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IV 

RÉSUMÉ. 

Le Bureau Central de Statistique ayant donné déjà à l'occasion des élections de 

1872 (voir: Bidrag till Sveriges Officiela Statistik R. I.) un exposé succinct 

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

y renvoyer les lecteurs en se bornant ici à la simple exposition des traits princi

paux des dernières élections. 

Le nombre des membres de la Première Chambre depuis 1867 à 1882 s'est 

accru de 12 (Tabl. Litt. A); ainsi le nombre actuel est porté à 137 (Tabl. N° 2). 

Pendant les années 1879—1881, 51 personnes août élues représentants de 

cette Chambre (Tabl. N" 1). 

La répartition des membres selon les professions présente en 1882 le ré

sultat suivant (Tabl. Litt. B): 

Conseillers d'État, Ministres actuels 3. 

Présidents, Directeurs-généraux.. 5. 

Gouverneurs des provinces .. 10. 

Juges 9. 

Autres membres de l'administration civile 5. 

Militaires 9. 

Clergé, Professeurs , 6. 

Propriétaires des bien-fonds 65. 

Paysans 8. 

Négociants, Banquiers, Fabricants 11. 

Autres 6. 

137. 

L'àge des membres forme l'objet du Tabl. Litt. C et leur domicile est indiqué 

dans le Tabl. Litt. D. 

La Seconde Chambre se compose en 1882 de 206 membres, dont 142 élus 

dans les districts de la campagne et 64 élus par les villes (Tabl. N° 6). 

La population moyenne des circonscriptions électorales de la campagne était 

de 27,276 (Tabl. Litt. E) et celle des villes de 10,819. 

Le nombre total des personnes ayant le droit de vote était de 281,163, dont 

235,604 à la campagne et 45,559 dans les villes (Tabl. N° 4). Ainsi 6'6 % de 

la population des villes et 6'1 % de celle de la campagne possédaient ce droit. 

Quant à la campagne, les préfectures de Gotland (9.2 %) et de Sudermannie (3.2 %) 

présentent de même qu'auparavant les différences les plus marquées (Tabl. Litt. G); 

en descendant jusqu'aux circonscriptions électorales, on trouve le maximum de 

9 — 10 % et le minimum de 2—3 % (Tabl. Litt. H). Les différences s'expliquent 

assez bien par les variations dans le morcellement des terres, vu que les chiffres 

faibles se rapportent tous aux districts où l'agglomération de vastes possessions est 

la règle. — Quant aux villes le maximum est de 13—14 %, le minimum de 4— 

5 % (Tabl. Litt. I). 

Le nombre des personnes ayant le droit de vote s'est accru depuis 1878 un 

peu plus vite que la population. 

Des circonscriptions électorales de la campagne 

De ces circonscriptions, 78 ont fait usage de l'élection directe et 64 de l'élec

tion indirecte. Toutes les villes, aussi celles qui en avaient le choix, ont voté di

rectement. 

Tabl. N° 5 donne un aperçu sur le nombre et la profession des »électeurs» 

ou ceux qui, dans les cas des élections indirectes, sont élus pour nommer les députés. 

L'étendue des circonscriptions électorales et le nombre des communes s'y 

trouvant forment l'objet du Tabl. Litt. F. 

Dans un pays tel que la Suède, d'une population éparse et d'une vie poli

tique relativement peu développée, on trouvera naturel que le nombre des vo

tants a été à la règle assez restreint. Dans les élections directes ont pris part 

45'2 % des personnes qui en possédaient le droit dans les villes, et 26.9 % de 

celles à la campagne: dans les élections indirectes (à la campagne) 10.7 % ont 

exercé leur droit (Tabl. Litt. K et Litt. L). 

Des 142 représentants de la campagne, 93 ont été reélus; de ceux des villes, 

au nombre de 64, 40 ont été reélus. 

Une répartition selon les professions des membres de la Seconde Chambre 

présente le résultat que voici (Tabl. Litt. M): 

Membres de l'administration civile 20. 

Militaires 5. 

Clergé, Professeurs 11. 

Propriétaires des bien-fonds 17. 

Paysans 109. 

Négociants, Fabricants 26. 

Autres 18. 

206. 

L'âge des membres forme l'objet du Tabl. Litt. N. 

Des représentants de la campagne 48 élus directement et 55 élus indirecte

ment ont remporté la majorité absolue; de ceux des villes 54 ont atteint cette 

majorité (Tabï. Litt. O et Litt. P). 

