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Résumé de la Statistique électorale en 1906—1908. 

Le Bureau central de statistique ayant donné déjà à l'occasion des élections 

de 1872 (voir Bidrag till Sveriges officiella Statistih. R, I.) un exposé succint 

des lois quî régissent les formes représentatives de la Suède, on a cru pouvoir y 

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

des dernières élections. 

Par une modification, en 1894, de la loi sur l'organisation de la Diète, le 

nombre des représentants est fixé pour l'une et l'autre chambre. 

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

Pendant les années 1906—1908, 76 personnes sont élues représentants de 

cette chambre (tabl. 1). 

La répartition des membres selon les professions présente, en 1909, le ré

sultat suivant (tabl. B): 

Conseillers d'État, ministres actuels 4 

Présidents, directeurs généraux 11 

Préfets 11 

Juges 12 

Autres membres de l'administration civile 12 

Militaires 17 

Clergé 6 

Professeurs 11 

Médecins, pharmaciens 3 

Propriétaires de biens-fonds 22 

Paysans, agriculteurs 4 

Maîtres de forge, fabricants : . 25 

Négociants, etc 9 

Autres , 3 

150 

Une répartition des membres d'après leur domicile forme l'objet du tabl. 

C, et celle d'après lâge se trouve dans le tabl. D. La moyenne d'âge est de 

58-2 ans. 

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

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

En moyenne, un représentant est élu pour une population de 27,189 à la 

campagne et de 16,312 dans les villes. 

Le nombre total des personnes ayant le droit de vote était de 503,128, dont 

346,936 à la campagne et 156,192 dans les villes (tabl. 4). Ainsi, 8 5 % de la 

population rurale et 12 0 % de la population urbaine possédaient ce droit. Quant 

à la campagne, les préfectures de Gottland (11;6 %) et de Blekingc (5'3 %) présen

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

scriptions électorales, on trouve le maximum de 18"2 % et le minimum de 

3'9 %. Quant aux villes, le maximum est de 16"0 % le minimum de 7-3 % 

Des circonscriptions électorales de la campagne 

4 comptaient 500—1,000 personnes ayant le droit de vote. 

22 » 1,000—1,500 » » » 

26 » 1,500—2,000 

41 » 2,000—2,500 

28 » 2,500—3,000 

19 » 3,000—3,500 

8 > ; . 3,500—4,000 > 

2 > au-dessus de 4,000 » > > 

150 

De ces circonscriptions, 149 ont fait usage de l'élection directe et i de 

l'élection indirecte. Toutes les villes, aussi celles qui en avaient le choix, ont 

voté directement. 

Le nombre des votants s'élevait à 57'4 % des personnes qui possédaient le 

droit de vote à la campagne, et à 700 % de celles des villes. 

Des représentants de la campagne, 94, ou 63 %, ont été réélus; de ceux des 

villes 55, soit 69 %. 

Des représentants de la campagne, 137 ont remporté la majorité absolue; de 

ceux des villes, 77. 

25 élections, dont 19 à la campagne et 6 dans les villes, ont fait l'objet 

d'un appel; 7 ont du être annulées à cause d'infractions contre les formes. 

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

1909, présente le résultat que voici (tabl. I) : 

Membres de l'administration civile 22 

Militaires 3 

Clergé 3 

Professeurs 6 

Service de l'église, instituteurs communaux 15 

Gens de lettres, imprimeurs 12 

Propriétaires de biens-fonds 15 

Paysans, agriculteurs 92 

Maîtres de forge 3 

Fabricants, artisans 11 

Ouvriers 24 

Négociants, etc 18 

Autres 6 

230 

VCtge des membres forme l'objet du tabl. K. La moyenne d'âge est de 

5 0 3 ans. 



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

Statistiska Centralbyrân får harmed afgifva sin under-
dâniga berattelse rorande riksdagsmannavalen under drcn 
1906—1908. 

I de formular, som användts vid meddelandet af primar-
uppgifter till denna redogörelse, hafva under förenämnda 
tidrymd inga förändringar vidtagits. Utdelning af blanketter 
till vederbörande myndigheter har på sedvanligt sat t ägt 
rum samtidigt med utsändandet af den till ledning vid se-
naste allmänna val ofFentliggjorda :Uppgift å folkmàngden 
inom hvarje kommun, hârad, tingslag, domsaga, stad och liin 
den 31 deceniber 1907». 

Till fullstândigande af de inkomna primâruppgifterna 
och undanrôjande af vissa felaktigheter i desamma har Cen-

1 — 091089 Vahtatislik 19C6—1908. 

tralbyrân funnit sig nodsakad att afven denna gang utfarda 
ett stort antal skrifvelser, nâmligen 414, hvilka till nâgot 
mer an halften foranledts af bristande upplysningar om an-
talet vid riksdagsmannaval eljest rostberattigade, men for 
oguldna kommunalutskylder hàftande personer. 

Af de till redogorelsen horande tabellerna afhandlar tab. 1 
valen till Forsta kamtnaren àren 190(5—1908; tab. t 
Forsta kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen 
år 1909; tab. 3 fyllnadsvalen till Andra kammaren âren 
1906—1908; tab. 4 allmanna valen till Andra kammaren for 
riksdagsperioden 1909—1911, och inneliâller tab. 5 en spe-
eiell redogôrelse for de sàrskilda staderna betrâffande sist-
namnda val. 



2 Första kammaren. Valkretsar. Valmän. Ledamöter. 

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

Antalet valkretsar vid val till Riksdagens Första kam
mare utgör 30, nämligen de 25 landstingsområdena samt 
städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gäfle. 
Folkmängden i medeltal för hvarje valkrets uppgick vid 
1907 års slut till 179,257, med maximum för Malmöhus län, 
362,854, och minimum för Gäfle stad, 31,367. 

Antalet valmän för val af riksdagsmän i Första kam
maren, d. v. s. landstingsmän och stadsfullmäktige i de stä-

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

der, som ej deltaga i landsting, utgjorde år 1908 enligt tab. 1, 
fullständigad med ledning af uppgifter ur landstingens 
från trycket utgifna förhandlingar, 1,594, däraf 1,283 lands
tingsmän och 311 stadsfullmäktige, fördelade på de särskilda 
landstingen och städerna så, som vidstående tab. A upplyser. 
Sedan år 1905 har antalet af dessa valmän i det hela ökats 
med 24, samtliga landstingsmän. 

På hvarje valman öfver hufvud kom år 1908 enligt tat». A 
en folkmängd af 3,374 personer, men de särskilda val
kretsarna förete härvid ganska betydande skiljaktigheter. 
Sålunda uppgick för Kronobergs län folkmängden pr valman 
ända till 4,251 samt för Kristianstads, Västerbottens, Gäfle
borgs och Jönköpings län likaledes till mer än 4,000, men 
utgjorde för Gottlands län 2,071, för Malmö stad 1,478, för 
Norrköping 869 ocli för Gäfle endast 697. I Kronobergs 
län var alltså folkmängden pr valman till Första kammaren 
mer än sex gånger så stor som i Gäfle stad. 

Antalet deltagande i valen till Första kammaren är, så
som af tab. 1 (kol. 5 och 6) framgår, merendels detsamma 
som antalet valmän, men då ej sällan ett motsatt förhållande 
äger rum, kan beträffande åren 1906—1908 antalet i valen 
deltagande beräknas hafva utgjort 97'6 % af hela antalet 
därvid valberättigade. 

Antalet ledamöter i Första kammaren är jämlikt § 6 
riksdagsordningen fastställdt till 150, och skall det antal 
riksdagsmän, hvarje landstingsområde eller stad, som ej i 
landsting deltager, äger utse, hvart tionde år efter angifna 
grunder bestämmas af Konungen. I följd däraf bestämdes 
med ledning af de uppgifter om folkmängden den 31 decem
ber 1903, som af Statistiska Centralbyrån meddelats, genom 
Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 3 juni 1904, att 
hvarje valkrets skulle utse det antal riksdagsmän i Första 
kammaren, som i tab. A finnes angifvet. 

Förhållandet emellan antalet representanter och folk
mängden, hvilket vid den reglering, som jämlikt nådiga 
kungörelsen den 16 juni 1894 första gången ägde rum på 
grund af den samma år vidtagna ändringen af § 6 riksdags
ordningen, utvisade för riket i dess helhet 1 riksdagsman 
mot 32,161 inv., hade vid den sista regleringen ändrats till 
1:34,809. Om åter 1907 års folkmängdssumma lägges ti l l 
grund för beräkningen, visar sig, at t 1/150 af rikets folk
mängd uppgår till 35,851, hvilket alltså svarar mot hvarje 
representant öfver hufvud, och förete af samtliga valkretsarna 
16 högre och 14 lägre tal än nämnda medelsiffra för riket 
i dess helhet. Högsta folkmängden pr representant företer 
Norrköpings stad, 45,203 inv., medan å andra sidan Gott
lands län har endast 26,923 inv. mot hvarje representant i 
Första kammaren. 



Förs ta kammaren. Omsättning. Mandatets varaktighet. Yrkesfördelning. 3 

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

Af de 76 personer, som under åren 1906—1908 invaldes 
i Första kammaren, hade 1 förut varit ledamot såväl i stånds
riksdag som i Första och Andra kammaren, 1 både i stånds
riksdag och Första kammaren, 3 hade förut varit ledamöter 
i båda kamrarna, 20 endast i Första kammaren och 13 endast 
i Andra kammaren, hvaremot 38 ej förut varit riksdagsmän. 

Såsom af tab. 1, anm. 1, framgår, blef ett af de under 
åren 1906—1908 förrättade valen t i l l Förs ta kammaren 
öfverklagadt. 

För Första kammarens sammansättning vid 1909 års 
riksdag redogöres i tab. 2, och meddelas därvid för hvarje 
ledamot uppgift om ämbete eller yrke samt boningsort, då 
denna ar belägen utom valkretsen; födelseår; senaste valår 
och valdag; de är, under hvilka han förut bevistat lagtima 

Tab. B. Yrkesfördelning af Första kammarens ledamöter. 

som invalts under åren 1866—1900, befinnes hafva i medeltal 
fungerat 6'6 år. Detta framgår som resultat af efterföl
jande uppgifter om mandatets varaktighet, hvilken utgjort : 

Till de efter afsägelse utgångna äro endast hänförda 
ledamöter i kammaren, som af sagt sig platserna före nio
årsperiodens slut. Bland afgångna vid mandatets utgång 
äro räknade alla, hvilkas mandat utgått, vare sig de blifvit 
omvalda eller icke. 

Af de 694 ledigheter i kammaren, som från och med 
1876 till 1908 års utgång blifvit fyllda, hafva sålunda 43-2 
% haft sin grund i afsägelse före nioårsperiodens slut, 110 % 
i dödsfall och 45'8 % i mandatets utgång. Ensamt för åren 
190(5—1908 utgjorde motsvarande relativa tal resp. 48-7,14-5 
och 3lr8. Med ledning af ofvanstående uppgifter för åren 
1>S7(J—1908 torde man kunna beräkna, a t t hvarje år ungefär 
21 platser i Första kammaren blifva lediga, nämligen 9 ge
nom afsägelse, 2 genom dödsfall och 10 på grund af man
datets utgång. 

