 års val meddelas i efterföljande tablå, som 
till jämförelse även upptager motsvarande medelröstetal vid resp. 1915 och 
1916 års val samt inom de städer, som deltogo i 1918 års landstingsmanna-
val: 
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Gemensam partibeteckning. I en del fall hava vid stadsfullmäktigvalen 
olika partier använt sig av gemensam partibeteckning, men röstat med skilda 
namnlistor, varför valresultaten, där sådant låtit sig göra, i tabellerna för
delats på vederbörliga partier. Sådant gemensamt uppträdande förekom mel
lan de moderata och de liberala vid 1918 års val i Huskvarna och Ulricehamn, 
mellan de liberala och socialdemokraterna vid 1917 års val i 3 och vid 1918 
års val i 6 städer samt mellan de båda socialistiska partierna vid 1917 års 
val i 2 och vid 1918 års val i 16 städer. För närmare upplysningar i detta 
hänseende hänvisas till anmärkningarna vid tab. 1 och 2. 

Kasserade valsedlar. Antalet sådana valsedlar i jämförelse med närmast 
föregående år, då stadsfullmäktigval förrättats, framgår av vederbörande 
tabeller. De vanligast förekommande orsakerna till kassering hava varit, 
att valsedlarna ej hållit riktigt format eller ej varit av föreskrivet papper, 
att mer än en valsedel inlagts i samma valkuvert eller att i kuvertet inlagts 
andra papper, fullmakter o. dyl., att valsedeln varit märkt, att anteckning om 
röstsiffran ettdera saknats eller varit oläslig m. m. 

över de åren 1917 och 1918 förrättade stadsfullmäktigvalen hava, såvitt till 
statistiska centralbyråns kännedom kommit, besvär, som föranlett valets upp
hävande och företagande av nytt val, ej blivit anförda. 

Valda stadsfullmäktige. Fördelning på partier. Antalet vid 1917 och 1918 
års stadsfullmäktigval inom varje stad utsedda stadsfullmäktige meddelas 
för de allmänna valen i tab. 1 och 2, kol. 17—21. Efterföljande tablå 
utgör en sammanfattning för hela riket av antalet fullmäktige inom de olika 
partierna åren 1915—1918, varvid talen inom parentes för år 1918 beteckna an
talet valda stadsfullmäktige, om under året nytillkomna städer ej medräknas. 

Vid en jämförelse av ovanstående tal för åren 1917 och 1918 med siff
rorna för resp. år 1915 och år 1916 bör man erinra sig, att de stadsfull
mäktigemandat, som underkastats omval under resp. jämförelseår, ej äro 
desamma eller lika många för samma städer (om nytillkomna städer 
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frånräknas), beroende på dels, a t t hela antalet fullmäktige i vissa städer 
icke är ett jämnt tal, dels att ökning eller minskning av antalet fullmäk
tige kan ha beslutats och genomförts för valen under förstnämnda båda år. 
Av ökningen i antalet valda stadsfullmäktige från år 1916 till år 1918 bero 
26 mandat på nyssnämnda skäl och återstående 58 på att val för första gån
gen under år 1918 förrättats i städerna Tranås, Ludvika och Boden. 

För att underlätta en jämförelse mellan de olika partiernas styrka 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.) 

Procenttalen för röstvärdet och de valda stadsfullmäktige borde naturligt
vis för varje särskilt parti vara desamma, under förutsättning att platserna 
fördelades partierna emellan fullt proportionellt t i l l de sammanlagda röste
talen. Vid uppdelning på ett flertal valkretsar måste likväl helt naturligt 
en del förskjutningar äga rum, varav de i vissa fall rätt väsentliga olikhe
terna få sin förklaring. 

