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Résumé de la Statistique électorale en 1897—1899. 

Le Bureau central de statistique ayant donné deja ä Toccasion des élections 

de 1872 (voir Bidrag till Sveriges officiela Statistik. R, i.) un exposé succint 

des lois qui régissent les formes representatives de la Suede, on a eru pouvoir y 

renvoyer les lecteurs, en se bornant ici a, une simple exposition des traits principaux 

des derniéres élections. 

Par une modifikation, eo 1894, de la loi sur Forganisation de la Diéte, le 

nombre des representants est fixé pour 1'une et 1'autre chambre. 

La Premiere chambre est composée de 150 membres (tabl. 2). 

Pendant les années 1897—1899, 64 personnes sont élues representants de 

cette chambre (tabl. 1). 

La reparation des membres selon les j>rofessions présente, en 1900, le re

sultat suivant (tabl. B): 

Une reparation des membres d'apres leur domicile forme 1'objet du tabl. 

C, et celle de Våge se trouve dans le tabl. D. La moyenne d'åge est de 

59'1 ans. 

La Seconde chambre se composc de 230 membres, dont 150 élus dans les 

districts de la campagne et 80 élus par les villes (tabl. 4). 

La population moyenne des drconscriptions électorales de la campagne était 

de 26,697, et celle des villes de 13,230. 

Le nombre total des personnes ayant le droit de vote était de 339,876, dont 

263,839 a la campagne et 76,037 dans les villes (tabl. 4). Ainsi, 6'6 % de la 

population rurale et 7'2 % de la population urbaine possédaient ce droit. Quant 

k la campagne, les préfectures de Gotland (101 %) et de Blekinge (4'8 %) présen-

tent les différences les plus marquécs (tabl. E); en descendant jusqu'aux circon-

seriptions électorales, on trouve le maximum de 11—12 % et le minimum de 

3—4 #. Quant aux villes, le maximum est de 11'9 #, le minimum de 5'9 %. 

Des circonscriptions électorales de la campagne 

De ces circonscriptions, 135 ont fait usage de Vélection directe et 15 de 

Ve lection indirecte. Toutes les villes, aussi celles qui en avaient le choix, ont 

voté directement. 

Le nombre des votants s'élevait ä 35"5 % des personnes qui possédaient le 

droit de vote å la campagne (37·6 % aux élections directes, 12·0 % aux élections 

indireetes), et 56'8 % de celles des villes. 

Des representants de la campagne, 110, ou 73 %, ont été rééluB; de cenx des 

villes 57, soit 71 %. 

Des representants de la campagne, 118 élus directement et 15 élus indirecte-

ment ont remporté la majorité absolue; de ceux des villes, 73 ont atteint cette 

majorité. 

13 élections, dont 11 ä la campagne et 2 dans les villes, ont fait Vobjet 

d'un appel; 6 ont du étre annulées å cause d'infractions contre les formes. 

Une répartition selon les professions des membres de la Seconde chambre, en 

1900, présente le resultat que voici (tabl. K): 

Våge des membres forme Vobjet du tabl. L. La moyenne d'åge est de 

53'1 ans. 



T I L L K O N U N G E N . 

Statistiska Centralbyrån far härmed afgifva sin underdåniga 
berättelse angående riksdagsmannavalen under åren 1897— 
1899. 

I de formulär, som användts vid meddelandet af primär
uppgifter till denna redogörelse, hafva under förenämnda tidrymd 
inga förändringar vidtagits. Utdelning af blanketter till veder
börande myndigheter har på sedvanligt satt egt rum samtidigt 
med utsändandet af den till ledning vid senaste allmänna val 
offentliggjorda »Uppgift å folkmängden inom hvarje kommun, 
härad, tingslag, domsaga, stad och län den 31 december 1898». 

Till fullständigande af de inkomna primäruppgifterna och 
afhjelpande af vissa felaktigheter i desamma har Centralbyrån 

Valstatistik 1897—1899. 

funnit sig nödsakad att äfven denna gång utfärda ett stort antal 
skrifvelse)', nämligen 446, hvilka till större delen föranledts af 
bristande upplysningar om antalet vid riksdagsmannaval eljest 
röstberättigade, men för oguldna kommuualutskylder häftande 
personer. 

Af de till redogörelsen hörande tabeller afhandlar tab. 1 
valen till Första kammaren åren 1897—1899; tab. 2 Första 
kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1900; 
tab. 3 fyllnadsvalen till Andra kammaren åren 1897—1899; 
tab. 4 allmänna valen till Andra kammaren för riksdagsperioden 
1900—1902, och innehåller tab. 5 en speciel redogörelse för de 
särskilda städerna beträffande sistnämnda val. 

1 



2 Första kammaren. Valkretsar. Valmän. Ledamöter. 

Riksdagens Första kammare. 
(Tab. 1 och 2.) 

Antalet valkretsar vid val till Riksdagens Första kammare 
utgör 30, nämligen de 25 landstingsområdena samt städerna 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gefle. Medelfolk
mängden i hvarje valkrets öfver hufvud uppgick vid 1898 års 
slut till 168,764, med maximum för Malmöhus län, 341,805, och 
minimum för Gefle stad, 27,363. 

Antalet valman vid val af riksdagsmän i Första kammaren, 
d. v. s. landstingsman och stadsfullmäktige i de städer, som 'ej 
deltaga i landsting, utgjorde år 1899 enligt tab. 1, fullständigad 
med ledning af uppgifter i landstingens från trycket utgifna för
handlingar, 1,524, deraf 1,215 landstingsman och 309 stads
fullmäktige, fördelade på de särskilda landstingen och städerna 
så som efterföljande Tab. A upplyser. Sedan år 1896 har an-

Tab. A. Folkmängd och valmän i Första kammarens valkretsar 
samt antalet riksdagsmän för de särskilda valkretsarna. 

talet af dessa valmän i det hela ökats med 27 och sedan år 
1893 med 41. 

På hvarje valman öfver hufvud korn år 1899 enligt tab. 
A en folkmängd af 3,322 personer, men de särskilda valkretsarna 
förete härvid ganska betydande skiljaktigheter. Sålunda upp
gick för Kronobergs län folkmängden pr valman anda till 4,430, 
för Kalmar lans norra del samt Vesterbottens, Kristianstads och 
Jönköpings län likaledes till mer än 4,000, men utgjorde för 
Gotlands län 2,013, för Malmö stad 1,071, för Norrköping 793 
och för Gefle endast 608. I Kronobergs län var alltså folk
mängden pr valman till Första kammaren mer än sju gånger så 
stor som i Gefle stad. 

Antalet deltagande i valen är, såsom af tab. 1 (kol. 5 och 
6) framgår, merendels detsamma som antalet valmän, men då ej 
sällan ett motsatt förhållande eger rum, kan beträffande åren 
1897—1899 antalet i valen deltagande beräknas hafva utgjort 
97-1 % af hela antalet dervid valberättigade. 

Antalet ledamöter i Första kammaren är jemlikt § 6 riks
dagsordningen faststäldt till 150, och skall det antal riksdags
man hvarje landstingsområde eller stad, som ej i landsting del
tager, eger utse, hvart tionde år efter angifna grunder bestämmas 
af Konungen. I följd deraf bestämdes med ledning af de upp
gifter om folkmängden den 31 december 1893, som af Statistiska 
Centralbyrån meddelats, genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga kun
görelse den 16 juni 1894, att hvarje valkrets skulle utse det 
antal riksdagsmän i Första kammaren, som i tab. A finnes an-
gifvet. 

Förhållandet emellan antalet representanter och folkmängden, 
hvilket vid ofvannämnda reglering utvisade för riket i dess helhet 
1 riksdagsman mot 32,161 inv., hade tvä år derefter, eller 1896, 
ändrats till 1:32,795. Om åter 1898 års folkmängdssumma lägges 
till grund för beräkningen, visar sig, att Vi 50 af rikets folkmängd 
uppgår till 33,753, hvilket alltså svarar mot hvarje represen
tant öfver hufvud. Högsta folkmängden pr representant företer 
Norrbottens län, 41,829 inv., och dernäst Göteborgs stad, 41,035 
inv., medan å andra sidan Gefle stad med 1 representant har 
27,363 inv. och Gotlands län 26,163 inv. mot hvardera af sina 
bada representanter i Första kammaren. Af samtliga val
kretsarne förete 16 högre och 14 lägre tal än riket i dess helhet, 
och bland de förstnämnda ingå tre valkretsar, nämligen Stock
holms stad, Norrbottens län och Göteborgs stad, hvilka skulle 
år 1899 egt rätt att hvardera utse ytterligare 1 representant, i 
fall reglering af antalet riksdagsmän i Första kammaren skett 
på grundvalen af folkmängdssummovna vid 1898 års slut. A 
andra sidan skulle en deremot svarande minskning hafva in-
trädt för Skaraborgs, Kristianstads och Vermlands län. 

Antalet invalde ledamöter i Första kammaren under åren 
1897—1899 utgjorde, såsom af tab. 1 framgår, 64. Af dessa 
valdes 19 under år 1897, 20 under år 1898 och 25 under år 
1899. Nyvalde voro 41, af hvilka dock 4 förut representerat 
andra valkretsar, samt omvalde 23, nämligen 7 under år 1897, 
9 under år 1898 och 7 under år 1899. I afseende på valtiden 
visar sig, att af de under ofvannämnda tre år utsedde re-
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presentanterna 2 valdes i januari före riksdagens början och 1 
under pågående riksdag, men alla de öfriga senare under året, 
merendels vid landstingens ordinarie sammanträden. 

Samtliga de val, som under åren 1876—1899 förrättats till 
Första kammaren och ej haft sin grund i folkmängdens tillväxt 
eller ändring i riksdagsordningen, utgöra 490, och hafva de 
varit föranledda af nedan uppgifna orsaker: 

Till de efter afsägelse utgångne äro endast hänförde leda
möter i kammaren, som afsagt sig platserna före nioårsperiodens 
slut. Bland afgångne vid mandatets utgång äro räknade alla, 
hvilkas mandat utgått, vare sig de blifvit omvalde eller icke. 

Af de 490 ledigheter i kammaren, som från och med 1876 
till 1899 års utgång blifvit fylda, hafva sålunda 45'i % haft 
sin grund i afsägelse före nioårsperiodens slut, 10-0 % i dödsfall 
och 44-9 % i mandatets utgång. Ensamt för åren 1897—1899 
utgjorde motsvarande relativa antal resp. 34'4, 109 och 54'7 %. 
Med ledning af dessa uppgifter torde man alltså kunna beräkna, 
att hvarje år ungefär 20 platser i Första kammaren blifva lediga, 
nämligen 9 genom afsägelse, 2 genom dödsfall och 9 på grund 
af mandatets utgång. 