Såsom en naturlig följd af inträffade afsägelser och 
dödsfall kommer medellängden af ett mandats varaktighet 
icke på långt när at t uppnå den i riksdagsordningen nor
merade tiden af nio år. Enl igt föregående redogörelser hade 
hvar och en af de 745 personer, hvilka under åren 1866— 
1897 blifvit invalda i Första kammaren, i medeltal fungerat 
(v G år af valperioden. För de 62 personer, som invaldes 
under åren 1898—1900 och hvilkas mandat redan nu utgått 
eller under innevarande år 1909 upphöra, utgör funktions
tiden öfver hufvud 7'2 år och är således icke obetydligt längre 
än den förut normala. Hvar och en af de 807 riksdagsmän, 

Antalet invalda riksdagsmän i Första kammaren under 
åren 1906—1908 utgjorde, såsom af tab. 1 framgår, 76. Af 
dessa valdes 20 under år 1906, 30 under år 1907 och 26 
under år 1908. Nyvalda voro 56, af hvilka dock 18 förut 
varit riksdagsmän, samt direkt omvalda 20, nämligen 5 un
der år 1906, 8 under år 1907 och 7 under år 1908. 

I afseende pä valtiden visar sig, a t t af de under ofvan
nämnda tre år utsedda representanterna 4 valdes under på
gående riksdag, men alla de öfriga senare under året, mer
endels vid landstingens ordinarie sammanträden. 

Samtliga de val, som under åren 1876—1908 förrättats 
till Första hammaren och ej uteslutande haft sin grund i 
folkmängdens tillväxt eller ändring i riksdagsordningen, ut
göra 694, och hafva de varit föranledda af nedannämnda 
orsaker: 



4 F ö r s t a k a m m a r e n . Yrkesfördelning. Boningsorter. Åldersfördelning. 

riksdag såsom ledamot af kammaren, hvarjämte genom sär
skilda beteckningar angifvits föregående ledamotskap af 
Andra kammaren samt deltagande i ståndsriksdag. 

E t t försök till yrkesfördelning af Första kammarens 
ledamöter föreligger i tab. B, hvarvid erinras, at t likasom 
i äldre redogörelser f. d. utöfvare af ämbeten eller yrken i all
mänhet räknats till den grupp, hvilken de skulle tillhört, 
om samma ämbete eller yrke fortfarande utöfvats, men att 
likväl vissa undantag måst i ett eller annat fall ske, sär
skildt i fråga om förutvarande medlemmar af statsrådet, 
hvilka fördelats på olika grupper. För öfrigt torde böra 
nämnas, att minst 8 af de till andra, hufvudsakligen mili
tära, yrkesgrupper här räknade kammarledamöterna tillika 
äro godsägare. 

Om samtliga till Första kammaren hörande civila, mili
tä ra och ecklesiastika ämbetsmän äfvensom förutvarande 
innehafvare af statstjänster samt läkare och apotekare sam
manföras till en enda grupp, stiger denna till ett antal af 87, 
utgörande 58 % af kammarens hela ledamotsantal, medan de 
återstående 63, eller 42 %, till allra största delen utgöras af 
godsägare, hemmansägare och landtbrukare, bruks- och fa
briksidkare samt köpmän och dylika. Till jämförelse må 
anföras, at t af 1867 års Första kammare utgjorde först
nämnda grupp 59, eller fullt 47 %, och den senare 66, ut
görande nära 53 % af hela antalet ledamöter. Af kammarens 
nuvarande ledamöter hafva 10 förut innehaft platser i stats
rådet. 

Den fördelning af Första kammarens ledamöter efter 
deras nuvarande boningsorter, som tab. C angifver, har upp
rät tats med ledning dels af primär uppgifterna om valen 
och dels af den genom Riksdagens kansli offentliggjorda 
förteckningen öfver kammarens ledamöter. Däraf visar sig 
bland annat, a t t 7 valkretsar för närvarande hafva sina samt
liga representanter bosatta inom det egna området, nämligen 
Stockholms stad, Södermanlands,Kronobergs och Kristianstads 
län, Malmö stad samt Hallands och Örebro län. A andra sidan 
befinnes, at t såväl samtliga representanter för Kalmar läns 
norra del som ock de båda representanterna för städerna 
Norrköping och Gäfle äro bosatta utom valkretsen, äfven
som a t t inom Blekinge, Göteborgs och Bohus, Gäfleborgs 
samt Norrbottens län flere äro bosatta utom valkretsen än 
inom densamma. I allt äro omkring 73 °i af Första kamma
rens ledamöter bosatta inom valkretsen, 27 % i Stockholm 
och 7 % i öfriga riket, varande Stockholmsrepresentanterna 
härvid räknade på tvenne ställen. Till jämförelse härutin
nan torde böra erinras, a t t år 1867 utgjorde motsvarande 
tal resp. 81, 16 och (i \ och är 1903 resp. 73, 25 och 8 %. 

Då förestående uppgifter afse representanternas nuva
rande boningsorter och då funktionstiden för kammarens 
ledamöter kan uppgå till nio år, måste däraf blifva en föijd, 
a t t den boningsort, som nu angifves för en riksdagsman, icke 
alltid är densamma som vid tiden för hans inval, och at t 
sålunda mången, som vid sistnämnda tillfälle var bosatt 
inom valkretsen, nu ej längre har där sin boningsort, utan 
afflyttat till annan del af riket, merendels hufvudstaden. 

Åldersfördelningen af Första kammarens ledamöter vid 
början af år 1909 utfaller på sätt tab. D närmare angifver, 
hvarvid till jämförelse äfven meddelas dylika uppgifter för 

åren 1891 och 1900. Såsom synes innefattar numera ålders
gruppen 50—60 år de flesta representanterna, nämligen 56 
eller öfver 37 % af hela antalet, hvarefter närmast följer 
gruppen 60—70-åriDgar, utgörande 51 (34 %), så at t med in
räknande af de 13 (nära 9 %), som öfverskridit 70 år, hela 
antalet riksdagsmän i Första kammaren öfver 50 år utgör 
120 eller jämnt 80 % af samtliga. Medelåldern för hvarje 
riksdagsman öfver hufvud uppgick vid ofvan angifna tid
punkt t i l l 582 år och har sålunda något nedgått, efter a t t 
sedan år 1867, då den utgjorde allenast 525 år, hafva nästan 
oafbrutet varit i stigande, såsom ock närmare framgår be
träffande åren 1894—1909 af efterföljande uppgifter: 

Tab. C. Fördelning af Första kammarens ledamöter efter 

boningsort år 1909. 



F ö r s t a kammaren. Åldersfördelning. Funktionstid. 5 

Till jämförelse må härvid anföras, att de under åren 
1891—1899 invalda riksdagsmän i Första kammaren utgjorde 
ett antal af 194, af hvilka vid 1900 års riksdag kvarstodo 
150, eller 77-3 %. 

Angående valmånaden framgår af tab. 2, att de flesta af 
kammarens ledamöter, nämligen 127 (84-7 %) blifvit invalda 

Tab . D. Åldersfördelning af Första kammarens ledamöter. 

i september eller i början af oktober, alltså vid tiden för 
landstingens ordinarie sammanträden, och endast 23 (15-3 %) 
å annan tid, af hvilka 6 äro representanter för städer och 
17 för landstingsområden. 

En fördelning af Första kammarens ledamöter efter de
ras hela funktionstid, eller sammanlagda antalet år, det inne
varande medräknadt, under hvilka de tillhört nämnda kam
mare, vare sig som representanter för en och samma valkrets 
eller för olika valkretsar, såsom äger rum i fråga om 10 
personer, utfaller beträffande åren 1903. 1906 och 1909 på 
följande sät t : 

Af de personer, som vid kammarens första samman
träde år 1867 voro ledamöter af densamma, kvarstår numera 
ingen. Längsta funktionstid såsom ledamot i kammaren 
kan uppvisas af f. d. generaldirektör F . A. Anderson, som 
alltsedan sitt inval år 1877 tillhört kammaren. Sammanlagdt 
hafva endast 3 personer fungerat längre an 25 år; fungerande 
under 18 år eller mera utgöra 23, under 9 ar eller längre 
tid 65, eller 43 % af hela antalet. 

Med hänsyn till antalet bevistade riksdagar, den nu på
gående inräknad, fördela sig Första kammarens nuvarande 
ledamöter sålunda: 

Den äldste af Första kammarens nuvarande ledamöter 
är född 1831, den yngste 1873. 

Efter senaste valår fördela sig Första kammarens leda
möter på följande sätt: 
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Ännu fanns, då innevarande års Riksdag tog sin början, 
bland Första kammarens ledamöter 2, hvilka bevistat stånds
riksdag, båda såsom medlemmar af Ridderskapet och Adeln. 
Under riksdagens lopp har dock en af dem aflidit. Förutvaran
de representanter i Andra kammaren utgöra ett antal af 29. 

Riksdagens Andra kammare. 
(Tab. 3—5.) 

I. Fyllnadsvalen åren 1906-
(Tab. 3.) 

1908. 

Under hela tidrymden 1876—1908 utgjorde antalet fyll
nadsval 211, däraf 64 under riksdagsperiodernas första år, 
117 under deras andra, men endast 30 under deras tredje 
år. För hvarje särskild period har ock i regeln största an
talet sådana val ägt rum under andra året och det minsta 
antalet under tredje året. 

Särskildt för landsbygd och städer utgjorde fyllnads
valen nedanstående antal, dels i och för sig och dels i för
hållande till hela antalet representanter i Andra kammaren. 

Då medeltalet fyllnadsval för de anförda riksdagsperi
oderna uppgick till 9 a 10 för landsbygden och 7 a 8 för 
städerna, utvisade alltså perioden 1906—1908 i förra hän
seendet e t t lägre och i det senare ett högre antal än det 
vanliga. 

Angående orsakerna till de ledigheter, som föranledt 
ifrågavarande val, meddelas efterföljande uppgifter: 

Anförda uppgifter ådagalägga sålunda, a t t af de ledig-
heter i Andra kammaren, som under dessa 18 år uppstått, 
63 % haft sin grund i afsägelse före mandatets utgång och 
37 % i dödsfall. Med ledning af ofvanstående data torde 
man kunna beräkna, att hvarje år 5 a 6 platser i kammaren 
blifva lediga, nämligen 3 å 4 genom afsägelse och 2 i följd 
af dödsfall. 

Deltagandet i fyllnadsvalen under åren 1906—1908, eller 
47-7 °/, af samtliga valberättigade, visade sig öfver hufvud 
taget något, om ock ej väsentligt mindre än vid de allmänna 
valen 1905, däri 50-4 % af valmännen deltogo. Högst var 
antalet deltagande vid valet i Luggude domsagas norra val
krets (75-4 %) och därnäst i Östra Göinge härad (730 %) 
samt Kristianstad (71-0 %); lägst däremot i Halmstad (en
dast b deltagande), där valet ägde rum kort före riksdags
periodens slut. 