Genomsnittliga antalet röstande och röstvärdet bakom varje vald stads
fullmäktig inom vart och ett av de politiska huvudpartierna åren 1917 och 
1918 framgå av här nedan sammanställda ta l : 

Den betydande olikheten mellan partierna ifråga medeltalet röstande för varje 
vald stadsfullmäktig beror huvudsakligen på medelröstetalets olika storlek. At 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 

') För att erhålla bättre motsvarighet mellan röstetal och antal valda stadsfullmäktige hava 
några smärre modifikationer av tabeliresultaten gjorts. För år 1918 har avdrag för Boden gjorts 
såväl från röstetalet som från antalet valda stadsfullmäktige. 
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Tab. B. Antal kvinnliga stadsfullmäktige. 

lika stort för alla partier, företedde så stora växlingar, förklaras till 
största delen av den förskjutning till förmån för det största partiet, som 
ofta äger rum vid fördelningen av platserna inom de särskilda valkretsarna. 
En bidragande orsak till den ogynnsamma ställning, socialdemokraterna 
intogo, har dock även varit den omständigheten, att de hade sin huvud
styrka i några av de största städerna, där röstetalet för alla partier var 
ovanligt högt i förhållande till antalet valda stadsfullmäktige. I Stock-
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holm t. ex., som år 1917 intog en mycket dominerande ställning i förhållande 
till övriga städer, utgjorde antalet röster i medeltal för varje vald stads
fullmäktig 19 160, under det att motsvarande medeltal för samtliga städer 
utgjorde endast 3 612. 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. B meddelas uppgift å antalet inom varje 
stad och varje parti valda kvinnliga stadsfullmäktige. 

Tillämpningen av rangordnings- och rednktlonsreglerna. En 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 i de fall, då två ungefär 
jämnstarka partier röstat med gemensam partibeteckning, i allmänhet reduk
tionsregeln måste komma till användning, även om sammanhållningen inom 
vart 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. 

Nedanstående sammanställning utvisar i procent av hela antalet valda 
stadsfullmäktige inom vart och ett av de politiska huvudpartierna den 
utsträckning, i .vilken vid valen åren 1915—1918 reduktionsregeln kommit 
t i l l användning vid röstsammanräkningen för de valda. 

II . Den kommunala rösträtten i Stockholm år 1917 och i övriga städer, 
som icke deltaga i landsting, år 1918. 

I röstlftngd upptagna. I tab. 3 meddelas uppgifter för Stockholm år 1917 samt 
för Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Grävle år 1918 å antalet i 
röstlängd upptagna personer, bolag och andra samfälligheter med fördelning på 
röstberättigade och icke röstberättigade inom varje enröstgrupp. En sam
manfattning av tabellens siffror lämnas i efterföljande tablå, där även de 
sammanlagda röstetalen för de särskilda städerna äro angivna. 
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Tab. C. Tillämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna. 

Sedan närmast föregående val har antalet i röstlängd upptagna ökats i 
Stockholm med 8 373, i Göteborg med 9 774, i Malmö med 4 380, i Norr
köping med 2 665 och i Gävle med 2 088, motsvarande i procent 65, 166 
12-1, 16-6 och 17-3 %; för Hälsingborg, som under år 1918 utträdde ur lands
ting, saknas uppgifter för jämförelse med det föregående valet. 
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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 röstlängden upptagnas procentiska andel av folkmängden vid årets 
början samt medelröstvärde vid här ifrågavarande val i jämförelse med när
mast föregående framgå för de särskilda städerna av följande sammanställ
ning. 

Till jämförelse med ovanstående siffror kan nämnas, att för de städer till
sammantagna, som åren 1916 och 1918 deltogo i landstingsmannaval, utgjorde 
samtliga i röstlängd upptagna resp. 31-7 och 33-0 procent av folkmängden 
och deras medelröstvärde resp. 9-9 och 10-9. 

De stora ojämnheter, som i tab. 3 kunna iakttagas i de särskilda enröstgrup-
pernas inbördes storleksförhållanden, bero huvudsakligen på verkan av de bevill-
ningsfria avdragen å den till bevillning uppskattade inkomsten av kapital och 
arbete. Dessa avdrag utgjorde år 1917 resp. 1918 i Stockholm, Norrköping och 
Hälsingborg 650 kr. för inkomst understigande 1 200 kr. och 500 kr. för in
komst fr. o. m. 1 200 till 1 800 kr., i Göteborg voro samma avdrag 650 och 
400 kr., i Gävle 450 och 300 kr. och i Malmö 550 och 400 kr. I alla städer, 
där icke redan dessa bevillningsfria avdrag voro de högsta tillåtna, har där
jämte avdraget ytterligare höjts för personer med större familjer. Vad angår 
de särskilda procentuella avdrag, som tillämpats vid taxeringen, påverka de 
som bekant ej beräkningen av röstvärdet för vederbörande inkomsttagare. 