Såsom en naturlig följd af inträffade afsägelser och dödsfall 
kommer medellängden af ett mandals varaktighet icke på långt 
när att uppnå den i riksdagsordningen normerade tiden af nio 
år. Enligt föregående redogörelser hade hvar och en af de 556 
personer, som under åren 1866-—1888 blifvit invalde i Första 
kammaren, i medeltal fungerat 6o år af valperioden. För de 
61 personer, som invaldes under åren 1889—1891 och hvilkas 
mandat redan nu utgått eller under innevarande år 1900 upp
höra, utgör funktionstiden öfver hufvud 6'7 år, eller så foga mer 
än den förut normala tiden, att denna härigenom ej förändras. 

Hvar och en af de 617 riksdagsman, som invalts under åren 
1866—1891, befinnes nämligen hafva i medeltal fungerat 6 B år. 
Detta framgår som resultat af efterföljande uppgifter om man
datets varaktighet, hvilket utgjort: 

Icke ens halfva antalet af de i Första kammaren invalde 
riksdagsmän har alltså fungerat den normerade tiden af nio år. 

Af de 64 personer, som under åren 1897—1899 invaldes 
i Första kammaren, hade 3 förut varit ledamöter i ståndsriksdag 
och Första kammaren, 2 endast i ståndsriksdag, 23 endast i 
Första kammaren, 1 i ståndsriksdag och Andra kammaren, 5 i 
bada kamrarne och 5 endast i Andra kammaren, hvaremot 25 
ej någonsin förut varit riksdagsman. 

Intet af de under nämnda tid förrättade val till Första 
kammaren blef öfverklagadt. 

För Första kammarens sammansättning vid 1900 års riks
dag redogöres i tab. 2, och meddelas dervid för hvarje ledamot 
uppgift om embete eller yrke samt boningsort utom valkretsen; 
födelseår; senaste valår och valdag; de år, under hvilka han 
förut bevistat lagtima riksdag såsom ledamot af kammaren, hvar
jemte genom särskilda beteckningar angifvits föregående leda-
motskap af Andra kammaren samt deltagande i ståndsriksdag. 

Ett försök till yrkesfördelning af Första kammarens leda
möter föreligger i tab. B, hvarvid erinras att likasom i äldre 
redogörelser f. d. utöfvare af embeten eller yrken i allmänhet 
räknats till den grupp, hvilken de skulle tillhört, om samma 
embete eller yrke fortfarande utöfvats; men att likväl vissa 
undantag mast i ett eller annat fall ske, särskildt i fråga om för
utvarande medlemmar af statsrådet, hvilka fördelats å olika 
grupper. 

Om samtlige till Första kammaren hörande civile, militäre 
och ecklesiastike embetsman äfvensom förutvarande innehafvare 
af statstjenster samt läkare och apotekare sammanföras till en 
enda grupp, stiger denna till ett antal af 80, utgörande 53s % 
af kammarens hela ledamotsantal, medan de återstående 70, eller 
46r %. till allra största delen utgöras af godsegare, hemmans-
egare och landtbrukare, bruks- och fabriksidkare samt köpmän 
och dylike. Till jemförelse må anföras, att af 1867 års Första 
kammare utgjorde förstnämnda grupp 59, eller 47'2 %, och den 
senare 66, eller 527 % af hela antalet ledamöter. 

Af tab. B framgår ock, att af dem, som för närvarande 
innehafva platser i statsrådet, 4 äro ledamöter af Första kam
maren. Dessutom räknar denna bland sina medlemmar 8 förut
varande innehafvare af sådana platser. 

Den fördelning af Första kammarens ledamöter efter deras 
nuvarande boningsorter, som tab. C angifver, har upprättats med 
ledning dels af primäriippgifterna om valen och dels af den 
genom Riksdagens kansli offentliggjorda förteckningen öfver 
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kammarens ledamöter. Deraf framgår bland annat, att 11 val
kretsar for närvarande hafva sina samtliga representanter i 
Första kammaren bosatta inom det egna området, nämligen 
Stockholms stad, Östergötlands län, Norrköpings stad, Kalmar 
lans södra del, Gotlands, Kristianstads och Malmöhus läns 
Malmö stad, Hallands och Skaraborgs län samt Gefle stad. A 
andra sidan befiunes, att af representanterna för Kalmar lans 
norra del, Göteborgs och Bohus, Elfsborgs, Jemtlands och Norr
bottens län flere äro boende utom valkretsen än inom densamma, 
samt att af representanterna för Blekinge, Kopparbergs, Gefle-
borgs och Vesterbottens län jemnt hälften bor utom valkretsen. 
I allt äro 73 % af Första kammarens ledamöter bosatta inom 
valkretsen, 22 % i Stockholm och 10 % i öfriga riket, varande 
Stockholmsrepresentanterna härvid räknade på tvenne ställen. 
Till jemförelse kan anföras, att år 1867 utgjorde motsvarande 
tal resp. 81, 16 och 6 % och år 1897 resp. 73, 25 och 7 %. 

Enär förestående uppgifter afse representanternas nuvarande 
boningsorter och då funktionstiden för kammarens ledamöter kan 
uppgå till nio år, måste deraf blifva en följd, att den bonings
ort, som nu angifves for en riksdagsman, icke alltid är den
samma som vid tiden för hans inval, och att sålunda mången, 
som vid sistnämnda tillfälle var bosatt inom valkretsen, nu ej 
längre har der sin boningsort utan afflyttat till annan del af 
riket, merendels hufvudstaden. 

Åldersfördelningen af Första kammarens ledamöter år 1900 
utfaller på satt tab. D närmare angifver, hvarvid till jemförelse 
äfven meddelas dylika uppgifter för åren 1882 och 1891. I 
likhet med förhållandet under de senare åren innefattar för 
närvarande åldersgruppen 50—60 år de fleste representanterna, 
nämligen G6, eller 44 % af hela antalet, hvarefter närmast följer 
gruppen 60—70-åringar, utgörande 48 (32 %), sä att med in
räknande af de 14 (9 %), som uppnått ännu högre ålder, hela 
antalet riksdagsmän i Första kammaren öfver 50 år utgör 128, 
eller mer än 85 %. Motsvarande siffror åren 1882 och 1891 
voro resp. 112 (82 %) och 112 (76 %). Medelåldern för hvarje 
riksdagsman öfver hufvud utgör ock numera 59'i år efter att 
sedan år 1867, då den utgjorde allenast 52-5 år, hafva nästan 

oafbrutet varit i stigande, såsom närmare framgår af efter
följande uppgifter: 

Den äldste af Första kammarens nuvarande ledamöter är 
född år 1817, den yngste år 1860. 

Efter senaste valår fördela sig Första kammarens ledamöter 
på följande satt: 

Till jemförelse må härvid anföras, att de under åren 
1882—1890 invalde riksdagsman i Första kammaren utgjorde 
ett antal af 210, af hvilka vid 1891 års riksdag qvarstodo 147, 
eller 70o %. 

Beträffande valmånaden framgår af tab. 2, att de fleste af 
kammarens nuvarande ledamöter, nämligen 127 (84-7 %), blifvit 
invalde i september och endast 23 (15'3 %) å annan tid, af 
hvilka 9 äro representanter för städer och 14 för landstings
områden. 

En fördelning af Första kammarens ledamöter efter deras 
hela funktionstid, eller det antal sammanlagda år, under hvilka 

Tab. B. Yrkesfördelning af Första kammarens ledamöter. 
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de tillhört nämnda kammare, vare sig som representanter för en 
och samma valkrets eller för olika valkretsar, såsom eger rum i 
fråga om 14 personer, utfaller beträffande aren 1894, 1897 och 
1900 på följande satt: 

Tab. C. Fördelning af Första kammarens ledamöter efter 
boningsort år 1900. 

Under hela den tid af 34 år, som förflutit efter nu gällande 
riksdagsordnings införande, har sålunda blott en ledamot oaf
brutet tillhört Första kammaren, nämligen f. d. Statsrådet P. .T. 
von Ehrenheim. Dessutom qvarstår ännu af de personer, som 
vid kammarens första sammanträde år 1867 voro ledamöter af 
densamma, H. Exc. Riksmarskalken Frih. F. von Essen, som 
från nämnda tid bevistat alla riksdagar utom 2. Sammanlagdt 
utgör antalet af dem, som fungerat 27 år eller ännu längre tid, 
4; fungerande under 18 år eller mera utgöra 15, under 9 år 
eller längre tid ej mindre än 70, eller 46'7 % af hela antalet. 
Oafbruten funktionstid utvisa 127 ledamöter, hvaremot 23 med 
afbrott fungerat, deraf dock 3 under mellantiden voro ledamöter 
af Andra kammaren. 

Ännu finnas bland Första kammarens ledamöter 14, hvilka 
bevistat ståndsriksdag, deraf 13 såsom medlemmar af Riddei-
skapet och Adeln och 1 af Borgareståndet. Förutvarande re
presentanter i Andra kammaren utgöra ett antal af 26. 

Tab. D. Åldersfördelning af Första kammarens ledamöter. 
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Riksdagens Andra kammare. 
(Tab. 3—5.) 

I. Fyllnadsvalen åren 1897—1899. 
(Tab. 3.) 

Af de 230 för perioden 1897—1899 valde riksdagsman i 
Andra kammaren afgingo före denna tids utgång 12, efter 
hvilka fyllnadsval egde rum. Af dessa skedde 4 under år 1897 
och 8 under år 1898, hvaremot intet val befanns erforderligt 
under år 1899. Två af valen år 1897 egde rum under årets 
riksdag, i februari och mars, samt ett i september och ett i 
oktober; af 1898 års val skedde fyra under den tid Riksdagen 
var församlad, ett några dagar efter riksdagens afslutande och 
de återstående senare under året, nämligen ett i hvardera af 
månaderna september, oktober och november. 

Från och med år 1876 hafva fyllnadsvalen under de sär
skilda riksdagsperioderna uppgått till följande antal, och fördela 
de sig på hvartdera uf periodens tvenne år sålunda: 

Antalet fyllnadsval var alltså under åren 1897—1899 be
tydligt lägre än för någon af de 7 här ofvan upptagna äldre 
riksdagsperioderna. 

Under hela tidrymden 1876—1899 utgjorde antalet fyllnads
val 162, deraf 50 under riksdagsperiodernas första år, 95 under 
deras andra, men endast 17 under deras tredje år. För hvarje 
särskild period har ock enligt regel största antalet egt rum under 
andra året och det minsta antalet utan undantag under tredje 
året. Under två perioder skedde intet val detta år. 

Särskildt för landsbygd och städer utgjorde fyllnadsvalen 
nedanstående antal, dels i och för sig och dels i förhållande till 
hela antalet representanter i Andra kammaren. 

För både landsbygden och städerna var alltså under senast 
förflutna period antalet fyllnadsval så väl absolut som relativt 
lägre än för någon af de föregående perioderna från och med 
år 1876 blott med undantag för perioden 1894—1896 i fråga 
om städerna. 