1) Häri har inräknats en ledamot, hvilken i februari 1906 afgick ur kam
maren på grund af 26 § riksdagsordningen. 

Af de 230 för perioden 1906—1908 valda riksdagsmännen 
i Andra kammaren afgingo före denna tids utgång 17, efter 
hvilka fyllnadsval ägde rum. Af dessa val skedde 6 under 
år 1906, 8 under år 1907 och 3 under år 1908. Enligt hvad 
tab. 3 utvisar, skedde 1 af valen i januari och 2 i mars 
under pågående riksdag, 2 under sommaren och de 12 öfriga 
senare under året. 

F r ån och med år 1891 hafva fyllnadsvalen under de 
särskilda riksdagsperioderna uppgått till följande antal och 
fördelade sig på hvartdera af periodens trenne år sålunda: 
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II. Allmänna valen för riksdagsperioden 1909—1911. 
(Tab. 4 och 5.) 

A) Valkretsarna. 

Antalet valkretsar för val till Riksdagens Andra kam
mare är genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 
22 juni 1906 bestämdt att , intill dess annorlunda varder 
stadgadt, utgöra 197, af hvilka 150 tillhöra landsbygden 
och 47 omfatta städerna, Stockholms stad härvid räknad 
såsom blott en valkrets, enär den för hufvudstaden gällande 
kretsfördelning endast afser själfva valförrättningen och i 
öfrigt icke innebär någon afvikelse från de för riksdags-
mannavalen stadgade grunder. 

I § lo riksdagsordningen är stadgadt, at t Andra kam
marens ledamöter skola utgöra ett antal af 230, däraf 150 
för landet och 80 för städerna; a t t å landet skall för hvarje 
domsaga utses en riksdagsman, hvarvid dock, i fall dom
sagornas antal understiger 150, de folkrikaste domsagorna 
skola för ernående af det bestämda antalet riksdagsmän, 
såvidt ske kan häradsvis, indelas i två valkretsar, som hvar
dera välja en riksdagsman; a t t i stad, hvars folkmängd upp
går till eller öfverstiger en åttiondedel af folkmängden i 
rikets alla städer, skall väljas efter stadens folkmängd en 
riksdagsman- för hvarje fullt tal, motsvarande en åttiondedel 
af städernas folkmängd, samt att städer med mindre folk
mängd än nyss anförda skola ordnas, såvidt lämpligen ske 
kan länsvis, i så många valkretsar, som med iakttagande 
af, at t hvardera utser en riksdagsman, erfordras för upp
nående af det föreskrifna antalet riksdagsmän för städerna. 
Därjämte är stadgadt, a t t indelningen af omförmälda val
kretsar, så ock riksdagsmännens antal för hvar och en af 
de städer, hvilkas folkmängd i och för sig berättigar dem 
at t utan förening med annan stad välja riksdagman, skall 
efter ofvan angifna grunder hvart tionde år bestämmas af 
Konungen. 

På grund däraf och med ledning af de uppgifter om 
folkmängden den 31 december 1905, enligt den administra
tiva indelningen den 1 januari 1906, som blifvit af Statistiska 
Centralbyrån meddelade, förordnade Eders Kungl. Maj:t ge
nom ofvannämnda nådiga kungörelse, a t t nedannämnda be
stämmelser skulle, intill dess annorlunda varder stadgadt, 
lända till efterrättelse i fråga om såväl valkretsindelningen 
som ock antalet ledamöter i Andra kammaren från hvar i 
särskild valkrets. 

Hvad först landsbygden vidkommer, har antalet dom
sagor sedan år 1896, då närmast föregående valkretsindel
ning verkställdes, ökats med 4 till 121, af hvilka alltså, för 
att antalet 150 valkretsar skulle uppnås, 29 delades i hvar
dera två valkretsar. Dessa domsagor och i dem ingående 
valkretsar äro följande: 

Domsagor . Va lk re t sa r . 

Södra Roslags domsaga,Stock- J Kärentuna oeh Sollentuna härad; 
bolms län. \ Danderydfl, Åkers och Värmdö skeppslag. 

Södertörns domsaga, Stock-/ .Svartlösa härad; 
holms län. I Sotholms och Oknebo härad. 

Domsagor. V a l k r e t s a r 

Norunda och Olands härad; 
Örbyhus härad. 
Jönåkers härad; 
RÖnÖ, Hölebo och Daga härad. 

Oppunda härad: 
Villättiugc härad. 

Väster- och Öster-Rekarne härad; 
Åkers och Selebo härad. 

Östbo härad; 
Västbo härad. 

Tvet a härad; 
Vista och Mo härad. 

Uppvidinge härad; 
Konga härad. 

Norra Tjuats härad: 
Södra Tjusts härad. 

Västra valkretsen; Gullabo. Vissefjärda, Karlslunda, 
Oskars, Örsjö och Madesjö kommuner samt Nybro 
köping; 

Ostra valkretsen: Torsås, Söderåkra, Halltorps. Våx-
torps, Arby, Hngby. Mortorps, Ljungby, S:t Sig
frids och Hossmo kommuner. 

Vällands härad; 

Ostra Göiuge härad. 

! Oxie härad: 

Skytts härad. 

[ Rönnebergs och Hnrjagcra härad; 

| Onsjö härad. 
' Norra valkretsen: Vikens, Väsby, Höganäs, Brunuby, 

Farhults, Jonstorps, Allerums, Flenninge, Välinge, 
; Kattarps, Kropps ooh Mörarps kommuner samt 

Hälsingborgs landskommun; 
Södra valkretsen: Södra Vrams, Norra V rams, Bjufe, 

! Häslinda, Risekatslösa, Kågeröds, Halmstads, Ott-
I arps, Vallufs, Raus. Bårslöfs, Fjäreatads, Frilie-

stads och Ekeby kommuner och Kvistofta kom-
i mundel. 
I Torna härad: 

t Bara härad. 
| Höks härad; 
[ Halmstads och Tönnersjö härad. 

| Arstads och Fanrås härad; 
[ Himle härad. 
[ Askims samt Västra ooh Ostra Hisings härad: 
[ Säfvedals härad. 
| Laue och Stångenäs härad: 
^ Tunge, Sörbygdens och Sotenäs härad. 
\ Marks härad; 
[ Vedens och Bollebygds härad. 
Kumla och Sund bo härad; 

Grimstens, Hardemo och Edsbergs härad. 

Glanshammars oc h Örebro härad; 
Askers och Sköllersta härad. 
Gagnefs och Rättviks tingslag; 
Leksands tingslag. 
Norra tingslaget: 
Södra tingslaget. 

{ Gästriklands östra tingslag; 
Gästriklands västra tingslag. 

Uppsala liins norra domsaga 

Nyköpings domsaga, Söder- i 
manlands län. I 

Oppunda och Villåttlnge dom
saga, d:o. 

Lifgedingets domsaga, d:o. \ 

Östbo och Västbo domsaga. 
d:o. 

Tveta, Vista och Mo domsaga. 
Jönköpings län. 

Ostra Värends domsaga, Kro
nobergs liin. 

Tjnsts domsaga. Kalmar län. 

Södra Möre domsaga. d:o. 

Villands och Ostra Göinge 
domsaga, Kristianstads liin. 

Oxie och Skytts domsaga, 
Malmöhus lun. 

Hönnehergs, Onsjö och Har-
jagers domsaga, d:o. 

Luggnde domsaga, d:o. 

Torna och Bara domsaga, d:o. 

Hallands läns södra domsaga. 

Hallands lans mellersta dom
saga. 

Askims.Hisings och Säfvedals 
domsaga, Göteb. o. Boh. län 

Sunuervikens domsaga, d:o. 

Marks, Vedens ooh ljollebygds 
domsaga, Älfsborgs län. 

Väster-Närkes domsaga, d:o. 

Öster-Närkes domsaga,Örebro 
län. 

Nedan-SHjaas domsaga, d.-o. 

Fala domsaga, Kopparbergs 
län. 

Gästriklands domsagfi, Gäffe-
borg län. 
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Domsagor . V a l k r e t s a r . 

Medelpads östra domsaga, Njurnnda, Indals och Ljustorps tingslag; 

Västemorrlands lun. Sköns tingslag. 

Västerbottens södra domsaga, Nordmalings och Bjurholms samt Degerfors tingslag; 
Västerbottens län. Umeå tingslag. 

Västerbottens norra domsaga, Skellefteå tingslag; 
d;o. Norsjö och Mala tingslag. 

Vid jämförelse med den förut gällande valkretsindel
ningen af år 1896 befinnes bland annat, a t t sju domsagor, 
som då voro uppdelade i hvardera tvenne valkretsar, numera 
enligt 1906 års indelning bilda hvar sin valkrets, medan 
däremot motsatta förhållandet kommit a t t äga rum med 3 
andra nu uppdelade, men förut odelade domsagor. 

Beträffande vidare den folkmängd, som i medeltal kom
mer på en hvar af landsbygdens valkretsar, ägde rikets 
landsbygd vid 1907 års slut en sammanlagd folkmängd af 
4,078,408 personer, hvadan på hvar och en af de 150 val
kretsarna eller, hvilket här är detsamma, på hvarje repre
sentant kom Öfverhufvud en folkmängd af 27,189. I fråga 
om fördelningen på län af såväl ofvannämnda folkmängds
summa som ock antalet representanter samt angående för
hållandet vid de fem närmast föregående allmänna valen 
till Andra kammaren upplyser efterföljande öfversikt: 

Såsom häraf framgår, äro skiljaktigheterna emellan lä
nen i fråga om medelfolkmängden på hvarje valkrets eller 
representant i många fall ganska betydande. Högsta talet 
uppnås af Gäfleborgs län, 33,481, hvarefter närmast följa 
Värmlands, Älfsborgs och Skaraborgs län; lägsta ta let ut
visar däremot Södermanlands län, 21,378 och de näst lägsta 
talen Gottlands och Hallands län. 

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

Största folkmängden hade vid 1908 års val Sunnerbo 
domsaga med 39,026 inv. samt Mellansysslets domsaga, 38,857, 
Kinds och Redvägs domsaga, 38,838, och Östersysslets dom
saga, 38,460. Minsta folkmängden ägde däremot Norsjö och 
Mala tingslag med 8,208 inv., hvarefter närmast kommo 
Villåttinge härad, 13,048, Himle härad, 13,133, och Skytts 
härad, 13,776. 

Vid redogörelsen för valkretsindelningen torde äfven 
böra tagas i betraktande det antal kommuner, som de sär
skilda valkretsarna omfatta. A rikets landsbygd utgjorde 
år 1908 kommunernas hela antal 2,410, af hvilka 11 voro 
hvar för sig delade på två olika valkretsar. Om nämnda 
antal kommuner och kommundelar, tillsammans 2,421, lika 
fördelas på landsbygdens 150 valkretsar, utgör alltså medel
talet för hvarje valkrets öfver hufvud 160. 