Med undantag för de oregelbundenheter i fråga om storleken av vissa röst
grupper, som förorsakas av de bevillningsfria avdragen, voro i stort sett röst
grupperna med stigande röstetal i numeriskt avtagande ända upp till tjugu-
enröstersgruppen, vilken i alla städerna var betydligt större än de närmast 
föregående, beroende därpå, att denna grupp är den första, till vilken räk
nas inkomsttagare inom en inkomstlatitud av 500 kr. (2 001—2 500 kr.), 
medan denna latitud vid de lägre röstetalen varit endast 100 kr. Därefter 
avtogo röstgrupperna i storlek med undantag för den allra högsta, som åter 
visade en stark stegring. 

I tab. D meddelas för varje stad de med ledning av siffrorna i tab. 3 ut
räknade procentiska andelarna av i röstlängd upptagna röstberättigade och 
icke röstberättigade för samtliga enröstgrupper. Till jämförelse de särskilda 
städerna emellan av de lägre resp. högre röstgruppernas talrikhet äro i föl
jande sammanställning de i röstlängden upptagna sammanräknade i tvenne 
grupper, den ena omfattande alla med 1—17 röster och den andra alla med 
högre röstetal. 
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Till jämförelse kan nämnas, att i de städer, som deltogo i 1918 års lands-
tingsmannaval, röstgrupperna fr. o. m. 18 t. o. m. 40 röster omfattade 25-5 % 
av alla i röstlängd upptagna. 

Röstberättigade och icke röstberättigade. I tab. 3 finnas för de sex största 
städerna angivna de absoluta talen för samtliga i röstlängd upptagna inom 
varje enröstgrupp med fördelning på röstberättigade och icke röstberättigade, 
vartill för större överskådlighet här i texten i tab. E. fogas en översikt av 
relationerna mellan de röstberättigade och alla i längden upptagna inom 
varje särskild enröstgrupp och för samtliga grupper tillsammans. 

En företeelse, som i tab. E tydligt framträder, är det i allmänhet låga 
antalet röstägande i röstgrupperna med små röstetal, i jämförelse med vad 
fallet är i de mera betydande röstetalsgrupperna. I de allra flesta fall är det 
naturligtvis oguldna kommunalutskylder, som äro orsaken till att eljest röst
berättigade ej få utöva sin kommunala rösträtt, och att det i synnerhet är 
smärre löntagare, som på detta sätt förlora sin rösträtt, synes.framgå därav, 
att de icke röstberättigade i allmänhet voro relativt mycket talrikare i de röst-



18 

Tab. E. Röstberättigade i procent av alla i röstlängd upptagna inom varje 
enröstgrupp. 
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grupper, som kunna antagas omfatta större antal inkomsttagare, än i vissa 
andra närliggande grupper. 

En följd av att de i röstlängd upptagna i större utsträckning förlora sin 
rösträtt i de lägre än inom de högre röstgrupperna är, som följande tablå 
visar, att medelröstetalet för de icke röstberättigade är betydligt lägre än för 
de röstberättigade. 

Deltagrandet i valen. Då det endast för Stockholm, Gröteborg, Malmö, Norr 
köping, Hälsingborg och Gävle finnes uppgifter å de vid stadsfullmäktig
valen röstberättigade, är det endast för dessa sex städer möjligt att i siff
ror angiva livaktigheten av deltagandet i ifrågavarande val. Uttryckt i pro
cent av de röstberättigade i resp. städer var det relativa antalet röstande 
vid nu föreliggande samt vid 1915 och 1916 års stadsfullmäktigval följande: 

Stockholm den 31 december 1919. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 
E. AROSENIUS. Hjalmar Fredelius. 
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Tab. 1. Avgivna valsedlar och valda stads-
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follmäktige rid de allmänna valen år 1917. 



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

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

kratiska partiet varit åsatta gemensam partibeteckning och därför 1 valprotokollen upptagits som en 
enda grnpp. Da de likväl i övrigt uppträtt som tvä skilda partier med olika namn pä sina val
sedlar, hava de här fördelats på vederbörliga partier. 