29 élections, dont 24 a la campagne et 5 dans les villes, ont fait l'objet d'un 

appel; 6 ont dû être annullées à cause d'infractions contre les formes. 

Maintenant comme auparavant les données attestent une absence totale des 

abus et des dépravations de toute sorte accompagnant souvent les élections à 

l'étranger. 



STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Till åtlydnad af meddelade nådiga föreskrifter har Statistiska 
Centralbyrån hittills afgifvit fyra skilda redogörelser om riks-
dagsmannaval enligt nu gällande riksdagsordning, af hvilka redo
görelser den första eller den som behandlar de år 1866 verk-
stälda allmänna valen är offentliggjord i Statistisk Tidskrift 
(18:e häftet, utgifvet år 1868), under det att de tre öfriga, af-
seende år 1872 och år 1875 samt åren 1876—1878, hafva så
som »Valstatistik» under Litt. R erhållit plats i den statistiska 
serien »Bidrag till Sveriges officiela statistik». För de allmänna 
val, som verkstäldes år 1869, finnes deremot icke någon redo
görelse utarbetad, af skäl som i inledningen till 1872 års Val
statistik äro angifna. 

Den berättelse, som nu här underdånigst framlägges för åren 
1879—1881, är alltså den femte i hela ordningen eller den fjerde, 
då endast de räknas, som blifvit införlifvade med den officiela 
statistiken. 

Formulären för uppgifternas meddelande till sistnämnda 
redogörelser fastställas, enligt Kungl. Maj:ts den 12 juli 1872 
gifna förordnande, af Chefen för Kungl. Civildepartementet, och 
blefvo i anledning liäraf under| nämnde dag fem olika slag af 
formulär af vederbörande departementschef faststälda samt äro 
dessa begagnade för hittills utarbetade redogörelser. Sedan lik-

Valstatiitik 1879—1881. 

väl erfarenheten ådagalagt, att utan rubbning af det egentliga 
innehållet sjelfva formen kunde i vissa delar lämpligen ändras, 
blef ett i Statistiska Centralbyrån upprättadt förslag i detta 
syfte af Chefen för Kungl. Civildepartementet den 13 juni 1881 
godkändt, och det hittills varande antalet af fem olika slag af 
formulär alltså inskränkt till trenne sådana, så att förra 

N:o 1 och N:o 3 motsvaras af ett nytt formulär A 
N:o 2 och N:o 4 » » » » » B 
N:o 5 » » » » » C. 

Häraf öfverlemnade Statistiska Centralbyrån på sedvanligtsätt 
nödigt antal blanketter till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf-
vande, att fördelas till ordförande i kommunalstämmorna, stä
dernas magistrater, domhafvande och landsting. 

Samtidigt utdelades på enahanda sätt en af Centralbyrån 
den 27 juni 1881 till ledning vid val till Riksdagens Andra 
Kammare jemlikt nådig instruktion för embetsverket offentlig
gjord uppgift å folkmängden inom hvarje kommun, härad, tings
lag, domsaga och stad den 31 dec. 1880. 

Afslutandet af nu föreliggande redogörelse har, likasom el
jest, varit beroende af den tid, inom hvilken det lyckats att er
hålla primäruppgifterna fullständiga, och då den sista bland 
dessa inkom till Statistiska Centralbyrån först den 30 sistlidne 
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2 Första Kammaren. Antal ledamöter. 

månad, så ligger deri en giltig anledning, hvarför redogörelsen 
ej kunnat offentliggöras förr än närmare intill nu församlade riks
dags afslutande i stället för vid tiden för dess öppnande, såsom 
Centralbyrån eljest önskat, men hvilket i följd af vid sistnämnda 
tid vanligen ännu återstående omval väl knappast någonsin kan 
verkställas. Emellertid torde ej böra fördöljas, att den betydande 
skriftvexling med påminnelser om uppgifternas insändande och 

rättelsers infordrande, hvaröfver foregående berättelser innehålla 
berättigade klagomål, denna gången kunnat väsendtligen in
skränkas i följd af uppgifternas fullständigare beskaffenhet mot 
förr, hvartill orsaken synes vara att i icke ringa mån tillskrifva 
den förändrade uppställning, som formulären för uppgifternas 
meddelande denna gång erhållit. 

Riksdagens Första Kammare. 
(Tabb. N:is 1 o. 2.) 