Skiljaktigheterna härutinnan emellan länen framgå af 
efterföljande öfversikt: 
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Ytterligheterna förete sålunda Gottlands län med i me
deltal 46 och Västerbottens med i medeltal 4 kommuner i 
hvarje valkrets. Af de särskilda valkretsarna utvisar 
Kinds och Redvägs domsaga det högsta antalet kommuner, 
nämligen 52, en kommundel oberäknad, och följa därefter 
närmast i ordningen Gottlands norra domsaga med 48, Kinne-
fjärdings, Kinne och Kållands med 47 och Vartofta och 
Frökinds domsaga med 45 kommuner och en kommundel, 
under det minimum träffas för Norsjö och Mala med endast 
2 samt för Sköns tingslag, Nordmalings, Bjurholms och De-
gerfors tingslag, Umeå tingslag, Skellefteå tingslag, Kalix 
domsaga och Gällivare domsaga, hvilka omfatta endast 3 
kommuner hvardera. 

Beträffande städerna medförde ofvannämnda nådiga 
kungörelse af år 1906 ändring för omkring en femtedel af 
dithörande valkretsar. Antalet städer, som på grund af en 
folkmängdssiffra öfverstigande ijao af samtliga städernas 
folkmängd, eller vid 1906 års början 15,352 inv., berättiga
des a t t utan förening med annan stad anställa riksdags
mannaval, kom dock at t fortfarande utgöra 16, hvaremot anta
let andra städer, hvilka visserligen icke kunde uppvisa nyss
nämnda folkmängdssiffra, men som ändock ansågos böra ut
göra egna valkretsar, ökades från 9 till 11, så at t hela an
talet städer af nu ifrågavarande slag bestämdes till 27. Af 
dessa berättigades endast 5 a t t hvardera utse mer än en 
riksdagsman, i första rummet Stockholm, för hvilken an
talet riksdagsmän dock nedsattes till 21, samt följande fyra 
städer, för hvilka berörda antal blef oförändradt, nämligen 
för Göteborg 9, för Malmö 4, för Norrköping 2 och för Gäfle 
likaledes 2. Bland de städer, som hvar för sig ägde välja 
en riksdagsman, kommo äfven Södertälje, Västervik och 
Uddevalla, hvilka förut voro förenade med andra städer, 
hvaremot Växjö, som förut bildade egen valkrets, nu före
nades med en annan stad, Eksjö. 

Rikets öfriga 66 städer reglerades genom förening i 
större och mindre antal till 20 valkretsar på följande sätt: 

Vaxholm, Norrtälje, Östhammar, Öregrund och Sigtuna, 
hvilka städer fornt voro förenade till en valkrets tillsam
mans med Södertälje; 

Köping, Nora, Lindesberg och Enköping, lika som före 
regleringen; 

Nyköping, Torshälla, Strängnäs, Mariefred och Trosa, 
lika som före regleringen; 
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Grenna, Söderköping, Vadstena, Skeninge, Motala och 
Askersund, af hvilka Askersund förut var förenad med 
Kristinehamn och Filipstad; 

Växjö och Eksjö, af hvilka Växjö, såsom ofvan nämnts, 
förut utgjorde en egen valkrets och Eksjö var förenad med 
Västervik; 

Oskarshamn, Vimmerby och Borgholm, lika som före 
regleringen; 

Ronneby, Karlshamn, och Sölvesborg, lika som före re
gleringen ; 

Trelleborg, Skanör med Falsterbo, Simrishamn och 
Ängelholm, lika som före regleringen; 

Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, lika som 
före regleringen; 

Vänersborg, Alingsås och Ulricehamn, för hvilka städers 
ställning i den förut gällande valkretsindelningen här när
mast nedan redogöres; 

Strömstad, Lysekil, Marstrand, Kungälf och Åmål, af 
hvilka Strömstad förut varit förenad med Uddevalla; Mar
strand och Kungälf med Alingsås och Ulricehamn; och 
Åmål med Vänersborg; samt Lysekil tillhörde en af val
kretsarna på landsbygden, Lane och Stångenäs härad. 

Mariestad, Sköfde och Falköping, lika som före regle
ringen ; 

Lidköping, Skara och Hjo, lika som före regleringen; 
Kristinehamn och Filipstad, t i l l hvilken valkrets, såsom 

ofvan omförmälts, förut äfven hörde Askersund; 
Sala och Arboga, lika som före regleringen; 
Falun, Säter och Hedemora, lika som före regleringen; 
Härnösand och Örnsköldsvik, lika som före regleringen; 
Hudiksvall och Östersund, lika som före regleringen; 
Umeå, Skellefteå och Piteå, lika som före regleringen; 
Luleå och Haparanda, lika som före regleringen. 
Städernas nuvarande 47 valkretsar kunna lämpligen för

delas i följande trenne grupper: 
Första gruppen omfattande städer, som hvardera äga 

utse 2 eller flere riksdagsmän. Hi t höra, som nämnts, en
dast de 5 städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping 
och Gäfle med tillhopa 38 riksdagsmän. Sammanlagda 
folkmängden i dessa städer uppgick vid 1907 års slut till 
654,370 inv., hvadan mot hvar och en af deras 38 represen
tanter svarade i medeltal en folkmängd af 17,220. Medan 
Stockholm har en representant mot 16,070 inv., äger Norr
köping, som bland dessa städer är ogynnsammast lottad, 
blott en mot 22,602 inv. 

Andra gruppen omfattar de städer, som hvar för sig 
välja en riksdagsman. Antalet af dessa städer utgör 22, 
nämligen Södertälje, Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jön
köping, Kalmar, Västervik, Visby, Karlskrona, Kristianstad, 
Lund, Hälsingborg, Landskrona, Ystad, Halmstad, Udde
valla, Borås, Karlstad, Örebro, Västerås, Söderhamn och 
Sundsvall. Hela gruppens folkmängd utgjorde vid 1907 års 
slut 390,515 inv., hvadan mot hvar och en af de 22 riksdags
männen för dessa städer svarade i medeltal 17,751 inv. Yt
terligheterna inom gruppen bilda Hälsingborg med 32,238 
inv. och Västervik med 9,299. 

Tredje gruppen utgöres af 66 städer, ordnade i 20 val
kretsar och med en folkmängd af 260,046 inv., hvilket efter 
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fördelning på samtliga dessa valkretsar utgör en represen
tant på 13,002 inv. Växlingarna härutinnan framgå af efter
följande öfversikt, hvarvid till jämförelse äfven redogöres 
för de regleringar, som ägde rum åren 1866, 1876, 1886, 
1896 och 1906: 

B) Valberättigade. 

Vid 1908 års allmänna val till Riksdagens Andra kam
mare utgjorde antalet valberättigade i hela riket 503,128, af 
hvilka 346,936 tillhörde landsbygden och 156,192 städerna, 
och visar sig vid en jämförelse med förhållandet år 1905, 
a t t antalet i det hela ökats med 71,029, eller 16-4 %, däraf 
33,478 (10-7 %) å landsbygden och 37,551 (31-7 %) i städerna. 

Dessa ta l äro såväl absolut som relativt de högsta, som före
kommit. 

Vid de allmänna valen från och med år 1893 har till
växten af antalet valberättigade under närmast förflutna 
treårsperiod befunnits utgöra: 

Största folkmängden utvisade år 1908 bland dessa val
kretsar, enligt befolkningssiffran vid årets början, Trelleborg 
m. fl. städer, 15,616 inv., hvaremot kretsen Vaxholm m. fl-
städer, samtliga i Stockholms län, ägde den minsta folk
mängden, eller 8,812 inv. 

I fråga om denna tredje grupp af städer kan i öfrigt 
anföras, at t 1 valkrets omfattar sex städer, 3 valkretsar fem, 
3 valkretsar fyra, 1 valkretsar tre och 6 valkretsar två stä
der hvardera. — Städer tillhörande tre län ingå i 2 val
kretsar, tillhörande två län i 5 valkretsar, under det hvar
dera af de återstående 13 valkretsarna bildas uteslutande af 
städer tillhörande ett län. 

Sammanställas de tre stadsgrupperna med hvarandra 
och Utsträckes jämförelsen till närmast föregående valperioder, 
så befinnes, a t t vid de särskilda valen en representant blifvit 
utsedd för i medeltal nedannämnda folkmängd. 

Proportionen emellan antalet representanter och folk
mängden har alltså för städerna i följd af deras växande 
folkmängd blifvit mer och mer ogynnsam. 

Sedan år 1872, eller det första år, för hvilket dylika 
uppgifter föreligga, har valmännens antal (hvari ej ingå för 
oguldna kommunalutskylder häftande, men eljest valberätti
gade, för hvilka här nedan kommer at t särskildt redogöras) 
ökats för riket i dess helhet med 267,008, eller 113-1 %. A 
landsbygden ensam utgjorde ökningen 139,963 (67-6 %) och 
i städerna 127,045 (435-9 •/,). I de senare har sålunda under 
en t idrymd af 36 år antalet valmän mer än femdubblats. 
Såsom en naturlig följd af den relativt starkare ökningen 
för. städerna har proportionen emellan deras och landsbyg
dens valberättigade gradvis förändrats, hvilket beträffande 
åren 1893—1908 närmare framgår af efterföljande beräk
ningar af hvarderas antal valberättigade i procent af summan 
för hela riket: 

Till ofvannämnda ökning sedan närmast föregående 
allmänna val af antalet valberättigade bidrogo samtliga 
län utan undantag. Hvad de särskilda länens landsbygder 
beträffar, visar sig, a t t valmännens antal ökats i Stock
holms län med 3,428, i Kristianstads län med 2,614, i 
Kopparbergs län med 2,578, i Malmöhus län med 2,369, 
i Värmlands län med 2,321, i Östergötlands län med 2,022 
o. s. v. Stockholms [län stod för öfrigt icke blott ab
solut utan äfven relat ivt främst i fråga om tillväxten i val
männens antal, utvisande en ökning af ej mindre än 29-3 %; 
därnäst kommo i ordningen Östergötlands län med 16-7 % 
och Kristianstads län med 161 %. Däremot var ökningen 
inom Gottlands län och i all synnerhet inom Södermanlands 
län ringa, beroende i afseende å det senare länet på den 
öfverflyttning af två folkrika landskommuner, Fors och 
Kloster, till Eskilstuna, som i början af år 1907 ägde rum. 