) I de härmed betecknade valkretsarna hava de b&da socialistiska partierna vid valet uppträtt som 
en partigrupp under gemensam partibeteckning. Då de emellertid röstat med olika namnlistor, hava 
valresultaten här fördelats på vartdera partiet. 

l) Öregrund. Gruppen >sansade medborgare» är här förd under de moderata. 
s) Djursholm. Gruppen »Samlingslistan» var enligt meddelade upplysningar en sammanslutning av 

icke politisk natar och har därför förts under övriga; den utgöres av moJerata, liberala och socialdemo
krater, som vid valet enat sig efter uteslntande kommunala intressen. 

) Mariefred. Socialdemokraterna synas här ha delvis röstat under gemensam partibeteckning med de 
liberala. 

4) Nässjö. De moderata voro splittrade på två grupper med partibeteckningarna »Borgare och tjänstemän» 
samt »Valmansföreningen», av vilka den förra omfattade 320 valsedlar med sammanlagt 5 a59 röster samt val
de 5 stadsfullmäktige och den senare omfattade 148 valsedlar med 2 323 röster samt valde 2 stadsfullmäktige. 

) Laholm. De liberala och socialdemokraterna röstade under den gemensamma partibeteckningen 
»Vänstern» och även med gemensam namnlista, varför deras valsedlar och röstetal ej kunnat särskiljas. 
Enligt meddelade upplysningar valdes 2 liberaler och 3 socialdemokrater. 
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till tab. 1. 
•) Kungälv. Under övriga äro sammanförda tvenne partigrupper, »Kungälvs sparsamhetsvänner» och 

»Medborgare», omfattande resp. 333 och 147 valsedlar med 4 364 och 1836 röstor samt resp. 7 och 3 
valda stadsfullmäktige. 

') Alingsås. En valsedel tillhörande den fria gruppen är här (kol. 7) ej upptagen, enär röstvärde ej 
var angive i valprotokollet. 

8) Skövde. De moderata voro här splittrade pä tvä partigrupper, »Borgerliga listan>, som samlat 436 
valsedlar mod sammanlagt 8 983 röstar och valde 8 stadsfullmäktige, samt »Borgerliga samlingen», om
fattande 136 valsedlar med 2 738 röster och 2 valda stadsfullmäktige. Gruppen »Arbetare- är enligt 
meddelade upplysningar förd under vänstersocialisterna. 

•) Tidaholm. Gruppen »Arbetare och nykterhetsvänner» har enligt meddelade upplysningar förts 
under de liberala. 

,0) Nora. Under »övriga» har här förts gruppen »Samlingspartiet», som synes ej hava varit en samman
slutning av politisk natur. 

n ) Köping. De under »övriga» upptagna valsedlarna avgåvos under partibeteckningen »De fristående» 
och upptogo som första namn en kvinna. 

") Köping. Gruppen »Arbetarepartiet», som förts under socialdemokraterna, var delad pä en höger- och 
en vänstersocialistisk fraktion. Av de valda stadsfullmäktige voro tvä högersocialister och en vänstersocialist. 

lf) Piteå. Gruppen »Reform- och nykterhetsvännerna», som förts nnder de liberala, omfattar liberala 
samt bäde höger- och vänstersocialister, vilka emellertid ej kunnat skiljas frän varandra i statistiken. 
Av de valda stadsfullmäktige voro enligt meddelade upplysningar 2 liberala och 1 vänstersocialist. 
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Tab. 2. Avgivna valsedlar och valda stads-
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fullmäktige rid de allmänna valen år 1918. 



26 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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34 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-

Anmärkningar 
*) I de härmed betecknade valkretsarna hava de båda socialdemokratiska partierna vid valet uppträtt 

såsom en partigrupp nnder gemensam partibeteckning. Då de emellertid röstat med olika namnlistor, 
hava valresultaten här fördelats på vartdera partiet. 

f) I de härmed betecknade valkretsarna hava valsedlar tillhörande det liberala och det socialdemokra
tiska partiet varit åsatta gemensam partibeteckning och därför i valprotokollen upptagits såsom en enda 
grnpp. Då de likväl i övrigt uppträtt som två skilda partier med olika namn på sina valsedlar, hava 
de här fördelats på vederbörliga partier. 

ff) I de härmed betecknade valkretsarna ingå bland de liberala även valsedlar, avgivna av socialde
mokraterna, som här synas hava röstat icke endast med gemensam partibeteckning utan även med gemen
samma eller i det närmaste likartade listor som de liberala och därför icke kunnat i statistiken skiljas 
från dessa. De av den gemensamma partigruppen valda stadsfullmäktige hava i kol. 18 förts till de liberala. 