Antalet af Första Kammarens ledamöter, som vid afgifvan-
det af Centralbyråns senaste redogörelse för riksdagsmannavalen 
utgjorde 136, har under de tre år, som sedan dess förflutit, 
ökats till 137. 

De förändringar, som under dessa år inträffat, hafva varit 
följande. Vermlands läns landsting utsåg, på grund af valkret
sens ökade folkmängd, den 21 sept. 1880 en ny riksdagsman, 
så att detta läns representanter i Kammaren under 188] års 
riksdag uppgick till 9 och i hela kammaren räknades 137 riks
dagsmän; men då 1880 års allmänna folkräkning utvisade, att 

länets folkmängd ej vidare öfversteg 270,000 personer, och då en 
af de förutvarande representanterne under hösten 1881 afsade sig 
riksdagsmannaskapet, blef antalet representanter för länet åter 
8. Den minskning, som detta skulle hafva föranledt i Kamma
rens ledamotsantal, ersattes derigenom, att Norrbottens läns lands
ting på grund af folkräkningens resultat utsåg en ny, tredje le
damot för länet. 

Ofver antalet representanter för de särskilda valkretsarne 
vid olika riksdagar från och med år 1867 meddelas uppgift här 
nedan i tab. Litt. A. Orsakerna till de förändringar, som här-

Tab. Litt. A. Antalet ledamöter i Första Kammaren för de särskilda valkretsarna under riksdagarna 1867—1882. 

Anm. Förändringar i valkretsaraes representantantal äro påpekade genom fe ta siffror. 



Första Kammaren. Förändringar 1879—1881. Yrkesfördelning. 

vid timat, finnas angifna dels här ofvan dels, beträffande tidi
gare år, i Centralbyråns förut utgifna berättelser om riksdags-
mannavalen. 

Frän platser i Första Kammaren hafva från 1867 intill 1879 
års riksdag 200 personer afgått, och bland dessa 113 eller 56'5 
procent af samtlige på grund af afsägelse, 19 eller 9"5 procent 
på grund af dödsfall och 68 eller 34-o procent efter nioårigt 
ledamotskap. Under de tre senaste åren hafva ytterligare 50 
afgått, nemligen : 

Ar äro här i allmänhet liktydiga med bevistade lagtima 
riksdagar, dock kan anmärkas, att bland de valde har en, ut
sedd i februari månad år 1870, bevistat ej mindre än 10 lag
tima riksdagar på grund af sitt mandat. För samtlige 200 
valde utgör tjenstgöringstiden i medeltal 6-5 år, och att detta 
tal är temligen konstant, vill synas deraf, att om man frånskil
jer de tre nya valår, som sedan afgifvande af Centralbyråns se
naste berättelse kunnat ingå i beräkningen, eller aren 1871— 
1873, blir resultatet likväl detsamma. De 35 personer, som un
der dessa tre år invaldes i Kammaren, hafva äfven i medeltal 
under 6.5 år af sin valperiod deltagit i Rammarens förhand
lingar. 

Bland de 50 platser, som under åren 1879—1881 blifvit 
lediga, har likväl en, för Skaraborgs län, blifvitjedig så sent, 
att ny representant ej kunnat väljas förr än år 1882. I stället 

hafva under de tre sistförflutna åren två val egt rum på grund 
af folkmängdens tillväxt inom valkretsarna, såsom redan förut 
är anfördt. Bland de 51 val till Första Kammaren, som så
lunda under åren 1879—1881 egt rum, hafva 20 företagits år 
1879, 14 år 1880 och 17 år 1881. För dessa val redogöres i 
bilagda tabell N:o 1. 

Af de genom dessa val till representanter utsedde hade vid 
valtillfället 1 innehaft plats i denna Kammare under tolf år 
(lagtima riksdagar), 1 under tio, 10 under nio, 1 under åtta, 1 
under sju, 1 under sex, 1 under fyra, l under tre, 1 under två 
år samt 33 förut icke varit ledamöter af Kammaren. Bland 
samtlige hafva 12 förut tillhört Andra Kammaren; 14 hafva 
deltagit i ståndsriksdag och bland dessa 4, som ej efter det nya 
representationssättets införande varit riksdagsmän; 22 bland de 
valde hafva ej förut bevistat någon riksdag. 