Hvad beträffar städernas valkretsar, företedde de, såsom 
redan är anfördt, öfver hufvud taget en väsentligt större 
t i l lväxt i de valberättigades antal än landsbygden, och upp
gick denna ökning för den första gruppen eller städer, som 
hvar för sig utse 2 eller flere riksdagsmän, till 14,675 (24-3 
%), för andra gruppen eller städer, som hvar för sig välja en 
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riksdagsman, till 16,508 (50 %) och för den tredje gruppen, 
inom hvilken flera städer gemensamt tillsätta en riksdagsman, 
t i l l 6,368 (25-1 %). Tager man hvar stad för sig i betrak
tande, visar sig Stockholm stå absolut sedt främst med en 
ökning i de valberättigades antal af 6,548 personer eller 
19"1 % En stor ökning företer jämväl rikets andra stad Göte
borg äfvensom Eskilstuna, i hvilka städer den belöper sig 
till resp. 5,109 (45-7 %) och 2,824 (1405 %). I båda dessa 
städer, särskildt i den sistnämnda, beror dock tillväxten till 
stor eller större del på inkorporering af närliggande lands
kommuner, i Göteborg af Lundby och i Eskilstuna, såsom 
förut framhållits, af Fors och Kloster. Likaledes är den 
stora ökning i de valberättigades antal, som staden Trelleborg 
företer, mestadels at t tillskrifva landskommunens med samma 
namn införlifvande med staden. Trelleborg kan för öfrigt 
uppvisa det bland samtliga städer, proportionsvis sedt, största 
ökningstalet eller 2140 %. Bortser man emellertid från 
dylika städer, där ökningen framkallats af alldeles spe-

Tab. E . Valberättigade länsvis. 

ciella förhållanden, och håller sig till de öfriga, befinnas 
äfven många bland dem ägnade att i berördt afseende 
tilldraga sig uppmärksamheten. Sålunda har valmännens 
antal i Norrköping ökats med 1,859 (51-4 %), i Karlskrona 
med 1,604 (61/2 %), i Västerås med 1,286 (74-0 %), i Karlstad 
med 1,010 (82'2 %) o. s. v. I allmänhet kan sägas, att 
det är de städer, hvilka hvar för sig utse riksdags
män, som förete en stor ökningsprocent, ett sakförhållande, 
som väl merendels har sin förklaring i en intensiv indu
striell utveckling och ökade arbetslöner. Minskning i de 
valberättigades antal har ägt rum i 5 städer, och har an
talet i dessa nedgått med knappt nämnvärda belopp, i Visby 
med 50, i Hudiksvall med 10 samt i Östhammar, Kungs
backa och Haparanda med 2 personer i hvardera. 

I fråga om antalet valberättigade i fårhållande till folk
mängden upplyser vidstående tab. E, att detsamma utgjorde 
vid 1908 års allmänna val 9 4 % i hela riket, 8'5 % å lands
bygden och 12-0 % i städerna. Dessa tal äro de högsta, som 
hittills iakttagits, efter det a t t procentsiffrorna nästan för 
hvarje allmänt val varit i stigande från 1872, för hvilket år 
de första uppgifter i detta hänseende föreligga. 

Beräknas däremot antalet valberättigade i procent af 
den manliga folkmängden, komma tydligen de relativa talen 
at t mer än fördubblas, såsom visar sig af efterföljande upp
gifter för de sex senaste allmänna valen: 

Äfven i sist anförda båda hänseenden inträffade all tså 
ej obetydliga höjningar i de valberättigades relativa antal. 

Jämföras de i tab. E meddelade uppgifter om antalet 
valmän i förhållande till folkmängden med motsvarande 
data för näst föregående år, så visar sig, a t t en större eller 
mindre höjning af procenttalen ägt rum för alla län. Hvad 
särskildt landsbygden beträffar har likaledes ökning inträf
fat för samtliga län, hvaremot för städerna inom Gottlands 
och Norrbottens län nedgång inträdt, medan procenttalet för 
Västernorrlands läns städer förblifvit oförändradt. 

Stockholms stad och Malmöhus län intogo vid det se
nast förrättade, liksom vid de närmast föregående valen till 

De valberättigades proportion till den manliga folkmängd, 
som upphunnit myndig älder, hvilken vid slutet af år 1907 
approximativt beräknats utgöra 1,450,000, däraf 1,101,000 å 
landsbygden och 349,000 i städerna, angifves af nedanstå
ende procenttal: 
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Andra kammaren, den gynnsammaste ställningen i fråga om 
det relativa antalet valberättigade, denna gång med resp. 
12-1 och 12'0 %, hvarefter, nu som då, närmast följa Gott
lands och Kopparbergs län, båda med 11-2 %. Öfver riks
medeltalet (i>-4 %) kommo dessutom i ordning från högre till 
lägre tal, Västmanlands, Jönköpings, Gäfleborgs och Kristi
anstads län. Under rikssiffran befinna sig däremot Göte
borgs och Bohus, Örebro, Kronobergs, Hallands, Värmlands, 
Västerbottens, Södermanlands, Uppsala, Stockholms, Älfs
borgs, Skaraborgs, Västernorrlands, Blekinge, Jämtlands, 
Östergötlands, Kalmar samt Norrbottens län. Hvad nu blif
vit anfördt beträffande länen i deras helhet gäller till stor 
del äfven för de särskilda landsbygderna, af hvilka Gott
lands (11-6 %) och Blekinge län (5-3 %) förete de båda ytter
ligheterna. 

En fördelning af landsbygdens valkretsar efter antalet 
valberättigade i procent af folkmängden utfaller för nedan-
nämnda år sålunda: 

Inti l l år 1905 plägade den grupp, som består af rikets 
minsta städer, at t uppvisa det relativt högsta antalet valmän, 
men vid de allmänna valen nämnda år blef antalet valberät-
tigade i förhållande till folkmängden i det allra närmaste det
samma för alla tre grupperna. Siffrorna för år 1908 utvisa i 
viss mån en återgång till de förutvarande förhållandena, i det 
a t t procenttalet för den första gruppen åter nedsjunkit t i l l 
det lägsta. Den tredje gruppen har dock ej återeröfrat 
sin plats som den främsta, utan intages detta rum af andra 
gruppen. Dock må anmärkas, a t t om dessa två sistnämnda 
grupper år 1908 haft samma omfattning som år 1905, så 
a t t Växjö fortfarande t i l lhört den andra ooh Södertälje, 
Västervik och Uddevalla den tredje, så skulle procenttalet 
för den förra blifvit 12-6 och för den senare 124 och skill
naden emellan grupperna således ganska ringa. 

Förhållandet emellan de valberättigades och represen
tanternas antal utvisar för r iket i dess helhet, at t i medel
tal 2,187 valmän svara mot hvarje representant i Andra 
kammaren. För landsbygden ensamt stiger motsvarande 
antal till 2,313, men utgör för städerna 1,952. Vid 1905 års 
allmänna val belöpte sig antalet valmän på hvarje repre
sentant till 1,879 för hela riket, 2,090 för landsbygden och 
1,483 för städerna. 

Främsta rummet af landsbygdens valkretsar intogs år 
1908 af Falu domsagas södra tingslag (14-4 °i), och följa när
mast därefter Leksands tingslag (134 %), Luggude domsagas 
norra valkrets (130 %), Gottlands södra domsaga (12-2 %), Bara 
härad (12-i %), Oxie härad (12-0 %), Ofvan-Siljans domsaga 
(ll-8 ?») o. s. v. Lägst på skalan stodo däremot Östra hä
rads domsaga i Blekinge län (4-4 •/.), Norra Tjusts härad 
(45 %), Ångermanlands västra domsaga (4'8 %) samt Rönö, 
Hölebo och Daga härad (49 %). 

Alla valkretsarna å landsbygden i Gottlands, Malmöhus 
och Kopparbergs län hade högre procenttal valberättigade 
än rikets landsbygd i dess helhet (8-5 % ). A andra sidan 
uppnådde däremot ingen enda valkrets å Södermanlands, 
Östergötlands, Blekinge ooh Norrbottens läns landsbygd 
sistnämnda procenttal. 

Städernas relativa antal valmän är, enligt hvad tab. E 
utvisar, i de flesta län högre än å landsbygden. Ett mot
satt förhållande inträffade dock, hvad 1908 års val vidkom
mer, i Gottlands och Kopparbergs län. Inom Södermanlands 
och Blekinge län voro städernas procentsiffror mer än dub
belt så höga som landsbygdens. 

Fördelas städernas valkretsar efter deras antal valbe
rättigade i procent af folkmängden, blir resultatet beträf
fande allmänna valen nedannämnda år följande: 

Högsta relativa antalet valberättigade förekom år 1908 
i Västerås (18'2 %), hvarefter följde Trelleborgs ni. fl. städers 
valkrets (17-7 %), Eskilstuna (17'6 %), Karlskrona (16"1 >i) 
samt Ystad (16-0 %). Det lägsta talet träffas för Sundsvall 
(7-3 %). 

För hvar och en af de trenne här förut anförda stads
grupperna utgjorde vid allmänna valen nedannämnda år 
de valberättigade, dels absolut och dels i förhållande till 
folkmängden, följande antal: 
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Hvad de särskilda länens landsbygder vidkommer, hade 
år 1905 Blekinge och därnäst Södermanlands län det lägsta 
antalet valberättigade pr representant. Äfven år 1908 hade 
samma län att uppvisa de lägsta talen, dock så att de då 
bytt plats, så at t berörda antal för Södermanlands län ut
gjorde 1,336 och för Blekinge 1,447. Högst var antalet för 
Gäfleborgs län, 3,158, närmast därintill kom Kopparbergs 
län med 3,013 samt Malmöhus län med 2,843. Fördelar 
man de särskilda valkretsarna efter ifrågavande proportion, 
ter sig resultatet för nedanstående år, som följer. 

Det lägsta antalet valberättigade förekom vid 1908 års 
val i den med hänsyn till folkmängden minsta valkretsen i 
hela riket, nämligen Norsjö och Mala tingslag. Antalet upp
gick därstädes endast t i l l 616. Närmast därefter följde 
bland landsbygdens valkretsar Åkers och Selebo härad (836), 
Norra Tjusts härad (866) samt Villåttinge härad (877), hvil
ken sistnämnda valkrets under de sju närmast föregående 
allmänna valen hade a t t uppvisa lägsta antalet valmän. De 
högsta talen träffas vid 1908 års val för Hedemora domsaga 
(4,297), Gästriklands östra tingslag (4,224), Oxie härad 
(3,944), Sunnerbo domsaga (3,847), Norra Hälsinglands 
domsaga (3,812), Mellansysslets domsaga (3,783) o. s. v. 
Den af Hedemora domsaga bildade valkretsen räknar alltså 
inemot sju gånger så många valmän som Norsjö och Mala 
tingslag. 

Det anförda medeltalet af 1,952 valberättigade på hvarje 
representant för städerna öfverträffas af såväl första som 
andra gruppens städer, för hvilka motsvarande ta l upp
gingo till resp. 1,972 och 2,250, medan de ti l l tredje grup
pen hörande städerna utvisade endast 1,587. Oafsedt de 
fem städer, som hvardera välja flere riksdagsmän, funnos 
mer än 3,000 valberättigade i 4 valkretsar, samtliga till
hörande andra gruppen, och företedde bland dem Eskilstuna 
det ojämförligt högsta antalet, uppgående till 4,834. De 
tre öfriga voro Hälsingborg (4,491), Karlskrona (4,223) och 
Västerås (3,023). Mellan 2,000 och 3,000 valberättigade före-
kommo i 8 och mellan 1,000 och 2,000 valberättigade i 28 
valkretsar. Af dessa sammanlagdt 36 valkretsar tillhörde 
16 andra och 20 tredje gruppen. Lägsta antalet valberättigade 
hade Västervik (889) och Visby (899). 