') Vaxholm. Partigruppen >De självständiga», om vars sammansättning i politiskt hänseende inga 
upplysningar erhållits, har här förts till »övriga». 
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till tab. 2. 
2) Norrtälje. Under »Moderata» hur här förts, utom partigruppen »Kommunala samlingslistan», som 

uteslutande bestod av högcrmän, även partigruppen »Samlingslistau», som omfattade utom moderata ett 
fåtal liberala väljare: sistnämnda partigrupp samlade 187 valsedlar med sammanlagt ,'5 911 röster och 
valde 5 stadsfullmäktige. 

a) Sigtuna. I>cn enda vid valet förekommande partigruppen, »Medborgarnas samlingslista», synes ej 
hava varit av politisk karaktär och har därför förts till »övriga». 

4) Östhammar. De röstaude voro fördelade på tvä partigrupper, nämligen »Stadsfullmäktige» mod 
12ii valsedlar och tillsammans 1 489 röster samt »Förenade krafter» med U8 valsedlar och tillsammans 
1 362 röster, av vilka vardera valde 5 stadsfullmäktige. Då båda grupperna synas hava varit opolitiska 
sammanslutningar, hava de här förts till »övriga». 

b) Trosa. Den enda vid valet förekommande partigruppen, »Kommunala samlingslistan», synes ej 
hava varit av politisk karaktär och har därför förts till »övriga». 



3 6 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-

6) Skänninge. Partigruppen »Tjänstemän ouh löntagare», som enligt meddelade upplysningar ej kan 
anses vara en politisk sammanslutning, har förts till »övriga». 

') Gränna. De röstande voro fördelade på två partigrupper, nämligen »Stadsfullmäktigvalet 1918» 
med 128 valsedlar och tillsammans 2 009 röster samt »Grännas väl» med 17 valsedlar och tillsammans 
294 röster, av vilka den förra valde 9 och den senare 1 stadsfullmäktige: båda hava såsom icke poli
tiska sammanslutningar här förts till »övriga». 

8) Huskvarna. Moderata och liberala röstade här med gemensam partibeteckning (»Nykterhets- och 
sparsamhetsvänner, de frisinnade»), men, då de i övrigt uppträtt som två skilda partier med olika namn 
på sina valsedlar, hava valresultaten fördelats nå vederbörliga partier. 

•) Tranås. Partigruppen »Frikyrkliga nykterhets- och framstegsvännerna», som samlade 135 valsedlar 
med sammanlagt 2102 röster och valde 2 stadsfullmäktige, har (jämte gruppen »De borgerliga») förts 
under »Moderata», då den enligt meddelade upplysningar var en sammanslutning av väljare tillhörande 
det moderata och det liberala partiet med övervägande högerfärg. 

10) För Tranås, Ludvika- och Boden, som valt stadsfullmäktige för första fången, kunna jämförelse
siffror ej anföras. 

u ) Borgholm. Liberala och socialdemokrater röstade under gemensam partibeteckning; av de valda 
stadsfullmäktige voro enligt meddoladc upplysningar 3 liberala och 1 vänstersocialdcmokrat. 

ls) Visby. Gruppen »Reform- och nykterhetsvänner» var enligt meddelade upplysningar en samman
slutning mellan socialister och förbudsyänner, vilka sistnämnda i politiskt hänseende synas hava varit 
hänförliga till det liberala partiet, varför gruppens valsedlar, röstetal och valda stadsfullmäktige här 
fördelats på det liberala och det socialdemokratiska partiet. Under »övriga» är förd gruppen »Kommu
nalt intresserade», som enligt meddelade upplysningar ej var en sammanslutning av utpräglat politisk 
karaktär. 

1S) Sölvesborg. De moderata voro här splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »De 
borgerliga» och »De kommunala», av vilka den förra omfattade 136 valsedlar med sammanlagt 3 239 
röster och valde fyra stadsfullmäktige samt den senare omfattade 102 valsedlar med 2122 röster och 
valde två stadsfullmäktige. 