Angående orsakerna till de ledigheter, som föranledt ifråga
varande val, föreligga uppgifter för de sju senaste riksdags
perioderna, och framgår deraf följande: 

Anförda uppgifter ådagalägga sålunda, att af de ledigheter 
i Andra kammaren, som under dessa 21 aj- uppstått, 68'9 % 
haft sin grund i afsägelse och 31 • i % i dödsfall. Ensamt för 
perioden 1897—1899 är dock förhållandet nästan omvändt, i 
det afsägelserna utgjorde endast 33'3 % men dödsfallen stego 
till 67? %. Med ledning af ofvanstående data torde man 
kunna beräkna, att hvarje år ungefär 6 ä 7 platser i kam
maren blifva lediga, nämligen 4 k 5 genom afsägelse och 2 i 
följd af dödsfall. 

Deltagandet i fyllnadsvalen under åren 1897—1899, eller 
44-6 % af samtlige valberättigade, visade sig öfver hufvud taget 
betydligt större än vid föregående fyllnadsval och var nästan 
lika lifligt som vid de allmänna valen år 1896, deri 45'3 % af 
valmännen deltogo. Största deltagandet förekom i Ystad (79<j %) 
och dernäst i valkretsen Uddevalla och Strömstad (71'3 %). 
Minst var deltagandet i As och Gäsene domsaga (20"o %) samt 
Hallands lans norra domsaga (25-o %). 

Ett af de under nämnda tid verkstälda fyllnadsval öfver-
klagades, dock utan att besvären ledde till ändring af val
resultatet. Jfr tab. 3, anm. 1. 
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I I . Allmänna valen för riksdagsperioden 1900—1902. 
(Tab. 4 och 5.) 

A) Valkretsarne. 

Antalet valkretsar för val till Riksdagens Andra kammare 
är genom Eders Rungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 22 maj 
1896 bestämdt att, intill dess annorlunda varder stadgadt, ut
göra 196, af hvilka 150 tillhöra landsbygden och 46 omfatta 
städerna, Stockholms stad härvid räknad såsom blott en val
krets, enär den för hufvudstaden gällande kretsfördelning endast 
afsef sjelfva valförrättningen och i öfrigt icke innebär någon af
vikelse från de för riksdagsmannaval stadgade grunder. 

I § 13 riksdagsordningen är stadgadt, att Andra kammarens 
ledamöter skola utgöra ett antal af 230, deraf 150 för landet 
och 80 för städerna; att å landet skall för hvarje domsaga utses 
en riksdagsman, hvarvid dock, i fall domsagornas antal under
stiger 150, de folkrikaste domsagorna skola för ernående af det 
bestämda antalet riksdagsmän, så vidt ske kan häradsvis, in
delas i tvä valkretsar, som hvardera välja en riksdagsman; att 
i stad, hvars folkmängd uppgår till eller öfverstiger en åttionde
del af folkmängden i rikets alla städer, skall väljas efter sta
dens folkmängd en riksdagsman för hvarje fullt tal, motsvarande 
en åttiondedel af städernas folkmängd, samt att städer med 
mindre folkmängd än nyss anförda skola ordnas, så vidt lämp
ligen ske kan länsvis, i så många valkretsar, som med iakt
tagande af, att hvardera utser en riksdagsman, erfordras för 
uppnående af det föreskrifna antalet riksdagsmän för städerna. 
Derjemte är stadgadt, att indelningen af omförmälda valkretsar, 
så ock riksdagsmännens antal för hvar och en af de städer, 
hvilkas folkmängd i och för sig berättigar dem att utan förening 
med annan stad välja riksdagsman, skall efter ofvan angifna 
grunder hvart tionde år bestämmas af Konungen. 

På grund deraf och med ledning af de uppgifter om folk
mängden den 31 december 1895, som blifvit af Statistiska 
Centralbyrån meddelade, förordnade Eders Kungl. Maj:t genom 
ofvannämnda nådiga kungörelse dels huruledes 33 af rikets 117 
domsagor skulle för uppnående af antalet 150 valkretsar å 
landsbygden delas i hvardera två valkretsar, dels ock hvilka 
städer egde hvar för sig välja en eller flere riksdagsmän samt 
på hvad satt de mindre städernas indelning i valkretsar skulle 
ega rum. För dessa förhållanden är närmare redogörelse med
delad i Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse an
gående riksdagsmannaval åren 1893—1896, till hvilken derför 
torde få hänvisas. 

Den folkmängd, som i medeltal kommer på hvar och en af 
landsbygdens valkretsar eller, som här är detsamma, på hvarje 
representant, uppgick vid 1899 års allmänna val till 26,697, 
hvilket alltså utgör etthundrafemtiondedelen af landsbygdens 
folkmängd. Vid samtliga hittills förrättade allmänna val till 
Andra kammaren har medelfolkmängden på hvarje valkrets 
eller representant utgjort: 

Skiljaktighetenia emellan länen äro dock i inånga fall 
ganska betydande. 1 Skaraborgs län uppgick år 1899 folk
mängden i hvarje valkrets öfver hufvud till 31,562, i Stockholms 
län till 30,134, i Vestinanlands, Kristianstads och Vermlands 
län till mer än 29,000, medan å andra sidan Gotlands län ut
visade 1 representant på allenast 22,216 inv., Södermanlands 1 
på 23,289 och Hallands län 1 på 23,309 inv. 

I dessa medeltal för länen framträda likväl icke de för 
särskilda valkretsar egendomliga olikheter. Dessa tydliggöras 
närmare genom efterföljande öfversigt af landsbygdens valkretsar, 
fördelade efter folkmängd vid allmänna valen nedannämnda år: 

Största folkmängden hade vid 1899 års val Södra Roslags 
domsaga, 39,170 inv., och dernäst Vesterbottens norra domsaga 
med 38,723 inv. samt Vätle, Ale och Kullings domsaga med 
37,999 inv. och Nordals, Sundals och Valbo domsaga med 
37,906 inv. Minsta folkmängden egde deremot Redvägs härad 
med 10,838 inv., Villåttinge härad med 12,099 inv. och Himle 
härad med 13,779 inv. Sammanlagda folkmängden i sistnämnda 
tre valkretsar var alltså ej obetydligt mindre än i Södra Ros
lags domsaga ensam. Om indelning af valkretsar skett på 
grund af 1898 års folkmängd, skulle ock sistnämnda domsaga 
blifvit delad i två valkretsar, medan i följd deraf Kinds och 
Redvägs domsaga, med 39,093 inv., mast odelad utgöra en val
krets. 

Vid redogörelsen för valkretsindelningen torde äfven böra 
tagas i betraktande det antal kommuner, som de särskilda val
kretsarne omfatta, enär detta måste utöfva ett visst inflytande 
på det större eller mindre deltagandet i valen. A rikets lands
bygd utgjorde år 1899 kommunernas hela antal 2,399, af 
hvilka 13 voro hvar för sig delade på tvä olika valkretsar. 
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Om nämnda antal kommuner och kommundelar, tillsammans 
2^412, lika fördelas på landsbygdens 150 valkretsar, utgör alltså 
medeltalet for hvarje valkrets öfver hufvud 16" i. Skiljaktigheterna 
härutinnan emellan länen framgå af efterföljande öfversigt: 

Ytterligheterna förete sålunda Gotlands län med 46 och 
Vesterbottens län med ungefär 5 kommuner i hvarje valkrets 
öfver hufvud. Af de särskilda valkretsarne utvisar Gotlands 
norra domsaga det högsta antalet, nämligen 48 kommuner, och 
komma närmast derefter Kinnefjerdings, Kinne och Kållands 
domsaga med 47 kommuner samt Vartofta och Frökinds dom
saga med 45 kommuner och 1 kommundel, under det minimum 
träffas för Sköns tingslag, Nordtnalings och Bjurholms tingslag 
samt Umeå tingslag, hvilka omfatta endast 3 kommuner hvart
dera. I öfrigt finnas 6 valkretsar med hvardera blott 4 kom
muner, deraf 3 kretsar i Norrbottens, 2 i Kopparbergs och 1 i 
Vesterbottens län. 

Städernas nuvarande 46 valkretsar kunna lämpligen för
delas i följande trenne grupper: 

Första gruppen, omfattande städer som hvardera ega utse 
2 eller flere riksdagsman. Hit hora endast de 5 städerna Stock
holm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gefle, hvilkas samman
lagda folkmängd vid 1898 års slut uppgick till 543,747 inv., 
och hvilkas hela antal representanter utgör 39, eller en repre
sentant på 13,942 inv. Medan Stockholm har en representant 
mot 13,445 inv., eger Norrköping, som bland dessa städer är 
ogynsainmast lottad, blott en mot 19,827 inv. 

Andra gruppen omfattar de städer, hvilka hvar för sig 
välja en riksdagsman. Antalet af dessa städer utgör 20, näm

ligen Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Vexjö, Kalmar, 
Visby, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Helsingborg, Landskrona, 
Ystad, Halmstad, Borås, Karlstad, Örebro, Vesterås, Söderhamn 
och Sundsvall. Hela gruppens folkmängd utgjorde vid 1898 års 
slut 291,492 inv., hvadan mot hvar och en af de 20 riksdags
männen för dessa städer svarade i medeltal 14,575 inv. Ytter
ligheterna inom gruppen bilda Helsingborg med 23,611 inv. och 
Vexjö med 7,376 inv. 

Tredje gruppen utgöres af rikets öfriga 67 städer, ordnade 
i 21 valkretsar och med en folkmängd af 223,158 inv., hvilket 
efter fördelning på samtliga dessa valkretsar utgör en represen
tant pä 10,627 inv. Vexlingarna härutinnan framgå af efter
följande öfversigt, hvarvid till jemförelse äfven redogöres för de 
regleringar, som egde rum åren 1866, 1876, 1886 och 1896. 

Största folkmängden utvisade år 1899 bland dessa val
kretsar Södertelge in. fl. städer, 13,277 inv. Minsta folkmängden 
af stadsvalkretsarne och derigenom äfven bland rikets samtliga 
valkretsar egde kretsen Marstrand, Knngelf, Alingsås och Ulrice
hamn med allenast 7,224 inv. 

Vid ifrågavarande tredje grupp af städer kan i öfrigt an
föras, att 1 valkrets omfattar sex städer, 2 valkretsar fem, 4 
valkretsar fyra, 7 valkretsar tre och likaledes 7 valkretsar två 
städer hvardera. — Städer tillhörande tre län ingå i 1 valkrets, 
tillhörande två län i 7 valkretsar, under det hvardera af de 
återstående 13 valkretsarne bildas uteslutande af städer till
hörande ett län. 

Sammanställas de tre stadsgnipperna med hvarandra och 
utsträckes jemförelsen till föregående valperioder, så befinnes, 
att vid de särskilda valen en representant blifvit utsedd för i 
medeltal nedannämnda folkmängd. 
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Med det obetydliga undantaget för år 1887 har alltså pro
portionen emellan antalet representanter och folkmängden blifvit 
för städerna sainfäldt mer och mer ogynsam, och detta i syn
nerhet från år 1896, då riksdagsordningens nya bestämmelser 
började tillämpas. Tydligt är ock, att med städernas växande 
folkmängd nämnda förhållande skall göra sig alltmera gällande. 