Såsom redan förut är antydt , hafva bland valmännen 
ej inräknats för oguldna kommunalutskylder häftande, som 
eljest vore valberättigade. Antalet af dessa uppgick vid 1908 
års allmänna val t i l l 119,570 för hela riket, nämligen 39,804 

En jämförelse med förhållandet vid 1905 års val ådaga
lägger, at t antalet för oguldna kommunalutskylder häftande 
sedan dess ökats i det hela med ej mindre än 21,943 eller 
22-5 %; för landsbygden med 7,518 (23-3 %), och för städerna 
med 14,425 (22-1 %). Gifvetvis beror den stora tillökning, 
som antalet undergått för såväl landsbygd som städer, 
därpå att 1908 års val försiggingo under en tid af 
tryckta konjunkturer och efter det en mängd arbetsinställel
ser under den förutgående sommaren ägt rum. Anmärk
ningsvärdt är dock, at t för Stockholms stad, som med afse
ende å eljest röstberättigade, men för oguldna kommunalut
skylder häftande intager en dominerande ställning med ett 
antal af 37,216 personer, utgjorde ökningen endast 1,286 eller 
3-6 %. Lämnar man därför hufvudstaden utom räkningen, 
visar sig at t för rikets öfriga städer ökningstalet i fråga 
uppgår till ej mindre än 44-7 %. 

Af här ofvan meddelade öfversikt framgår, att om samt
liga personer, hvilka i öfrigt innehade de kvalifikationer, 
som enligt riksdagsordningen berättiga till deltagande i va
len till Andra kammaren, äfven betalt sina kommunala ut
skylder, skulle hela antalet valmän år 1908 hafva utgjort 
622,698 eller 11-6 % af rikets folkmängd A landsbygden 
skulle de valberättigade hafva ökats till 386,740 eller 9-5 %, 
och i städerna till 235,958, motsvarande 18-1 % af deras folk
mängd, dock för städerna utom Stockholm endast till 157,950 
(l6-3 %). 

Huru antalet eljest valberättigade, men för oguldna 
kommunalutskylder häftande fördelar sig på de särskilda 
länen, upplyser efterföljande tab. F. Däraf framgår bland 
annat, hvad ensamt beträffar landsbygden, at t ifrågavarande 
antal var relativt högst i Norrbottens län. Antalet för oguldna 
kommunalutskylder häftande, som eljest skulle varit val
berättigade, utgjorde nämligen i förhållande till summan af 
samma antal och de verkligen valberättigade inom detta 
län ej mindre än 29-0 % (nästföregående val 239 %). Närmast 
därefter följde Stockholms län med 288 %, Blekinge län 
med 21-8 %, Västernorrlands län med 14-4 % samt Göteborgs 
och Bohus län med 12-8 % o. s. v. Synnerligen laga tal ut
visade däremot Jönköpings län (5-0 %) och Uppsala, hvilket 
med allenast 4'1 % kom i sista rummet. 

Bland landsbygdens valkretsar kommo i första rummet 
Gällivare domsaga, i hvilken valkrets antalet för oguldna 
kommunalutskylder häftande personer, som eljest skulle ägt 
rösträtt, utgjorde i förhållande till summan af detta och de 
verkligen valberättigade 51'2 %. Närmast därefter följde 
Danderyds, Åkers och Värindö skeppslag (42-3 %), Svartlösa 

för landsbygden och 79,766 för städerna (tab. 4. kol. 8). 
Sammanställas nämnda data med uppgifterna om verkligen 
valberättigade, blir resultatet följande: 
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härad (39-0 %), ös t ra härads domsaga i Blekinge (38-7 %), 
Färentuna och Sollentuna härad (386 %), Säfvedals härad 
(34-5 %) och Luleå domsaga (266 %). A andra sidan träffas 
de lägsta talen för Gagnefs och Rättviks tingslag (0-58 %), 
Luggude domsagas norra valkrets (0-57 %), Ase, Viste, Barne 
och Laske domsaga (053 %) samt Norunda och Olands härad 
(0-31 %). 

Angående städerna, ordnade såsom förut i trenne grup
per, upplyser efterföljande öfversikt: 

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

I första gruppen ingår Stockholm med si t t betydliga 
antal af 37,216 (47'7 %) för oguldna kommunalutskylder 
häftande, eljest valberättigade personer, hvilket oaktadt det, 
såsom förut anförts, något ökats, likväl nu för första gången, 
för så vidt statistiska uppgifter därom äro t i l l finnandes, 
understiger antalet verkligen valberättigade. Om ifrågava
rande personer frånräknas, utgör motsvarande antal för öf
riga hithörande städer 23,160 (404 y), däraf för Göteborg 
12,828 (44-1 %), Malmö 7,111 (44-7 %), Norrköping 1,872 (25-5 
%) och Gäfle 1,349 (27-2 %). 

Af andra gruppen utvisar Sundsvall med 1,081 (47-3 %) 
det relativt högsta antalet och komma Söderhamn med 565 
(316 %) och Örebro med 1,223 (30-0 %) närmast efter. Sista 
rummet intages af Karlskrona med 342 (7-5 %). 

Inom stadsvalkretsarna tillhörande tredje gruppen upp
nåddes det proportionsvis högsta talet af Härnösand och 
Örnsköldsvik med 713 (368 %), däraf dock Härnösand ensam 
hade 633 (42-1 %); vidare följer valkretsen Luleå och Hapa
randa med 499 (31-7 >) samt Falun, Hedemora och Säter 
med 620 (28'4 %). Sist på skalan står kretsen Växjö och 
Eksjö med 57 (4-0 %) .Bland de särskilda städerna inom grup
pen märkas dock två, nämligen Vimmerby och Laholm, i 
hvilka ingen enda person var oberättigad till deltagande i 
valet på grund af uraktlåtenhet att erlägga utskylder. 

Om man jämför de trenne gruppernas procentsiffror med 
hvarandra, framgår otvetydigt, a t t 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 van
ligen högt, i de mindre städerna lågt, ofta ej högre än å 
landsbygden. 

C) Valsättet. 

Af de båda valsätt, hvilka jämlikt § 16 riksdagsord
ningen kunna förekomma, användes vid 1908 års allmänna 
val det omedelbara sättet i 196 valkretsar och det medelbara 
i blott en enda, nämligen Mellersta Värends domsaga i Kro
nobergs län. I hvilken utsträckning det ena eller andra 
valsättet användts å rikets landsbygd från och med 1893 
års val, framgår af efterföljande uppgifter: 

Utvecklingen har sålunda hela tiden gått i samma rikt
ning, så a t t allt flere valkretsar antagit det omedelbara 
valsättet. De valkretsar, som efter 1905 års allmänna val 
öfvergått från medelbart till omedelbart valsätt, äro följande: 
Stockholms läns västra domsaga, Uppsala läns södra domsaga, 
Vedens och Bollebygds härad i Älfsborgs län samt Torneå 
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(gamla) domsaga i Norrbottens län, hvilken sistnämnda val
krets genom domsagans redan år 1904 skedda uppdelning i 
Torneå (nya) domsaga och Gällivare domsaga kom at t vid 
1906 års valkretsindelning blifva två valkretsar. 

Hela det område af rikets landsbygd, som numera an
tagit det omedelbara valsättet, äger mer än 99 % af lands
bygdens såväl folkmängd som valberättigade. Utvecklings
gången, som i dessa hänseenden varit oafbruten alltifrån 
nu gällande riksdagsordnings införande, angifves beträffande 
allmänna valen från och med år 1893 af efterföljande upp
gifter: 

Tab. G. Antal deltagande i de allmänna valen åren 1893—1908. 

D) I valen deltagande. 

Om de väljandes absoluta antal och dettas förhållande 
till antalet valberättigade finnas för hvarje valkrets upp
gifter meddelade i tab. 4 (kol. 9—11). Såsom i valen del
tagande hafva, i likhet med hvad som skett i föregående 
redogörelser, äfven räknats sådana personer, som afgifvit 
blanka sedlar eller hvilkas valsedlar blifvit af annan an
ledning kasserade. Likaså hafva i de fall, då från veder
börande kommun intet valprotokoll inkommit till valförrät-
taren, de i omröstningen deltagande personerna inräknats 
bland dem, som i valen deltagit, men hvilkas röster kas
serats. 

I vidstående tab. G meddelas en sammanställning af 
uppgifterna om de väljandes absoluta och relativa antal 
vid de allmänna valen från och med 1893. Däraf framgår, 
at t i 1908 års allmänna val deltogo sammanlagdt 308,412 
personer, hvaraf 199,145 å landsbygden och 109,267 i stä
derna. Samtliga dessa tal äro högre än för något föregående 
riksdagsmannaval, och visar en jämförelse med förhållandet 
vid 1905 års val, att antalet deltagande i det hela ökats 
med ej mindre än 90,653, eller 416 %.. Ensamt a landsbyg
den ökades val deltagarnes antal med 59,049 (42-l %) och i 
städerna med 31,604 (40-7 y). 

Om man vidare ställer antalet i valen deltagande i re
lation till de valberättigade, så visar sig likaledes, a t t del
tagandet i valen enligt regel för hvarje gång omfattas med 
allt större intresse från valmännens sida, och gäller denna 
iakttagelse såväl landsbygden som städerna. I 1893 års all
männa val deltogo sålunda endast 42"4 % af de valberät
tigade i allmänhet, 37-5 % å landet och 61-8 % i städerna, 
men år 1908 hade antalet väljande steg för steg, dock med 
afbrott år 1899, hunnit upp ti l l 61-3 % för riket i dess hel
het, 57-4 % ensamt för landsbygden och 70-0 % för stä
derna. 

Likasom deltagandet i valen alltid varit lifligare i stä
derna än på landet, är det ock betydligt större vid de ome
delbara än vid de medelbcra valen. Inom de valkretsar, i 
hvilka det omedelbara valsättet användes, deltogo nämligen 
år 1908 öfver hufvud taget 615 % af deras hela antal val
män, men i den enda valkrets, där det medelbara valsättet 
då ännu kvarstod, endast 10-6 %. Sistnämnda procentsiffra 
är, om man undantager de val, som ägde rum under åren 
1878 och 1884, lägre än vid något af de föregående val, för 
hvilka uppgifter härutinnan föreligga. 

I fråga om särskilda landsbygder synes deltagandet i 
1908 års val hafva varit lifligast i Västmanlands, Östergöt
lands och Södermanlands län. Jämförelsevis talrikt deltogo 
äfven valmännen i Örebro och Malmöhus län. Minst var 
deltagandet i Gottlands län, och kommo Skaraborgs län samt 
Hallands län därintill närmast. 