Bilagda tab. N:o 2 redogör för Första Kammarens samman
sättning vid riksdagen år 1882 samt angifver äfven senaste valår 
och valdag för hvarje ledamot äfvensom antalet af honom såsom 
ledamot af Första Kammaren bevistade riksdagar. Fördelas Kam
marens ledamöter efter valår, framstår följande såsom resultat : 

Bland de åren 1876, 1880, 1881 och 1882 valde hafva un
der hvartdera året 1 blifvit utsedd i januari månad före riks
dagens början och ega sålunda desse icke på grund af sin full-
magt rätt att bevista flere lagtima riksdagar, än om de blifvit 
valde å ordinarie tid föregående år. Förutomjdesse ledamö
ter, 1 för Vestmanlands län, 1 för Norrköping, 1 för Vester-
norrlands och 1 för Skaraborgs län, äro blott 4, nemligen 1 för 
Stockholms stad, 1 för Stockholms län, 1 för Östergötlands 
län och 1 för Malmö valde å annan tid än senare hälften af 
september eller undantagsvis de första dagarne af oktober må
nad, tiden för de lagtima landstingens sammanträden. 

I likhet med föregående år och till jemförelse med dessa 
lemnas äfven nu ett försök till en yrkesfördelning af Första 
Kammarens ledamöter, huru vansklig en sådan fördelning äfven 
stundom kan vara. (Tab. Litt. B.) 

Antalet embetsmän, civile, militäre och ecklesiastike, som i 
Kammaren innehade plats, utgjorde, såsom af tabellen synes, år 
1867 ej mindre än 57 eller 45-6 procent af hela antalet leda
möter, men har sedan dess ansenligt nedgått, om ock 1882 års 
riksdag visar en mindre höjning. De utgjorde nemligen 54 år 
1873, 43 år 1876, 42 år 1879 och 47 år 1882 eller respektive 
42-2, 32-8, 30-9 och 34-3 procent af hela antalet ledamöter. 1 
stället har antalet representanter från de handels- och industri-
idkande klasserna ansenligt tillväxt. Starkast representerad är 
likväl jordbruksnäringen, synnerligast som, förutom de 52 per
soner, hvilka i tabellen äro upptagne såsom godsegare, Iandtbru-
kare eller hemmansegare, äfven ett större antal af Kammarens 
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De orsaker, som föranledt afgång från ledamotskap, hafva 
sålunda under de tre senaste åren i väsendtligen samma mån 
som under de förutgångna verkat bestämmande. 

Då, enligt hvad nyss omförmälts, endast vid pass en tredje
del af dem bland Kammarens ledamöter, som hittils frånträdt 
sin plats, beklädt densamma under hela valtiden, skulle man 
deraf kunna föranledas till oriktiga slutsatser beträffande den 
tiderymd af valperioden, som man kan påräkna, att den valde i 
medeltal skall komma att tillhöra Kammaren. För att erhålla 
någon kunskap uti detta ämne har man att utgå från den er
farenhet, som man vunnit i fråga om de val, hvilka egt rum så 
tidigt, att valtiden för samtlige under denna tiderymd till riks
dagsmän i Första Kammaren utsedde antingen redan tillända-
gått eller ock tilländagår före nästa lagtima riksdags samman
träde. Detta är under närvarande förhållanden fallet med de 
under åren 1866—1873 i Kammaren invalde. Desse äro, oaf-
sedt att samma person stundom blifvit omvald eller efter en tids 
bortovaro åter invald i Kammaren, till antalet 200. Af desse 
200 har nedanstående antal af sin valtid tjenstgjort följande 
antal år: 



4 Första Kammaren. Fördelning efter ålder och bostad. 

Yrkesfördelning för Första Kammarens ledamöter. Tab. Litt. B. 

öfriga ledamöter innehafva jordbruksfastighet. Antalet leda
möter, som i Statsrådet innehaft plats, har i denna Kammare 
städse varit talrikt. Det utgjorde 9 år 1867, 15 år 1873, 9 år 
1876 och 10 år 1879 samt uppgår till 15 vid 1882 års riksdag. 

Med hänsyn till ledamöternas lefnadsår har Kammaren vid 
ingången af nedannämuda riksdagsår företett följande samman
sättning. 

Tab. Litt. C. Åldersfördelning af Första Kammarens 
ledamöter. 

1870: 54-18, 1873: 55-67, 1876: 55-06, 1879: 56-20 och 1882: 
57-83 lefnadsår. Den äldste af Kammarens nuvarande ledamö
ter är född år 1805, den yngste år 1843. 