B) Valberättigade. 

Vid 1899 års allmänna val till Riksdagens Andra kammare 
utgjorde antalet valberättigade i hela riket 339,876, af hvilka 
263,839 tillhörde landsbygden och 76,037 städerna, och visar 
sig vid en jemförelse med förhållandet år 1896, att antalet i 
det hela ökats med 29,987, eller 9-7 •/, deraf 19,949 (8-2 %) å 
landsbygden och 10,038 (15a %) i städerna. Dessa tal äro så 
val absolut som relativt de högsta, som hittills förekommit, 
dock med undantag beträffande städerna af procenttalen vid 
valen 1875 och 1878. 

Sedan år 1872, eller det första år, för hvilket dylika upp
gifter föreligga, har tillväxten ( + ) eller minskningen (—) af 
antalet valberättigade under närmast förflutna treårsperiod ut
gjort: 

I fråga om antalet valberättigade i förhållande till folk
mängden upplyser efterföljande tab. E, att detsamma var i 
någorlunda jemnt stigande från år 1872 till 1887, da sänkning 
inträffade, samt att det sedermera för hvarje allmänt val utvisar 
någon ökning. Vid 1899 års val, då höjningen befanns större 
än vanligt, utgjorde antalet valberättigade i förhållande till 
folkmängden 6-7 % i hela riket, 6-6 % å landsbygden och 7-2 % 
i städerna, hvilka tal äro de högsta, som hittills iakttagits. 

Beräknas deremot antalet valberättigade i procent af den 
manliga folkmängden, komma tydligen de relativa talen att 
mer än fördubblas, såsom visar sig af efterföljande uppgifter 
för de trenne senaste allmänna valen: 

Tab. E. Valberättigade länsvis. 

Valmännens antal, hvari ej ingå för oguldna kommunal-
ntskylder häftande, men eljest valberättigade, för hvilka här 
nedan kommer att särskildt redogöras, har alltså under före-
nämnda tidrymd af 27 år ökats för riket i dess helhet med 
103,756, eller 43·9 %. A landsbygden ensam utgjorde ökningen 
56,866 (27-5 %) och i städerna 46,890 (160-9 %). Såsom en 
naturlig följd af den relativt starkare ökningen för städerna 
har proportionen emellan deras och landsbygdens valberättigade 
gradvis förändrats, hvilket närmare framgår af efterföljande be
räkningar af hvarderas antal valberättigade i procent af sum
man för hela riket: 
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De valberättigades proportion till den manliga folkmängd, 
som upphunnit myndig ålder, bar approximativt beräknats så
lunda: 

Äfven i sist anförda bada hänseenden inträffade alltså ej 
obetydliga höjningar i de valberättigades relativa antal. 

Antalet valberättigade år 1899 i de särskilda länen finnes 
anfördt i tab. E, och visar en jemförelse med motsvarande upp
gifter för år 1896, att en större eller mindre tillväxt i val
männens antal under ifrågavarande treårsperiod egt rum inom 
samtliga län utan undantag och detta så väl å landsbygderna 
som i städerna. Med hänsyn till de valberättigades proportion 
till folkmängden gäller likaledes samma förhållande utom be
träffande Jemtlands län, hvars procentsiffror nedgått ej blott för 
landsbygden utan äfven för staden, samt i fråga om städerna i 
Örebro och Skaraborgs län. För Göteborgs och Bohus lans 
städer qvarstår procenttalet oförändradt. 

Fortfarande innehar Gotlands län, nu med 10l %, den 
gynsammaste ställningen i fråga om det relativa antalet valbe
rättigade, hvarefter närmast följa Kopparbergs län med 8'8 •/,, 
Vesterbottens med 8'4 % och Malmöhus län med 82 %. Öfver 
riksmedeltalet (6-7 %) stå dessutom, i ordning från högre till lägre, 
Jönköpings, Gefleborgs, Hallands, Kronobergs, Kristianstads, 
Vesternorrlands och Skaraborgs län. Under medeltalet komma 
deremot Jemtlands län,-Stockholms stad samt Norrbottens, Elfs
borgs, Vermlands, Vestmanlands, Göteborgs och Bohus, Örebro, 
Uppsala, Kalmar, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och 
Blekinge län, hvilket med allenast 4 s % härvid som vanligt in
tager sista rummet. Hvad nu blifvit anfördt beträffande länen 
i deras helhet gäller i allmänhet äfven för de särskilda lands
bygderna, af hvilka Gotlands (10-4 °i) och Blekinge län (3-9 %) 
förete de bada ytterligheterna. A landsbygden på Gotland är 
ungefär hvar 10:e person valberättigad, men i Blekinge län endast 
hvar 26:e. 

En fördelning af landsbygdens valkretsar efter antalet val
berättigade i procent af folkmängden utfaller för nedannämnda 
år sålunda: 

Främsta platsen af landsbygdens valkretsar intages år 1899 
af Leksands tingslag med 12o % valberättigade, och följa när
mast derefter Ofvan-Siljans domsaga (ll-o %), Gotlands södra 
domsaga (10'6 %), Vesterbottens mellersta domsaga (10-4 %), 
Gotlands norra domsaga (10'2 %) och Vestbo härad ( lOi %). 
Lägst på skalan stå deremot Östra härads domsaga, Blekinge 
län, med allenast 34 %, samt Listers domsaga (35 %), Rönö, 
Hölebo och Daga domsaga (3-5 %), Marks härad (3o %) och 
Björkekinds m. fl. härads domsaga (3'J %). 

Alla valkretsarne å landsbygden i Kronobergs, Gotlands och 
Malmöhus län hade lika eller högre procenttal valberättigade än 
rikets landsbygd i dess helhet (6e %). Deremot uppnådde ingen 
enda valkrets i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Blekinge, 
Örebro och Vestmanlands län sistnämnda procenttal. 

I fråga om städerna utvisar tab. E, att deras relativa an
tal valmän är i de flesta län högre än å landsbygden. Ett mot
satt förhållande inträffade dock år 1899 i Jönköpings, Gotlands, 
Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus samt Kopparbergs 
län. Fördelas städernas valkretsar efter deras antal valberätti
gade i procent af folkmängden, blir resultatetvid allmänna 
valen nedannämnda år följande: 

Högsta relativa antalet valberättigade förekom år 1899 i 
valkretsen Trelleborg, Skanör med Falsterbo samt Simrishamn 
och Engelholm (l l -9 %) och det näst högsta i Luleå och Hapa
randa (108 %). De lägsta talen träffas för Halmstad ( 5 G %) 
och Sundsvall (5-9 %). 

För hvar och en af de trenne här förut anförda stadsgrupperna 
utgjorde vid allmänna valen nedannämnda år de valberättigade, 
dels i och för sig och dels i förhållande till folkmängden, föl
jande antal: 

I full öfverensstämmelse med hvad som förut iakttagits 
utvisar sålunda den grupp, som består af rikets mindre städer, 
det relativt högsta antalet valmän. Fortfarande torde ock kunna 
sägas, att valrätten i städerna öfver hufvud taget står i 0111-
vändt förhållande till deras storlek, så att ju mindre stadssam
hället är, dess större andel af folkmängden är valberättigad, och 
synes detta i väsentlig mån bero på det större eller mindre an
talet eljest valberättigade, men för oguldna komraunalutskylder 
häftande, hvarför här nedan kommer att redogöras. I fråga om 
1899 års val utvisa enligt tab. 5 följande städer de relativt högsta 



Andra kammaren. Valberättigade. 11 

antalen' valberättigade, nämligen : Skanör med Falsterbo (18-1 %), 
Trelleborg (13-5 %), Öregrund (12-5 %), Östhammar (11-6 %), 
Mariefred (11'4 %), Vaxholm (11'3 %), Umeå (11-3 %), Luleå 
(11'0 %) o. s. v. De lägsta talen träffas deremot för Göteborg 
(6-0 %), Borås (6'0 %), Sundsvall (5'9 %) och Halmstad (5-6 %), 
hvilken sistnämnda stad, såsom redan förut är anfördt, denna 
gång härvid intager sista rummet. 

Beräkningen af förhållandet emellan de valberättigades och 
representanternas antal gifver till allmänt resultat för riket i 
dess helhet, att i medeltal 1,478 valmän svara mot hvarje re
presentant i Andra kammaren. För landsbygden ensam stiger 
motsvarande antal till 1,759, men utgör för städerna endast 
950. Vid 1896 års allmänna val belöpte sig antalet valmän 
på hvarje representant till 1,347 för hela riket, 1,626 för lands
bygden och 825 för städerna. 

Hvad de särskilda landsbygderna vidkommer, hade Söder
manlands län år 1899 fortfarande det lägsta antalet valberätti
gade mot hvarje representant, eller 992, och Blekinge län det 
näst lägsta, 1,074. Högst var, som vanligt, antalet för Got
lands län, 2,314. Närmast detta tal kommo Vesterbottens län 
med 2,254 och Kopparbergs med 2,214 valmän pr representant. 
För de särskilda valkretsarne har ifrågavarande proportion vid 
valen nedannämnda år stält sig på följande satt, hvarvid jem-
väl framgår, huru de valberättigade å rikets landsbygd fördela 
sig emellan olika valkretsar. 

Likasom vid de fyra närmast föregående allmänna valen 
förekom äfven vid 1899 års val det lägsta antalet valberättigade 
i Villåttinge härad, nu 502, hvarigenom denna valkrets med 
afseende på antalet valmän numera är den minsta i hela 
riket. Närmast derefter följde bland landsbygdens valkretsar 
Åkers och Selebo härad (620), Jönåkers härad (710) och Ferne-
bo härad (734). De högsta talen träffas deremot för Vester
bottens norra domsaga, som hade ej mindre än 3,410 valmän, 
samt Ofvan-Siljans domsaga (3,155), Ingelstads och Jerrestads 
domsaga (3,008), Ase, Viste, Barne och Laske domsaga (2,962) 
samt Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga (2,951). 
Den af Vesterbottens norra domsaga bildade valkretsen räknar 
alltså inemot sju gånger så många valmän som Villåttinge 
härad. 

Här förut anförda medeltal af 950 valberättigade på hvarje 
representant i städerna öfverträffas endast af andra gruppens 
städer, för hvilka antalet uppgick till 1,053, medan första grup
pens städer utvisade 924 och de till tredje gruppen hörande 
endast 903. Oafsedt de 5 städer, hvilka hvardera välja flere 
riksdagsmän, funnos mer än 2,000 valberättigade i 1 stadsval
krets, Helsingborg (2,081), samt mer än 1,000 valberättigade i 
14 valkretsar, nämligen inom andra gruppen Karlskrona, Örebro, 

Uppsala, Jönköping, Eskilstuna, Landskrona, Lund och Lin
köping, samt inom tredje gruppen Södertelge, Norrtelge, Öst
hammar, Öregrund, Sigtuna och Vaxholm; Köping, Nora, Lin
desberg och Enköping; Kristinehamn, Filipstad och Askersund; 
Luleå och Haparanda; Nyköping, Torshälla, Strengnäs, Marie
fred och Trosa; Trelleborg, Skanör med Falsterbo, Simrishamn 
och Engelholm. Lägsta antalet valberättigade hade Vexjö (562), 
hvilken i detta hänseende fortfarande är den minsta bland stä
dernas valkretsar. 