" ) Kungsbacka. Under liberala hava här förts partigrupperna »Liberala partilistan» med 54 val
sedlar och sammanlagt 915 röster samt »De frisinnade» med 42 valsedlar och 457 röster; den först
nämnda valde båda de i kol. 18 införda stadsfullmäktige. 
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16) Marstrand. De båda vid valet uppträdande partigrupperna. »Marstrandslistan» och »Medborgare
listan» synas ej hava varit politiska sammanslutningar, vårtor de här förts under »övriga»; den förra 
med 54 valsedlar och sammanlagt 1147 röster, som valde 5 stadsfullmäktige, synes dock hava utgjorts 
väsentligen av mera moderata väljare, medan den senare (med 72 valsedlar och 1103 röster), som lika
ledes valde 5 stadsfullmäktige, torde hava varit mera vänstergående. 

16) Strömstad. P a r t i g r u p p e r n a »Husägare» och »Samlingspar t ie t» voro en l ig t meddelade upp lysn inga r 
ej po l i t i ska s a m m a n s l u t n i n g a r och h a v a därför förts unde r »övr iga»; den förra omfat tade 39 va l sed la r 
med samman lag t 626 röster och valde 1 s tadsfu l lmäkt ig , den senare 24 va lsedlar med 562 röster , men 
valde ingen s tadsful lmäkt ig . 

17) Borås. P a r t i g r u p p e n »Nykterhetsvänner» ha r h ä r för ts under »övriga». 
18) Ulricehamn. Moderata och l iberala rostade h ä r under gemensam par t ibe teckn ing , men med sk i lda 

namnl is tor , varför va l resu l t a t en en l ig t meddelade upp lysn inga r fördelats p å va r tde ra par t ie t . 
l e ) Filipstad. Under »Moderata» h a r hä r förts pa r t ig ruppen »Personl ig f r ihet inom l agbundna grän

ser». Väns t e rpa r t i e rna hava hä r u p p t r ä t t under gemensam pa r t ibe teckn ing »Vänstern»; enär va l resu l ta ten 
ej k u n n a t särsk i l jas p å de o l ika pa r t i e rna , h a v a de här förts under beteckningen »Liberala». 

20) Säter- Til l »övriga» h a v a h ä r förts de tvenne pa r t ig ruppe rna s S a m h ä l l s i n t r e s s e r a d o med 192 val
sedlar och sammanlag t 3 283 rös ter samt »Bolsjevikpart iet» med 1 valsedel om 5 röster. Den tredje v id 
valet förekommande par t ig ruppen »Arbetare och sparsamhetsvänner» va r enl igt meddelade u p p l y s n i n g a r 
en sammans lu tn ing av såväl l ibe ra la som höger- och väns tersoc ia l i s te r ; då va l resu l ta ten ej k u n n a t sär
skiljas p å de sä r sk i lda pa r t i e rna , hava de h ä r förts t i l l socia ldemokraterna, som torde hava u tg jor t 
huvuddelen av de i g ruppen ingående vä l ja rna . 

" ) Tranås, Ludvika och Boden hava valt under januari 1919. 
22) Sollefteå- Partigruppen »Kvinnorna» har här förts under »övriga». 
M) Skellefteå. Den vid valet förekommande partigruppen »Köpmän, hantverkare och fastighetsägare», 

som omfattade 91 valsedlar med sammanlagt 2138 röster och valde 2 stadsfullmäktige, har enligt med
delade upplysningar fördelats med /s på de moderata och ,'» på de liberala; båda de av gruppen valda 
stadsfullmäktige synas hava varit moderata. Partigruppeh »Vänstern», som omfattade såväl liberala 
som socialdemokrater, har ej kunnat fördelas på vartdera partiet: den valde emellertid 2 liberala och 
1 socialdemokratisk stadsfullmäktige. 

24) Boden. Enligt det inkomna valprotokollet avgavs vid valet i januari 1919, som uppgifterna avse, 
under partibeteckningen »De förenade» 1 valsedel upptagande inalles trettio namn, som förklarades valda 
för tiden t. o. m. den 31 mars 1919. 
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Tab. 3. I röstlängd upptagna röstberättigade och icke röstberättigade i Stock-
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holm år 1917 samt i Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gävle år 1918. 
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