De särskilda landsvalkretsarna hafva, allteftersom de 
omfattat det omedelbara valsättet eller vidhöllo det medel
bara, att uppvisa följande skiljaktigheter med hänsyn t i l l 
det större eller mindre deltagandet i valen: 

Från ock med 1890 års allmänna val har inom alla 
stadsvalkretsarna det omedelbara valsättet uteslutande vari t 
användt. 
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Bland dessa valkretsar uppnåddes, liksom vid närmast 
föregående val, det högsta procenttalet af Kumla och Sundbo 
härad (84.4 %). Närmast därtill kommo Finspånga läns 
domsaga (81-7 %), örbyhus härad (81-3 %), Västmanlands 
östra domsaga (81-0 %), Ångermanlands södra domsaga (807 %) 
samt Bara härad (80' 6 %). Minst var deltagandet i den 
valkrets, där det medelbara valsättet fortfarande bestod, eller 
i Mellersta Värends domsaga, hvarest antalet deltagande i 
procent af valberätt igade utgjorde endast 10-6 % samt där
näst i Gottlands södra domsaga (13-3 %). Ringa deltagande 
förmärkes vidare i Uppsala läns mellersta domsaga (20-4 %), 
Gottlands norra domsaga (208 %), Nås och Malungs domsaga 
(22-2 %), Leksands tingslag (24-8 %), Torneå domsaga (27-9 %) 
samt Färs domsaga (28-l %). 

För de särskilda grupperna af städer — de som hvar 
för sig utse två eller flere riksdagsmän, de som hvar för 
sig utse en och de som tillsammans med annan eller andra 
städer utse en riksdagsman — befunnos de i 1908 års all
männa val deltagande, såväl absolut som i förhållande till 
antalet valberättigade, hafva utgjort : 

Främst kom alltså vid ifrågavarande val första gruppen, 
därnäst tredje och sist andra gruppen. Procenttalen äro 
för första och tredje grupperna högre, men för andra gruppen 
lägre än vid 1905 års val. Fördelningen af stadsvalkret
sarna och städerna efter deltagandet i de senaste allmänna 
valen utfaller på följande sä t t : 

Inom första gruppen var deltagandet störst i Malmö 
(86-0 %), och (likasom vid 1902 och 1905 års val) minst i 
Stockholm, hvars relativa antal väljande utgjorde 71-3 %, 
växlande mellan 73'2 %, för dess tredje krets, och 69-9 %, för 
andra kretsen. 

Af de städer, som tillhöra andra gruppen, utvisade 
Ystad, likasom vid 1905 års val, det högsta relativa anta
let valdeltagare, nämligen icke mindre än 88'1 %, hvilket 
är högre än för någon annan af rikets städer, hvaremot 
Visby, likasom vid både 1902 och 1905 års val, företedde 
det lägsta, eller endast 16-8 %. 

Bland tredje gruppens stadsvalkretsar intogos främsta 
rummen af kretsarna Lidköping, Skara och Hjo samt Sala 
och Arboga med resp. 825 och 821 %. Af de enskilda stä
derna inom gruppen uppnådde denna gång Arboga med 
880 % maximum och den stad, Vadstena, som vid de tre 
näst föregående allmänna valen intog denna ställning, kom 
därnäst med 87-9 %. Lägst inom gruppen stod Skellefteå med 
21-7 %, hvilket alltså är det lägsta procenttalet för någon stad. 

A t t öfvergången från medelbart t i l l omedelbart valsätt 
äfven skall medföra et t i väsentlig mån lifligare intresse 
för valet, synes vara helt naturligt. I de fem valkretsar, 
som vid 1908 års val första gången använde det omedel
bara valsättet, uppgick sålunda antalet i dessa val delta
gande till 3,029, eller 44-4 % af de valberättigade, motsva
rande 511, eller 10-2 %, i elektorsvalen därstädes deltagande 
år 1905. 

I afseende å deltagandet i valen har i föregående redo
görelser anförts, at t vid fall då val efter öfverklagande upp-
häfts och nya sådana måst företagas, utvisa dessa senare 
städse ett högre antal deltagare än de upphäfda. Af de 
allmänna val, som förrättades år 1908, blefvo ej mindre än 
sju, nämligen i Norunda och Olands härad, i Askims samt 
Västra och Östra Hisings härad, i Västmanlands östra dom
saga, i Norsjö och Mala tingslag, i Kalix domsaga, i Karls
krona och i Landskrona, efter anförda besvär upphäfda, 
hvarjämte nya val måste anställas dels i Luggude domsagas 
norra valkrets med anledning af den utseddes frånfälle, 
dels ock i Lund på grund af dennes afsägelse. I samtliga dessa 
nio valkretsar har antalet deltagande i de nya valen visat 
sig högre än vid de först företagna. I dessa sistnämnda 
utgjorde antalet sammanlagdt 12,553, eller 555 % af de val
berättigade, men vid de nya valen hade antalet stigit till 
16,013 och procenttalet t i l l 69-5 %. 

Till besvarande af frågan, huruvida de å söndagar 
förrättade riksdagsmannavalen vinna en allmännare till
slutning än å söckendagar, må meddelas, att i de 122 val
kretsar å landsbygden, där omedelbart val år 1908 ägde 
rum på söndagar, steg antalet valdeltagare till 58-6 %, me
dan i öfriga omedelbara val å landet deltogo 53-8 % af val
männen. Motsatsen ägde rum i städerna. I de sex val
kretsar, där valen denna gång förrättades på en söndag 
och af hvilka den ena hälften tillhörde andra gruppen och 
den andra hälften tredje gruppen, uppgick sammanlagda 
antalet valdeltagare till endast 48'4 % af de valberätti
gade, hvilket procenttal väsentligt understiger motsva
rande medelsiffror för öfriga till nämnda grupper hörande 
städer. 
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I föregående redogörelser för riksdagsmannavalen hafva 
de fall särskildt framhållits, då inom en kommun eller en 
kommundel intet val ägt rum. Antalet har varit växlande, 
men vid de bägge närmaste valen har det hvardera gången 
inskränkt sig till tvenne. Vid 1908 års val har intet dy
likt fall inträffat. 

E) Valförrättningen och röstfördelningen. 

Angående tiden för 1908 års allmänna val till Kiks-
dagens Andra kammare torde böra erinras, at t samtliga dessa 
val i föijd af den år 1900 vidtagna ändringen i riksdags
ordningen förrättades under loppet af september månad. 

Till fortsättning af de i föregående redogörelser anförda 
uppgifter om valens fördelning på särskilda veckodagar med
delas efterföljande öfversikt af 1908 års val: 

räkningen kasserade. Relativt högsta röstetalen tillfullo i 
de kretsar å landsbygden, som använde omedelbart valsätt, 
representanten för Sköns tingslag (99 2 % eller alla godkända 
röster utom 4), Uppsala läns mellersta domsaga (99'0 % eller 
alla godkända röster utom 1) samt Leksands tingslag (99'0 
% eller alla godkända röster utom 4). Med relativt lägsta 
röstetalen ingingo däremot rejiresentanterna för Mellansyss-
lets domsaga (88-7 %), Västerbottens västra domsaga (40-3 %), 
Norra Hälsinglands domsaga (4o-G %), Härjedalens domsaga 
(44-3 %) och Kalix domsaga (44-8 %); hvad Västerbottens 
västra domsaga och Härjedalens domsaga vidkommer, bero 
dock de låga procenttalen på a t t valprotokollen från en del 
kommuner kasserats. 

Bland stadsrepresentanterna uppnåddes det högsta röste
talet af en representant för Göteborg, hvilken erhöll 99 5 % 
af de afgifna rösterna, samt af representanterna för Sundsvall 
(98-3 %), Västervik (97-1 %), Visby (9(5-7 %), Umeå m. fl. städer 
(956 \) och Kalmar (952 %). Med lägsta röstetalen ingingo där
emot representanten för Nyköping m. fl. städer (405 %) och 
representanten för Kristinehamn och Filipstad (44-4 %.). 

Angående närmaste mans röstetal äro uppgifter medde
lade i kol. 13 å tab. 4. Valkretsarna å landsbygden förde
lade sig efter den procent, nämnda röstetal vid 1908 års 
allmänna val utgjorde, i förhållande till den valdes röstetal 
på följande sätt: 

Tab. H. De valdas relativa röstetal. 

Såsom synes förrättades i ej mindre än 128 valkretsar, 
eller 65 % af hela antalet, valen på söndagar. Användandet 
af söndagen som valdag har för öfrigt ägt rum i större ut
sträckning än någonsin förut. Af 1905 års val höllos nämligen 
103 på söndagar, af 1902 års val 89, af 1899 års val (il, af 
189C års val 53, af 1893 års val 35 och af valen 1890 endast 
16. Af ofvan nämnda 128 val höllos endast 6 i stadsval
kretsar, men de öfriga 122 å landsbygden och i valkretsar 
med omedelbart valsätt, hvadan öfver 81 % af dessa hade 
söndagen till valdag. 

Det största antalet riksdagsmannaval år 1908 förrättades 
söndagen den 6 september, nämligen 91. Närmast därintill 
kom söndagen den 13 med 22 val och därefter lördagen den 
5 med 13 val. 

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

Hvad speciellt angår elektorsvalen i Mellersta Värends 
domsaga, den enda valkrets där det medelbara valsättet till-
lämpades vid 1908 års val, företogos de under olika dagar 
under augusti månad i alla till kretsen hörande kommuner 
utom en, i hvilken berörda val ägde rum den 5 september 
eller samma dag som riksdagsmanna valet företogs. 

Af de i kol. 12 å tab. 4 samt efterföljande tab. / / m e d 
delade uppgifter om de valdas röstetal visar sig i fråga om 
1908 års allmänna val bland annat, att absolut Majoritet 
uppnåddes af samtliga valda utom 16, nämligen 13 å lands
bygden och 3 i städerna, alla på omedelbart sätt valda. Af 
dessa skulle dock fyra hafva ernått absolut majoritet, om ej 
valprotokollen för en del kommuner blifvit vid röstsamman-

3—OylOtm Yahtntitlih 1906—1908. 
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Af förestående öfversikt visar sig, a t t antalet valkretsar 
å landsbygden, där den valdes närmaste man erhöll mer än 
75 % af dennes röstetal, uppgick till 44. Minsta skillnaden 
mellan den valdes och närmaste mans röstetal förekom vid 
valet i Kalix domsaga, där den senare erhöll endast 9 röster 
mindre än den förra. Skillnaderna voro äfven obetydliga i 
Luleå domsaga, Norra Hälsinglands domsaga, Västmanlands 
södra domsaga, Skytts härad m. fl. 

Vid valen i städerna erhöllo de, som kommo närmast de 
valda eller, i fråga om första gruppens städer, närmast de 
med lägsta röstetalen utsedda representanterna, följande an
tal röster i förhållande till de valdas röstetal, och har Stock
holms stad härvid måst upptagas som 5 valkretsar. 

Valresultatet synes på förhand gifvet i Västervik och 
Sundsvall, där närmaste män erhöllo endast hvardera 2 röster 
af resp. 345 och 303 afgifna, och likaså i Visby, där närmaste 
man erhöll blott 3 röster af 151 afgifna. A andra sidan kom i 
21 stadsvalkretsar den i röstetal närmaste till mer än 75 % af 
den valdes hela röstsumma och i 6 af ifrågavarande kretsar 
stego medtäflarnes röstetal till mer än 90 % af den valdes. 
Minsta skillnaden mellan den valdes och närmaste mans röste
tal förekom i valkretsen Oskarshamn, Vimmerby och Borg
holm (endast 5). Valets utgång synes ock varit tämligen 
tvifvelaktig i valkretsen Mariestad, Sköfde och Falköping 
äfvensom i Strömstads m. fl. städers valkrets. 