Såsom redan förut är anfördt, äro bland valmännen ej in
räknade för oguldna kornmunalutskylder häftande, som eljest 
vore valberättigade. Antalet af dessa uppgick vid 1899 års 
allmänna val till 61,233 för hela riket, nämligen 19,865 för 
landsbygden och 41,368 för städerna (tab. 4, kol. 8). Samman
ställas nämnda data med uppgifterna om verkligen valberätti
gade, blir resultatet följande: 

En jemförelse med förhållandet vid 1896 års val ådaga
lägger, att antalet för oguldna kornmunalutskylder häftande sedan 
dess ökats i det hela med 8,379, eller 15'9 %; för landsbygden 
dock endast med 1,130 (6o %), men för städerna med 7,249 
(21'2 %). A landet var alltså tillväxten mindre, men i städerna 
ej obetydligt större än af hvarderas antal verkligen valberättigade. 

Om Stockholms stad, som i fråga om antalet af de för 
oguldna kornmunalutskylder häftande intager en afgjordt domi
nerande ställning, frånräknas, sjunker antalet för städerna år 
1899 til! 11,750 (17-2 %) och för riket i dess helhet till 31,615 
(9-0 %). 

Af här ofvan meddelade öfversigt framgår, att om samtliga 
personer, hvilka i öfrigt innehade de qvalifikationer, som enligt 
riksdagsordningen berättiga till deltagande i valen till Andra 
kammaren, äfven betalt sina kommunala utskylder, skulle hela 
antalet valman år 1899 hafva utgjort 401,109, eller 7-a % af ri
kets folkmängd. A landsbygden skulle de valberättigade icke 
hafva ökats mer än till 283,704, eller 7-i %, men i städerna 
hade antalet uppgått till 117,405, motsvarande 111 % af deras 
folkmängd, dock för städerna utom Stockholm endast till 68,227 
(8-9 ?.). ' 

Huru antalet eljest valberättigade, men för oguldna korn
munalutskylder häftande fördelar sig på de särskilda länen, upp
lyser efterföljande tab. F. Deraf framgår bland annat, hvad 
ensamt beträffar landsbygden, att ifrågavarande antal var re
lativt högst i Blekinge län, som härvid fortfarande tog för
steget långt framför alla de öfriga länen. Antalet för oguldna 
kornmunalutskylder häftande, som eljest skulle varit valbe
rättigade, utgjorde nämligen i förhållande till summan af detta 
och de verkligen valberättigade inom detta län ej mindre än 
29'3 % (näst föregående år 28'3 %), hvilket till stor del för
klarar den ofvan påvisade ogynsamma ställning länet intager i 
fråga om det relativa antalet verkligen valberättigade. Närmast 
derefter följde, i samma ordning som vid 1896 års val, Norr
bottens län med 20o %, Göteborgs och Bohus län med 12'3 %, 
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Vesternorrlands län med 109 %, Verralands län med 10o % 
o. s. v. Synnerligen laga tal utvisade deremot Malmöhus län 
med 3-9 %, Gotlands med 3'6 %, Örebro län med 3'4 %, Jön
köpings med 2-8 % samt Kopparbergs län, hvilket med allenast 
2'i % likasom år 1896 kom i sista rummet. 

Af landsbygdens valkretsar hade följande de högsta pro
centtalen, eller öfver 10 %: 

i Stockholms län: Södra Roslags domsaga 16'6 %, Söder
törns domsaga 13'4 %; 

i Kalmar län: Norra Möre och Stranda domsaga 14'0 %. 
i Blekinge län: Listers domsaga 313 %, Bräkne domsaga 

14-3 %, Ostra härads domsaga 37'7 %. Medelstads domsaga 
31-3 %; 

I Kristianstads län: Villands härad 10-6 %, Ostra Göinge 
härad 20'5 %, Vestra Göinge domsaga 11-2 %, Norra Åsbo dom
saga 15-2 %• 

i Malmölius län: Oxie härad 12-5 %; 
i Hallands län: Hallands lans norra domsaga lO-i %; 
i Göteborgs och Bohus län: Askims och Säfvedals härad 

24'9 <, Vestra och Ostra Hisings härad 25'3 %, Inlands dom
saga 13-7 %; 

Tab. F. För oguldna kommunalutskylder häftande, som eljest 
vore valberättigade, länsvis. 

i Elfsborgs län: Marks härad 16-5 %, Vedens och Bolle
bygds härad 15o %; 

i Skaraborgs län: Norra Vadsbo domsaga 15'2 %; 
i Vermlands län: Fernebo härad 10'5 %, Mellansysslets 

domsaga I l s %, Södersysslets domsaga 22-8 %, Nordmarks dom
saga 13-9 %; 

i Gefleborgs län: Gestriklands östra tingslag 13'7 %; 
i Vesternorrlands län: Sköns tingslag 18'4 %, Njurunda, In

dals och Ljustorps tingslag 15-i %, Ångermanlands södra dom
saga 20'4 %, Själevads och Arnäs tingslag 10-7 «i; 

i Vesterbottens län: Nordmalings och Bjurholms samt De-
gerfors tingslag 13"2 % Vesterbottens vestra domsaga 14'3'%; 

i Norrbottens län: Luleå domsaga 22-o %, Kalix domsaga 
27-4 %, Torneå domsaga 23'i %. 

Bland valkretsarne å landsbygden kom alltså i första rum
met Östra härads domsaga i Blekinge län med 37-7 %. Der 
funnos nämligen vid 1899 års val 872 verkligen valberättigade 
och 528 för ognidna kommunalutskylder häftande personer, som 
eljest skulle egt valrätt. 

A andra sidan träffas de lägsta procenttalen, eller mindre 
än 1 %, för nedannämnda valkretsar: 

i Södermanlands län: Jönåkers härad 0'6 %, Åkers och 
Selebo härad Os %', 

i Kalmar län: Södra Möre domsagas vestra valkrets 0-5 %; 
i Malmöhus län: Luggude domsagas norra valkrets 0'2 %; 
i Skaraborgs län: Skånings, Vilske och Valle domsaga 

0-9 %; 
i Örebro län: Edsbergs, Grimstens och Hardemo härad 

0'7 %, Kumla och Sundbo härad 0'2 %; 
i Kopparbergs län: Leksands tingslag 04 %, Gagnefs och 

Rättviks tingslag Oi %; 
i Gefleborgs län: Vestra Helsinglands domsaga 0'7 %. 
Sista rummet i denna ordningsföljd intogs alltså af Gagnefs 

och Rättviks tingslag i Kopparbergs län med 0't %. Der ut
gjorde nämligen antalet for oguldna kommunalutskylder häftande 
endast 2, men de valberättigade 1,942. 

Angående städerna, ordnade såsom förut i trenne större 
grupper, upplyser efterföljande öfversigt: 

I första gruppen ingår Stockholm med sitt här förut upp-
gifna betydliga antal af 29,618 (60-2 %) för oguldna kommunal
utskylder häftande, eljest valberättigade personer, hvilket med 
10,058 öfverstiger antalet verkligen valberättigade. Frånräknas 
de förstnämnda utgör motsvarande antal för öfriga hithörande 
städer endast 6,110 (27i %), deraf för Göteborg 3,876 (34-2 %), 
Malmö 1,063 (20-4 %), Norrköping 753 (23-8 %) och Gefle 418 (U-6%). 

Af andra gruppens städer utvisa följande de relativt högsta 
talen: Sundsvall 705 (45-3 %), Söderhamn 285 (25-8 %), Lands
krona 361 (241 %), Karlskrona 536 (23-8 %), Halmstad 233 
(22-0 %) och Ystad 150 (16-1 %), samtliga med högre procent
siffror än för gruppen i dess helhet. Sista rummet intages af 
Vexjö med blott 7 (1-2 %). 
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Inom tredje gruppens städer uppnåddes de proportionsvis 
högsta talen af Östersund och Hudiksvall med 179 (16-2 %), 
Falun, Hedemora och Säter med 165 (14-6 %), Lidköping, Skara 
och Hjo med 154 (14-6 %), Kristinehamn, Filipstad och Asker-
sund med 181 (142 %) o. s. v. Sist korn valkretsen Vadstena, 
Skeninge, Söderköping, Motala och Grenna med 27 (3'2 %). 1 
6 till denna tredje grupp hörande städer, nämligen Grenna, Vim-
merby, Engelholm, Kungsbacka, Säter och Haparanda, fanns 
deremot ingen enda person, som på grund af uraktlåtenhet att 
erlägga kommunala utskylder var oberättigad till deltagande i 
valen. 

Om man jemför de trenne gruppernas procentsifFror med 
hvarandra, framgår otvetydigt, att antalet för oguldna kom-
munalutskylder häftande, som eljest vore valberättigade, öfver 
hufvud taget står i direkt förhållande till städernas folkmängd. 
I de stora städerna är ifrågavarande antal vanligen högt, i de 
mindre städerna lågt, ofta ej högre än å landsbygden. De skilj
aktigheter emellan stadsgrupperna i afseende på det relativa 
antalet verkligen valberättigade, som här förut blifvit påvisade, 
torde sålunda, åtminstone till en stor del, kunna härigenom 
förklaras. 

C) Valsättet. 

Af de bada valsätt, hvilka jemlikt § 16 riksdagsordningen 
kunna förekomma, användes vid 1899 års allmänna val det 
omedelbara sättet i 181 och det medelbara i 15 valkretsar, alla 
de senare å landsbygden. I hvilken utsträckning det ena eller 
andra valsättet användts vid de allmänna val å rikets landsbygd, 
om hvilka uppgifter härutinnan föreligga, framgår af den i efter
följande tab. G meddelade öfversigt. 

Utvecklingen har sålunda fortfarande gatt i samma riktning 
som under den föregående tiden, nämligen så att allt flere val
kretsar antagit det omedelbara valsättet, hvilket numera begag
nas af 90o % af hela antalet valkretsar å landsbygden. De 5 
kretsar, som efter 1896 års allmänna val öfvergått från det me
delbara valsättet, äro följande: 

i Elfsborgs län: As och Gäsene domsaga; Nordals, Sundals 
och Valbo domsaga; 

Tab. G. Valsättet å landsbygden. 

i Gefleborgs län: Södra Helsinglands vestra tingslag; Södra 
Helsinglands östra tingslag; 

i Vesterbottens län: Umeå tingslag. 
Numera är det omedelbara valsättet allmänt antaget inom 

15 af rikets län, nämligen Södermanlands, Östergötlands, Jön
köpings, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Hallands, Vermlands. 
Örebro, Vestmanlands, Kopparbergs, Gefleborgs, Vesternorrlands, 
Jemtlands och Vesterbottens län, samt nästan enrådande i de 
öfriga länen utom i Stockholms och Uppsala län. De 15 val
kretsar, som ännu vidhålla det medelbara valsättet, äro föl
jande: 

I Stockholms län: Mellersta Roslags domsaga; Södra Ros
lags domsaga; Stockholms lans vestra domsaga; 

i Uppsala län: Olands härad; Uppsala lans mellersta dom
saga; Uppsala lans södra domsaga; 

i Kronobergs län: Mellersta Värends domsaga; 
i Kalmar län: Södra Tjusts härad; 
i Malmöhus län: Bara härad; 
i Göteborgs och Bohus län: Askinis och Säfvedals härad; 
i Elfsborgs län: Marks härad; Vedens och Bollebygds hä

rad; Flundre, Vane och Bjerke domsaga; 
i Skaraborgs län: Norra Vadsbo domsaga; 
i Norrbottens läu: Torneå domsaga. 
Hela det område af rikets landsbygd, som numera antagit 

det omedelbara valsättet, eger mer än nio tiondedelar af lands
bygdens folkmängd och antal valberättigade. Utvecklingsgången, 
som i dessa hänseenden varit oafbruten allt ifrån nu gällande 
riksdagsordnings införande, angifves af efterföljande uppgifter i 
fråga om allmänna valen under åren 1872—1899: 

I de 15 valkretsar, der det medelbara valsättet användes, 
uppgick sammanlagda folkmängden år 1899 till 380,688, eller 
95 % af landsbygdens hela folkmängd, och antalet valberättigade 
till 21,396, utgörande 8"i % af landsbygdens samtlige valmän. 

Från och med 1890 års allmänna val har inom alla stads-
valkretsarne det omedelbara valsättet uteslutande varit användt. 

Rikets samtliga valkretsar jemte deras folkmängd och val
berättigade fördelade sig vid 1899 års allmänna val, allt efter 
som de valde omedelbart eller medelbart, på följande satt: 
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I förhållande till folkmängden utgjorde alltså antalet val-
berättigade (r8 % öfver hufvud i de valkretsar, der omedelbart 
valsätt användes, och 5-6 «/0 i kretsarne med medelbara val. 

D) I valen deltagande. 

Om de väljandes absoluta antal och dettas förhållande till 
antalet valberättigade finnas för hvarje valkrets uppgifter med
delade i tab. 4 (kol. 9—11). I vissa fall afvika likväl dessa 
uppgifter från de af valförrättarne lemnade, och har detta meren
dels sin grund deri, att genom Centralbyråns skriftvexling med 
vederbörande kommunalmyndigheter åtskilliga rättelser vidtagits. 
Bland annat har det visat sig, att en del kommuner verkligen 
deltagit i valen, ehuru valförrättaren derom icke haft kännedom 
eller kunnat meddela uppgift, enär intet valprotokoll till honom 
insändts. De personer, som under sådana förhållanden deltagit 
i omröstningen, hafva i likhet med hvad som skett i föregående 
redogörelser inräknats bland dem, som i valen deltagit, men 
hvilkas röster kasserats. 

I efterföljande tab. H meddelas en sammanställning af upp
gifterna om de väljandes absoluta och relativa antal vid samt
liga de allmänna val, om hvilka dylika uppgifter föreligga. Deraf 
framgår, att i 1899 års allmänna val deltogo sammanlagdt 
13(>,982 personer, af hvilka 93,755 å landsbygden och 43,227 i 
städerna. Förstnämnda antal för riket i dess helhet är visser
ligen högre än vid hvart och ett af de allmänna valen från och 
med 1872 till och med 1893, men understiger med 3,506 det 
tal, som angifver deltagandet i 1896 års val. A landsbygden 
ensam hade valdeltagarne minskats med 5,157, under det att i 
städerna uppkommit en ökning af 1,651, hvarigenom deras ab
soluta antal valdeltagande höjt sig öfver motsvarande siffra vid 
samtliga föregående val. 

Om man derefter fäster sig vid förhållandet emellan antalet 
i valen deltagande och de valberättigade, så visar sig, att del
tagandet i valen enligt regel för hvarje gång omfattats med allt 
större intresse från valmännens sida, och gäller denna iakttagelse 
sä väl landsbygden som städerna. Dorifrån utgöra dock 1899 
års allmänna val ett undantag, i det att relativa antalet väl
jande då nedgick för riket i dess helhet till 40'3 %, för lands
bygden till 35-5 °'<, och för städerna till 56-8 % från resp. 45'3 %, 
40-« \ och 63-0 K vid valen år 1896. 

Likasom deltagandet i valen alltid varit lifligaro i städerna 
än på landet, är det ock betydligt större vid de omedelbara än 
vid de medelbara valen. Inom de valkretsar, i hvilka det ome
delbara valsättet användes, deltogo nämligen år 1899 öfver huf
vud taget 42'2 y af deras hela antal valmän, men i kretsarne 
med medelbara val endast 12'0 %. Sistnämnda procentsiffra är 
jemväl lägre än vid de fem näst föregående valen och höjer sig 
helt obetydligt öfver det relativa antalet deltagande i valen år 
1872. 

I fråga om särskilda landsbygder synas med vederbörligt 
afseende på de bada valsätten deltagandet i 1899 års val hafva 
varit lifligast i Vestmanlands län och dernäst i Gefleborgs län. 
Jemförelsevis talrikt deltogo äfven valmännen inom Jönköpings, 
Vesternorrlands, Vermlands, Södermanlands och Östergötlands 
län. Minst var deltagandet i Gotlands län, och komnio Norr
bottens, Kalmar och Kronobergs län derintill närmast. 

De särskilda landnvalkretsarne hafva, allt efter som de om
fattat det omedelbara valsättet eller vidhålla det medelbara, att 
uppvisa följande skiljaktigheter med hänsyn till det större eller 
mindre deltagandet i valen: 

Tab. H. Antal deltagande i de allmänna valen åren 1872—1899. 
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Bland dessa valkretsar uppnåddes i fråga om de omedelbara 
valen de högsta procenttalen af Vestra Helsinglands domsaga 
(79-6 %), Södra Helsinglands östra tingslag (74-0 %) samt Sköns 
tingslag (72'9 %). Minst var deltagandet i Bräkne domsaga 
(8'G %) och dernäst i Vesterbottens mellersta domsaga (10"0 %) 
samt Norra Möre och Stranda domsaga (10'8 %). Vid de me
delbara valen utvisade Olands härad (2Tl %) det högsta pro
centtalet och Uppsala lans södra domsaga (19'5 %) det näst 
högsta. Lägst på skalan konimo Bara härad (5'9 %) och Torneå 
domsaga (6'4 %). 

För de särskilda grupperna af städer befunnos de i 1899 
års allmänna val deltagande, så väl absolut som i förhållande 
till antalet valberättigade, hafva utgjort: 

Främst korn alltså vid ifrågavarande val andra gruppen, 
dernäst tredje och sist första gruppen. För samtliga grupperna 
äro procenttalen lägre än vid 1896 års val. Fördelningen af 
stadsvalkretsarne och städerna efter deltagandet i senaste all
männa valen utfaller på följande satt: 

Inom första gruppen, eller den som utgöres af de 5 städer, 
hvilka hvar för sig utse två eller flere riksdagsmän, var del
tagandet störst i Norrköping (67-7 °i) såsom vanligt och minst 
i Malmö (40o %) likasom vid 1896 års val. I Stockholm ut
gjorde de väljandes relativa antal denna gång endast 54'9 %, 
vexlande mellan 59'0 %, för dess första krets, och 52c %, för 
fjerde kretsen. 

Af de 20 städer, som tillhöra andra gruppen och som 
hvardera välja en riksdagsman, utvisade Eskilstuna med 76-2 % 
det högsta procenttalet och Sundsvall det lägsta, eller endast 
23-2 %. 

Bland tredje gruppens 21 valkretsar intogs främsta rummet 
af kretsen Vadstena, Skeninge, Söderköping, Motala och Grenna, 
der ej mindre än 84-3 % af valmännen afgåfvo röster, och sista 
rummet af valkretsen Luleå och Haparanda med allenast 6'8 % 
deltagande. Af de särskilda städerna inom gruppen uppnådde 
Vadstena maximum med 90'4 %, hvilket alltså är det högsta 

procenttalet for någon stad. Lägst så väl inom gruppen som 
bland samtliga städer korn Luleå med endast 6'7 % i valet del
tagande. 

Att öfvergången från medelbart till omedelbart valsätt af ven 
skall medföra ett lifligare intresse för valen, synes ej vara 
oväntadt. I de 5 valkretsar, som vid 1899 års val första gån
gen använde det omedelbara valsättet, uppgick sålunda antalet 
i dessa val deltagande till 3,906, eller 37'7 % af de valberättigade 
motsvarande 2,108, eller 21'0 %, i elektorsvalen derstädes del
tagande år 1896. 

I afseende på deltagandet i valen må här jemväl antecknas, 
att de val, som förrättats sedan föregående ordinarie val blifvit 
efter anförda besvär upphäfda, städse utvisa ett högre antal 
deltagare än de första valen. Sålunda utgjorde sammanlagda 
antalet deltagande i de 6 under år 1899 öfverklagade och upp
häfda valen 5,732, eller 50'5 % af de valberättigade, men i de 
nya val, som i följd deraf egde rum, deltogo anda till 7,372, 
hvilket utgör 61'9 % af samtlige valman. Ökningen uppgick alltså 
till 1,640, d. v. s. inemot 29 %. 

Till besvarande af frågan, huruvida de å söndagar förrättade 
riksdagsmannaval vinna en allmännare tillslutning än å 
sökendagar, kan meddelas, att i de 61 valkretsar å landsbygden, 
der omedelbara val år 1899 egde rum på söndagar, steg an
talet valdeltagare till 40'4 % af de valberättigade, medan i öf-
riga omedelbara val å landet deltogo 352 %. Skilnaden, ehuru 
afsevärd, synes dock alltså ej vara af någon större betydelse. 