Det antal godkända röster, som afgafs å andra personer 
än den valde och hans närmaste man, uppgick för samtliga 
valkretsar å landsbygden med omedelbart valsätt till 5,879 
eller inemot 3 % af alla afgifna, hvilket är lägre än vid 
samtliga föregående val utom förra valet år 1887. Inom 35 
af ifrågavarande valkretsar afgafs ingen enda godkänd röst 
på annan person än den valde och den i röstetal närmaste, 
och i hvar och en af 21 valkretsar förekom blott 1 röst på 
tredje man. 

Inom första gruppens städer, där hvarje valsedel måste 
innehålla två eller flera namn och de röstande alltså faktiskt 
ägde ett motsvarande antal röster, uppgick hela antalet a 
55,399 valsedlar afgifna röster till 271,009. Däraf erhöllo 
de valda sammanlagdt 171,240 och de 9, en för hvarje val
krets, som kommo närmast de med lägsta röstetalet valda, 
22,494, hvadan efter ytterligare afrakning af 275 kasserade 
röster återstod ett samfälldt röstetal af 77,000 för andra 
personer än de valda och de 9 i röstetal närmaste. För 
andra gruppens städer belöpte sig motsvarande röstetal t i l l 
070, däraf 400 ensamt i Eskilstuna och 224 i Örebro samt 
för tredje gruppens stad sval kretsar till 800, af hvilka 442 
kommo på Nyköpings m. fl. städers valkrets och 303 på Kri
stinehamn och Filipstad. Med undantag för de fyra nämnda 
valkretsarna visar sig sålunda, at t splittringen vid städernas 

val var ganska obetydlig. I 13 valkretsar var partisam-
manhållningen å ömse sidor så fast, at t ingen enda röst 
tillföll andra personer än den valde och hans närmaste man, 
och i hvar och en af 12 stadsvalkretsar förekom blott en 
enda stänkröst. 

Antalet kasserade valsedlar vid 1908 års allmänna val 
utgjorde tillsammans 1,870, hvaraf 1,740 på landsbygden och 
130 på städerna. Såväl för landsbygden som för städerna 
äro nämnda tal de lägsta som under åren 1893—1908 före
kommit, såsom närmare framgår af efterföljande uppgifter 
om antalet kasserade valsedlar vid de omedelbara valen un
der ifrågavarande år, dels absolut och dels i förhållande till 
samtliga därvid afgifna valsedlar: 

I förestående antal ingå ej blott de valsedlar, som af 
olika anledningar vid själfva valtillfällena kasserades eller 
som vid sammanräkningen inför vederbörande domhafvande 
eller magistrat förklarades ogiltiga, utan ock alla de röster, 
som afgåfvos inom kommuner, från hvilka valprotokoll icke 
blefvo inom behörig tid insända. För de fall, då af nämnda 
eller andra orsaker samtliga inom en kommun vid omedel
bara val afgifna röster blefvo kasserade, hvarigenom val
männen gingo miste om allt inflytande på valens utgång, 
meddelas i fråga om 1!I08 års allmänna val nedanstående 
redogörelse: 

Antalet i det hela utgör alltså 19 kommuner med till
sammans 1,023 i riksdagsmannaval deltagande personer. 
En jämförelse härutinnan med närmast föregående allmänna 
val utfaller på följande sät t : 
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En närmare undersökning af orsakerna till de i ofvan
nämnda 19 fall verkställda röstkasseringar vid 1908 års 
allmänna val ådagalägger at t i 12 fall det ingifna valpro
tokollet befunnits ofullständigt eller felaktigt, och voro dessa 
protokoll insända från Abild, Visnums-Kil, Linseli, Lillhär-
dal, Öfver-Hogdal, Tännäs, Rätan, Klöfsjö, Örträsk, Fred
rika, Vilhelmina ooh Dorotea. Från 6 kommuner, nämligen 
Torshälla landskommun, Råby-Rekarne, Stenkvista, Gärdse-
rum, Hjorted och Gualöf, inkom ej något valprotokoll t i l l 
valförrättande domhafvanden, ehuru val där hållits. Af de 
11 i Lunda aflämnade valsedlarna kasserades af kommnnal-
stämmoordföranden 2 såsom varande blanka och de 9 öfriga 
på grund däraf a t t de ej ansågos tillfyllest slutna. 

Antalet öfverlclagade val af de under år 1908 förrättade 
allmänna valen utgjorde 25, däraf 19 för valkretsar å lands
bygden och 6 för stadsvalkretsar. Resultaten af de anförda 
besvären framgå af efterföljande öfversikt: 

Af de 12 val, som drogos under Eders Kungl. Maj:ts 
profning blefvo 8 fastställda och 4 upphäfda. Närmare 
upplysningar härutinnan samt om öfriga öfverklagade val 
meddelas i anmärkningarna t i l l tab. 4. 

Till jämförelse med förhållandet under föregående år 
lämnas här nedan en summarisk redogörelse för antalet 
öfverklagade val af de allmänna valen från och med år 
1893, hvarvid äfven angifves, huru många val blifvit upp
häfda, vare sig i sista instansen eller i första, utan a t t må
len vidare fullföljts: 

Medeltalet öfverklagade val utgjorde alltså för ofvan
nämnda år ungefär 23, hvaraf 5 upphäfdes. 

F) Kammarens sammansättning på grund af valen. 
Antalet ledamöter i Andra kammaren utgör jämlikt § 

13 riksdagsordningen 230, af hvilka 150 äro valda af lands
bygdens och 80 af städernas valkretsar. I Riksdagens hela 
ledamotsantal, utgörande 380, ingår Första kammaren med 
39'5 % och Andra kammaren med 60'5 >, och fördelar sig 
sistnämnda relativa antal med 395 % på landsbygden och 
21-0 % på städerna. 

Den i efterföljande tab. I meddelade yrkesfördelningen 
af Andra kammarens ledamöter, hvilken i någon mån afvi
ker från de i tab. 4 förekommande yrkesbeteckuingarna, 
som hänföra sig till tiden för de allmänna valen, utvisar 
visserligen en afsevärd stegring i antalet representanter för 
arbetareklassen, men at t eljest öfver hufvud taget inga vä
sentliga förändringar i de särskilda yrkesklassernas styrka 
sedan år 1905 inträdt. Fortfarande är ock klassen »hemmans
ägare, landtbrukare, inspektörer och arrendatorer» talrikast 
representerad, utgörande vid 1909 års riksdag jämnt 40 % 
af hela antalet ledamöter i kammaren. Sammanföras däremot 
alla till kammaren hörande civila och militära tjänstemän, 
präster, lärare och läkare ti l l en enda grupp, kommer denna 
at t uppgå ti l l e t t antal af 52, eller närmare 23 % af samt
liga, då alltså återstående 178, eller något mer än 77 %, 
skulle förnämligast utgöras af representanter för jordbruk, 
industri och handel. 

Af nuvarande ledamöter af statsrådet är 1 tillika leda
mot af Andra kammaren, hvarjämte 5 förutvarande med
lemmar af statsrådet där hafva plats. 

Tab. I. Yrkesfördelning af Andra kammarens ledamöter. 

l) Till denna grupp hänförliga kammarledamöter, hvilka vid 1894 års riks
dagar utgjorde 3, vid hvardera af 1897 och 1900 ars riksdagar 2 samt vid 1903 är» 
riksdag 4, äro i föregående redogörelser fördelade på andra yrkesgrupper. 
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Åldersfördelningen af Andra kammarens ledamöter vid 
början af år 1909 utfaller pä sätt tab. K närmare angifver, 
hvarvid ti l l jämförelse äfven meddelas dylika uppgifter för 
åren 1891 och 1900. I likhet med förhållandet vid början 
af närmast föregående riksdagsperiod, utvisar för närva
rande åldersgruppen 40—50 år det högsta antalet, nämligen 
82, och kommer närmast därefter gruppen 50—60 år, hvars 
antal utgör 73. I öfrigt kan anmärkas, a t t gruppen 30—40 
år företer en påtaglig ökning. Medelåldern för kammarens 
nuvarande ledamöter öfver hufvud har beräknats till 50-3 
är, hvilken ålder är lägre än för något föregående år sedan 
1876. Hvad speciellt landsbygdens representanter beträffar, 
uppgår deras medelålder till 51'8 år, och är den lägre än 
den varit under de tre närmast föregående riksdagsperio
derna. Stadsrepresentanternas medelålder utgör endast 474 
år, hvilket är den lägsta siffra därå som någonsin förekom
mit, för så vidt uppgifter därom föreligga. Växlingarna 
härutinnan under de senare åren framgå af efterföljande 
öfversikt, utvisande medelåldern (år) för Andra kammarens 
ledamöter vid de första riksdagarna under hvarje valperiod 
från och med år 1894: 

Tab. K. Åldersfördelning af Andra kammarens ledamöter. 

Den äldsta af kammarens nuvarande ledamöter är född 
år 1829, den yngsta år 1880. 

En iakttagelse, som städse förut blifvit gjord, at t re
presentanternas medelålder är betydligt högre för Första 
kammaren än för Andra, bekräftas äfven denna gång. Skill
naden utgör för närvarande 79 år och har från år 190(5 
stigit med något mindre än ett hälft år. 

Med afseende på personalomsättningen inom Andra kam
maren i följd af 1908 års allmänna val fördela sig kamma
rens ledamöter på följande sät t : 

Bland de omvalda hafva här inräknats 1 stadsrepresen
tant, som under näst föregående riksdagsperiod represente
rat annan valkrets. Före innevarande års riksdag hafva 
sålunda 151, eller 65'6 %, deltagit i kammarens förhandlingar 
och endast 7.1, eller 30-9 %, äro nya medlemmar. Samtliga 
representanterna från Gottlands, Örebro och Kopparbergs 
län äfvensom alla landsbygdsrepresentanterna från Skara
borgs län äro omvalda. Af riksdagsmännen från Uppsala 
län äro däremot endast 2 omvalda, men de öfriga 4 ny
valda. 

Efter antalet bevistade riksdagar, den nyligen afslutade 
inräknad, fördela sig Andra kammarens ledamöter på föl
jande sät t : 
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Stockholm den 10 juni 1909. 

Bland kammarens nuvarande ledamöter har en förut 
varit representant i Första kammaren, och ännu finnes i 
Andra kammaren 1 person, som deltagit i ståndsriksdag, 
nämligen såsom medlem af Ridderskapet och Adeln. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

e. f. 

Henrik Malmgren. 
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Tab. 1. 

VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN, ÅREN 1906—1908.l) 
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FÖRSTA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1909. 
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Tab. 3. 

FYLLNADSVALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅREN 1906-1908. 
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ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN FÖR RIKSDAGSPERIODEN 1909—1911. 
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VALBERÄTTIGADE OCH I ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN FÖR RIKSDAGSPERIODEN 
1909-1911 DELTAGANDE I DE SÄRSKILDA STÄDERNA. 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 
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