I sina föregående redogörelser för riksdagsmannavalen har 
Centralbyrån ansett sig böra särskildt framhålla de fall, då 
inom en kommun eller kommundel intet val egde rum. Antalet 
af dessa kommuner och kommundelar, hvilket år 1899 var be
tydligt högre än år 1896 och dubbelt så högt som år 1893, har 
från och med år 1878 utgjort: 

Sist anförda 14 kommuner och kommundelar, af hvilka de 
bada här nedan först upptagna hade bort välja elektorer, hvar
emot i alla de öfriga valet skulle skett på omedelbart satt, voro 
följande: 

i Stockholms län: Vallentuna kommundel i Södra Roslags 
domsaga; 

i Uppsala län: Långtora; 
i Gotlands län: Visby norra landskommun; 
i Malmöhus län: Hemmingsdynge; 
i Elfsborgs län: Roasjö; 
i Skaraborgs län: Hällums kommundel i Skånings m. fl. 

härads domsaga; Tiarp; Acklinga; Kylingareds kommundel i 
Vartofta och Frökinds domsaga; Bjurbäck; Visttorp; Falköpings 
östra landskommun; Luttra; 

i Örebro län: Norrbyås. 
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Angående orsakerna, hvarför inga val skedde, upplyses be
träffande 12 kommuner eller kommundelar, att ingen valbe-
rättigad vid tillfället infann sig. Från Koasjö meddelas, att val 
ej egde rum på grund af sjukdomsfall för kommunalstämmans 
ordförande, annat förhinder för vice ordföranden och de 5 vid 
utlysta sammanträdet närvarandes uraktlåtenhet att för till
fället utse särskild ordförande. Till Bjurbäck anlände ingen 
kungörelse om valet, hvadan ej heller något val kunde der hållas. 

E) Valförrättningen och röstfördelningen. 

Om tiden för 1899 års allmänna val till Riksdagens Andra 
kammare lemna de inkomna redogörelserna följande upplysningar: 

Landsbygden. 

Städerna. 

Det till tiden första riksdagsmannaval för innevarande 
period skedde den 25 juli i Kinda och Ydre domsaga och de 
sista den 30 september i Vexjö ocli Karlskrona. A landsbygden 
höllos de sista valen den 18 september i Mellersta Roslags 
domsaga och Torneå domsaga, och i städerna egde de tidigaste 
valen rum den 15 augusti i Stockholms lans städer samt val
kretsen Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. 

Förenämnda uppgifter om valtiderna afse icke de med an
ledning af upphäfda val och afsägelse företagna nya valen, till 
antalet 7, af hvilka 1 skedde i november och 4 i december 
1899 samt 2 i januari innevarande år (1900). 

Till fortsättning af de i närmast föregående redogörelser 
anförda uppgifter om valens fördelning på särskilda veckodagar 
meddelas nedanstående öfversigt af 1899 års val. 

Högsta antalet val, eller 61, skedde alltså äfven denna 
gång på söndagar och i ännu större utsträckning än förut. Af 
1896 års val höllos nämligen 53 på söndagar, af 1893 års val 
35 och af valen 1890 endast 16. Förstnämnda 61 val höllos alla 
å landsbygden och i valkretsar med omedelbart valsätt, hvadan 
inemot hälften af dessa hade söndagen till valdag. 

Det största antalet riksdagsmannaval år 1899 förrättades 
söndagen den 20 augusti, nämligen 24. Närmast derintill kom 
söndagen den 27 i samma månad med 16 val och derefter lör
dagen den 2 september med 13 val. 

Angående det i någon mån större deltagandet i valen å 
söndagar än å andra dagar äro uppgifter meddelade här ofvan i 
afd. D), till hvilken derför torde få hänvisas. 

Vid de elektorsval, som i och för riksdagsmannaval höllos 
i de 15 valkretsar å landsbygden, hvilka fortfarande använda 
det medelbara valsättet, utsagos sammanlagdt 519 elektorer. I 
följd af den fortgående minskningen af antalet valkretsar med 
dylikt valsätt har elektorernas antal gradvis nedgått, så att det
samma vid allmänna valen nedannämnda år utgjorde: 

Det största antalet elektorer, eller 54, utsågs vid 1899 års 
val i Södra Roslags domsaga och det minsta, eller 22, i Vedens 
och Bollebygds härad. I medeltal räknades inemot 35 elektorer 
för hvarje valkrets. Efter antalet elektorer fördelade sig ifråga
varande valkretsar sålunda: 

Antalet i r iksdagsmannaval deltagande elektorer, hvilket 
med sammanlagdt 15 understiger antalet valde, är för hvarje 
valkrets upptaget i kol. 11 å tab. 4. För de fall, då elektorer 
uteblefvo från valen, skall här nedan närmare redogöras. 

Af de i kol. 12 å tab. 4 samt efterföljande tab. /meddelade 
uppgifter om de valdes röstetal visar sig i fråga om 1899 års 
val bland annat, att samtlige de valde erhöllo absolut majoritet 
utom 24, nämligen 17 å landsbygden och 7 i städer, alla valde 
på omedelbart satt. Relativt högsta röstetalen tillföllo i de 
kretsar å landsbygden, som använde omedelbara valsättet, re
presentanten för Åkers och Selebo härad (99'2 °4, eller alla röster 
utom 1), för Glanshammars och Örebro härad (97'2 %), Fars 
domsaga (93-5 %), Östra härads domsaga i Jönköpings län 
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(93-2 %), Lysings och Göstrings domsaga (91-6 %), Södra Möre 
domsagas östra valkrets (91-4 %), Viilands härad (9Li %), samt för 
Askers och Sköllersta härad (903 %), hvaremot med lägsta röste
talen ingingo representanterna för Lane och Stångenäs härad 
(36-o %), för Uppvidinge härad (40'8 %), Vestra och Östra Hi-
sings härad (40-9 %), Sunnerbo domsagas vestra valkrets (41-2 %), 
Södertörns domsaga (425 %), Frosta domsaga (42-6 %) samt för 
Malungs och Nås tingslag (44o %). I kretsar med medelbart 
valsätt erhöllo två, nämligen representanterna för Bara härad 
och för Torneå domsaga, alla de afgifna elektorsrösterna, hvar
jemte representanterna för Södra Tjusts härad och för Norra Vadsbo 
domsaga valdes med alla rösterna utom 1; lägst koin represen
tanten för Stockholms lans vestra domsaga med 18 röster af 32 
afgifna, d. v. s 56'3 %. 

Af stadsrepresentanterna uppnådde följande de högsta röste
talen: representanten för Luleå och Haparanda, som erhöll alla 
de afgifna 72 rösterna; 10 representanter för Stockholm (99'5 % 
—92-6 %), 2 för Malmö (99'2 % och 97-i %), 1 för Norrköping 
(98-8 %), 2 för Göteborg (98-5 % och 97-4 %) samt representan
terna, för Landskrona (94e %) och för Karlstad (943 %). Med 
lägsta röstetalen ingingo deremot representanterna för Örebro 
(37-0 %), för Linköping (43-4 %), 1 för Stockholm (45'5 %), de 

Tab. I. De valdes relativa röstetal. 

bada för Gefle (464 % och 43e %), representanten för Stock
holms lans städer (47-2 %) samt 1 för Malmö (482 »»). 

Angående närmaste mans röstetal äro uppgifter meddelade 
i kol. 13 å tab. 4. Valkretsarne å landsbygden fördelade sig 
efter den procent nämnda röstetal vid 1899 års allmänna val 
utgjorde i förhållande till den valdes röstetal på följande satt: 

Då, såsom förut är anfördt, 2 af de på medelbart satt 
valde riksdagsmännen utsagos med alla afgifna elektorsröster, 
måste här ofvan upptagna valkretsar utgöra 2 mindre än hela 
antalet. 

Beträffande omedelbara val å landsbygden visar sig af of-
vanstående öfversigt, att antalet valkretsar, der den valdes 
närmaste man erhöll mer än 75 % af dennes röstetal, uppgick 
till 27. Minsta skilnaden emellan den valdes och närmaste 
röstetal förekom i Ostra Göinge härad, der närmaste man er
höll endast 18 röster mindre än den valde. Skilnadeina voro 
äfven obetydliga i Lane och Stångenäs härad (19), samt i Jon-
åkers härad (21). 

Vid valen i städerna erhöllo de, som komino närmast de 
valde eller i fråga om första gruppens städer närmast de med 
lägsta röstetalen utsedde representanterna, följande antal röster 
i förhållande till de valdes röstetal, och har Stockholms stad 
dervid mast upptagas som 5 valkretsar. 

Att representanten för Luleå och Haparanda undfick alla 
de afgifna rösterna, är redan förut anfördt. Utom i denna val
krets synes resultatet varit på förhand gifvet i Karlstad, der 
närmaste man erhöll blott 4 röster, samt i valkretsen Marstrand 
m. fl. städer (10) och i Landskrona (17). A andra sidan korn 
deremot i 19 stadsvalkretsar den i röstetal närmaste till mer 
än 75 % af den valdes hela röstsumma, och i 6 af ifråga
varande kretsar stego medtäflaines röstetal anda upp öfver 
90 % af de valdes. Minsta skilnadeina mellan den valdes 
och närmaste röstetal förekommo i Vesterås (9) och Lin
köping (14). Valets utgång synes ock varit temligen tvifvel
aktig i valkretsen Kristinehamn m. fl. städer, i Visby, i Borås, 
i valkretsen Laholm m. fl. städer, i Örebro, samt i Vestervik 
och Eksjö. 

Det antal godkända röster, som afgafs å andra personer än 
den valde och lians närmaste man, uppgick för samtliga val-

3 
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kretsar å landsbygden med omedelbart valsätt till 5,745, eller 
endast 6 s 'K af alla afgifna, hvilket är lägre än vid alla före
gående val utom förra va le tå r 1887. Vid medelbara valen utgjorde 
ifrågavarande röstetal endast 17, fördelade å 7 valkretsar, enär i 
2 af dessa kretsar den valde erhöll alla elektorsrösterna, och i 
(5 kretsar ingen rost tillföll andra personer än de valde och de 
i röstetal närmaste. 

Inom första gruppens städer, der hvarje valsedel måste 
innehålla 2 eller flere namn och de röstande all tså faktiskt egde 
ett motsvarande antal röster, uppgick hela antalet å 19,459 
valsedlar afgifna röster till 95,73(5. Deraf erhöllo de valde 
sammanlagdt 73,321 och de 9, en för hvarje valkrets, som 
koninio närmast de med lägsta röstetalet valde, 7,870, hvadan 
efter ytterligare afrakning af 40b" kasserade röster återstod ett 
samfäldt röstetal af 14,139 för andra personer än de valde och 
de 9 i röstetal närmaste. För andra gruppens städer belöpte 
sig motsvarande röstetal till 971, deraf ensamt i Örebro 284, i 
Karlskrona 228 och i Eskilstuna 19b, och för tredje gruppens 
städer till 500, af hvilka 122 kommo på valkretsen Nyköping 
ni. ti. städer och 118 på Stockholms lans städer. Med dessa 
och några få andra undantag visar sig sålunda, at t splittringen 
vid städernas val öfver hufvud taget var ganska obetydlig. I 
valkretsen Luleå och Haparanda var, efter hvad ofvan är visadt, 
enigheten vid valet fullständig; i 7 valkretsar, nämligen J ö n 
köping, Visby, Vesterås, Trelleborg in. fl. städer, Uddevalla och 

, Strömstad, Arboga och Sala samt Falun, Hedemora och Säter , 
var partisaiinuanhållniiigen a ömse sidor sä fast, a t t ingen enda 
rost tillföll andra personer än den valde och hans närmaste 
man. och i hvar och en af de Ii valkretsarne Uppsala, Borås, 
Lidköping in. ti. städer, Kristinehamn in. fl. städer, Köping 
in. ti. städer samt Hernösand och Örnsköldsvik förekom blott 
en enda stänkröst . 

Antalet kasserade valsedlar vid 1899 års allmänna val u t 
gjorde t i l lsammans 1.035, samtliga vid de omedelbara valen. 
Af dem belöpte sig 900, eller knappast 1 »» af alla afgifna, på 
landsbygden och 135 (O-;? "i) pä städerna. För landsbygden och 
i följd deraf för hela riket ii ro dessa tal lägre än vid de när 
mast föregående valen, och för städerna är procentsiffran lika 
som vid valen 1890 och 1891;, hvilket närmare framgår af efter
följande uppgifter om antalet kasserade valsedlar vid de senaste 
omedelbara valen, dels absolut och dels i förhållande till samt
liga dervid afgifna valsedlar: 

kasserade eller då vid medelbara val de utsedde elektorerna ej 
i valen deltogo, hvarigenom i bada fallen valmännen gingo miste 
om allt inflytande på valens utgång, meddelas i fråga om 1899 
års allmänna val nedanstående redogörelse: 

A) Omedelbara val. 

I förestående antal ingå ej blott de valsedlar, som af olika 
anledningar vid själfvn, valtillfällena kasserades eller som vid 
sammanräkning inför vederbörande domhafvande eller magistrat 
förklarades osriltiga. utan ock alla de röster, som afgåfvos inom 
kommuner, frän hvilka valprotokoll icke blefvo inom behörig tid 
insända. För de fall, då af nämnda eller andra orsaker samt
liga inom en kommun vid omedelbara val afgifna röster blefvo 

B) Medelbara val. 

Antalet i det hela utgör alltså 28 kommuner med til l
sammans 483 i r iksdagsmanna- eller elektorsvalen deltagande 
personer; ensamt vid omedelbara val 23 kommuner med 463 
valdeltagare och vid medelbara val 5 kommuner med 20 i 
elektorsvalen deltagande. En jemförelse härutinnan med när
mast föregående allmänna val utfaller på följande satt , hvarvid 
dock bör anmärkas , a t t uppgifterna för åren 1887 och 1890 en
dast afse då förrättade omedelbara val, enär motsvarande da ta 
för de medelbara valen saknas : 

Ofvan uppgifna antal så väl kommuner som valdeltagare 
år 1899 visa sig sålunda betydligt lägre än vid de närmast 
föregående valen. En närmare nndersökning af orsakerna till 
berörda röstkasseringar vid senaste allmänna val ådagalägger i 
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fråga om de omedelbara valen, att i 11 fall det ingifna val
protokollet befunnits ofullständigt eller felaktigt, och voro dessa 
protokoll insända från Angerdshestra, Hossrao, Vessige, Alfshög, 
Ilorla, Bredvik, Bjurum, Hornborga, Södra Kyrketorp, Hvalstad 
och Baltak. Från 9 kommuner, nämligen Edsbro, Norra Hestra, 
Edshult, Hejnum, Hällestad, Vättlösa, Hömb, Yllestad och Kar
landa, inkom ej alls något valprotokoll till valförrättande dom-
hafvanden, ehuru val der hållits, och från 3 kommuner, Oppeby, 
I to och Brösarp, ingafs protokollet först efter den bestämda 
tidens utgång. 

Beträffande medelbard val är redan i det föregående an-
fördt, att hela antalet valde elektorer utgjorde 519. Af dessa 
deltogo i riksdagsmannaval 504 (tab. 4, kol. 11), medan 15 
uteblefvo, hvilket i 5 här ofvan uppräknade fall hade till följd, 
att ifrågavarande kommuner förlorade allt inflytande på valen. 
Rörande skälen för dessa elektorers uteblifvande har upplysts i 
fråga om kommunerna i Torneå domsaga, »att valets utgång 
ansågs i allmänhet på förhand temligen säker, hvarför mången 
elektor nog torde ansett, att det ej lönade göra den långa resan 
till valet; somliga elektorer hade nämligen anda till 20 mils 
resa, största delen rodd- och gångväg, till valstället. De mest 
långväga uteblifna voro elektorerna från Enontekis och Neder-
Torneä». Samtlige i nämnda domsaga valde elektorer utgjorde 
24, af hvilka dock 8 uteblefvo, nämligen 3 för Neder-Torneå, 2 
för hvardera af Juckasjärvi och Enontekis samt 1 för Hietaniemi. 
Angående Karl Gustafs kommun i Marks härad (Elfsb. län) 
märkes, att af kommunens 50 vid riksdagsmannaval röst
berättigade medlemmar deltogo 2 i elektorsvalet och desse valde 
1 elektor, ehuru pä grund af folkmängden, 1,026 inv., 2 hade 
bort väljas, och synes detta val skett efter fyrk. Den valde 
elektorn ansåg sig dock ej böra deltaga i riksdagsmannaval, 
enär han häftade för oguldna kommunalutskylder, hvarförutom 
protokollet för ifrågavarande elektorsval inkom till domhafvanden 
först dagen efter det riksdagsmannaval skett. I öfrigt ute
blefvo: 1 elektor frän hvardera af Fasterna, Blidö, Bro och 
Lossa och Trollhättan i följd af sjukdom samt 1 för Sänga, 
Stockholms län, på grund af »hinder af tjensten». Den för Bo, 
Stockholms län, valde elektorn uteblef »utan anmäldt hinder». 
Att Vallentuna kommundel i Södra Roslags domsaga samt 
Längtora ej valde några elektorer, är redan förut meddeladt. 

Antalet öfverklagade val af de under år 1899 förrättade 
utgjorde 13, deraf 11 för valkretsar ä landsbygden och 2 för 
stadsvalkretsar. Resultaten af de anförda besvären framgå af 
efterföljande öfversigt: 

utslag, och det val, som erfordrades i anledning deraf, att en 
af de valde afsade sig riksdagsmannaskapet i Andra kammaren, 
meddelas i anmärkningarna till tab. 4. 

Till jemförelse med förhållandet under föregående år lemnas 
här nedan en summarisk redogörelse för antalet öfverklagade 
val af de allmänna valen från och med år LS72, hvarvid äfven 
angifves, huru många val blifvit upphäfda, vare sig i sista in
stansen eller i första, utan att målen vidare fullföljts: 

Af de 8 val, som drogos under Eders Kungl. _Maj:ts prof
ning, blefvo 4 faststälda och 4 upphäfda. Närmare upplysningar 
härutinnan samt om de 6 nya val, som måste ske i följd af 
Eders Kungl. Maj:ts och Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes 

Antalet öfverklagade val är 1899 var alltså betydligt mindre 
än vanligt och i fråga om samtliga val endast hälften sä stort 
som år 1896. Af alla tran och med ar 1872 öfverklagade val 
upphäfdes inemot 24 >, men af 1899 ars val fullt 46 °„. 

F) Kammarens sammansättning på grund af valen. 

Antalet ledamöter i Andra kammaren utgör jemlikt § 13 
riksdagsordningen 230, af hvilka 150 äro valde af landsbygdens 
och 80 af städernas valkretsar. I Riksdagens hela ledamots-
antal, utgörande 380, ingår Första kammaren med 39T> \ och 
Andra kammaren med 60"5 %, och fördelar sig sistnämnda rela
tiva antal med 39'o % på landsbygden och 21'o \ pa städerna. 

Den yrkesfördelning af Andra kammarens ledamöter, som 
meddelas \'tab.K, utvisar, att inga väsentliga förändringar i de 
särskilda yrkesklassernas styrka sedan år 1897 inträdt. Fort
farande är ock klassen »heinmansegare och landtbrukare talrikast 
representerad, utgörande vid 1900 års riksdag jemnt 40 % af 
hela antalet ledamöter i kammaren. Sammanföras deremot a 
andra sidan alla till kammaren hörande civile och militäre 
tjensteman, prester, lärare och läkare till en enda grupp, kom
iner denna att uppgå till ett antal af 68. eller inemot 30 \ 
af samtliga, då alltså återstående 162, eller 70 %, skulle för
nämligast utgöras af representanter för jordbruk, industri och 
handel. 

Af nuvarande ledamöter af statsrådet äro 3 tillika leda
möter af Andra kammaren, hvarjemte en förutvarande medlem 
af statsrådet der har plats. 

Åldersfördelningen af Andra kammarens ledamöter ar 1900 
utfaller pä satt tab. L närmare angifver, hvarvid till jemförelse 
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äfven meddelas dylika uppgifter för åren 1882 och 1891. Lika
som under de senare åren utvisar äfven för närvarande ålders
gruppen 50—60-årige det högsta antalet, nämligen 92, och kommer 
närmast derefter gruppen 40—50 år, hvars antal utgör 70. 
Medelåldern tor hvar och en af kammarens ledamöter öfver 
hufvud uppgår numera till 53'i år med en högst ringa skilj
aktighet emellan landsbygds- och stadsrepresentanterna. Att 
nämnda medelålder är den högsta, som hittills förekommit, men 
att deremot ensamt för stadsrepresentanterna någon sänkning 
inträdt sedan år 1897, framgår af efterföljande öfversigt, ut
visande medelåldern (år) för Andra kammarens ledamöter vid 
de första riksdagarna under hvarje valperiod från och med 
1870—1872: 

Tab. K. Yrkesfördelning af Andra kammarens ledamöter. 

Den äldste af kammarens nuvarande ledamöter är född år 
1823, den yngste år 1867. 

En iakttagelse, som städse förut blifvit gjord, att repre
sentanternas medelålder är betydligt högre för Första kammaren 
än för Andra, bekräftas äfven denna gång. Skilnaden utgör för 
närvarande jemnt 6 år, mot 5'8 år vid 1897 års riksdag. 

Med afseende på personalomsättningen inom Andra kam
maren i följd af 1899 års allmänna val fördela sig kammarens 
ledamöter på följande satt: 

Före innevarande års riksdag hafva alltså 176, eller 76-5 %, 
deltagit i kammarens förhandlingar och endast 54, eller 23-5 %, 
äro nya medlemmar. Samtliga representanterna från Gefleborgs 

Tab. L. Åldersfördelning af Andra kammarens ledamöter. 
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och Vesterbottens län äro omvalde, medan deremot endast halfva 
antalet landsbygdsrepresentanter från Vermlands och Vestman-
lands län förut tillhört kammaren. 

Bland kammarens nuvarande ledamöter hafva 10 förut varit 
representanter i Första kammaren, och ännu finnas i Andra 

kammaren 4 personer, som deltagit i ståndsriksdag, nämligen 3 
såsom medlemmar af Ridderskapet och Adeln samt 1 af Bonde
ståndet. 

Stockholm den 18 april 1900. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

K. G. Odén. 
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VALBERÄTTIGADE OCH I ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN FÖR RIKSDAGSPERIODEN 
1900—1902 DELTAGANDE I DE SÄRSKILDA STÄDERNA. 
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