Riksdagsordningen har lemnat valmännen fritt att till leda
mot i Första Kammaren utvälja annau person än den, som är 
inom valkretsen bosatt. I hvad mån valmännen begagnat sig af 
denna rätt, åskådliggöres genom nedanstående tablå, upprättad 
med ledning af den genom Riksdagens kansli offentliggjorda för
teckningen öfver Kammarens ledamöter. 

Tab. Litt. D. Fördelning af 1882 års Första Kammares 
ledamöter efter bostad. 

Åldersgruppen 50—60 år, som under åren 1873, 1876 och 
1879 innehade främsta platsen, har nu måst dela densamma 
med åldersgruppen 60—70 år, hvilken grupp nu räknar dubbelt 
så stort antal riksdagsmän som för sex år sedan. Detta häu-
tyder derpå, att riksdagsmännens ålder i allmänhet nu är högre 
än förr, en stegring som fortgått nästan oafbrutet ända från Kam
marens första sammanträde. Medelåldern för Första Kammarens 
ledamöter utgjorde nemligen vid början af riksdagen 1867: 52.46, 
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En fördelning af Första Kammarens ledamöter efter bosta
den möter naturligen många svårigheter och åtskilliga omstän
digheter måste vid bedömandet af en sådan fördelning tagas i 
betraktande. Många af Kammarens ledamöter kunna lika så 
väl anses tillhöra det ena länet som det andra, men upptagas 
i ofvannämnda förteckning antagligen efter den legala bostaden 
eller mantalsskrifningsorten; åtskilliga voro vid valets förrättande 
bosatte inom valkretsen, men hafva sedermera flyttat derifrån; 
för Stockholms, Östergötlands, Malmöhus samt Göteborgs och 
Bohus län eger dessutom det förhållandet rum, att länets resi
densstad eller största stad är belägen utanför valkretsen. Ut
går man emellertid från den i tabellen uppgjorda grupperingen 
af Kammarens ledamöter, skulle 68 procent af dessa vara bo
satta inom valkretsen och 32 derutanför, bland dessa sistnämnda 
12 å annan ort än hufvudstaden. I Stockholm skulle, stadens 
egna representanter inräknade, 24 procent af ledamöterna vara 
bosatta. Ar 1867 voro enligt beräkning 81 procent af ledamö
terna bosatta inom valkretsen, 16 procent inalles uti Stock
holm, 6 uti det öfriga riket; och motsvarande tal utgjorde år 
1874 respektive 73, 23 och 8 procent. Att nära 1/4 af Kam
marens nuvarande ledamöter äro bosatte i Stockholm, beror väl 
dels derpå att Stockholm i sin egenskap af hufvudstad torde 
innesluta ett proportionsvis större antal för riksdagsmannakal
let lämplige personer, dels ock deruppå att de fleste bland desse 
ledamöter äro bördige från eller hafva beklädt något embete i den 
bygd de nu i Riksdagen representera, hvartill kommer att den, som 
ständigt är boende å den ort, der Riksdagen sammanträder, icke 
drabbas af några särskilda kostnader för sitt uppehåll vid dess 
möten. Det är synnerligast de nordligare valkretsarna, de norr
ländska jemte Kopparbergs län, som utse sina riksdagsmän utom 
valkretsen. Bland de sydligare länen har samma förhållande 
företrädesvis egt rum i fråga om Göteborgs och Bohus län, der-
näst inom Kalmar län och Elfsborgs län samt under de senare 
åren äfven inom Jönköpings län. Åtskilliga valkretsar finnas 
tvärtom, hvilka allt sedan det nya representationssättets infö
rande med inga eller endast mindre betydande undantag utsett 
sina representanter bland inom valkretsen boende personer. 

Såsom bidrag till bedömandet i hvad mån den nuvarande 
Första Kammarens ledamöter varit i tillfälle att förvärfva den 

vana vid och den kännedom om ärendenas behandling, som en 
längre tids utöfning af representantkallet bereder, meddelas här 
nedanstående sammandrag af hvad tab. N:o 2 upplyser be
träffande den tid, hvarunder Kammarens särskilda ledamöter 
tillhört densamma före innevarande Riksdags början. 

Antal i Första 
Kammaren be
vistade lagti-

ma riksdagar. 

Af antal 
ledamöter. 

Af antal leda
möter såsom 

representanter 
för n. v. val

krets. 

I medeltal hade ledamöterna bevistat 6-9 lagtima riksdag 
såsom representanter i Första Kammaren, och deraf 6-4 riks
dag såsom representanter för deras nuvarande valkrets. Härtill 
kommer, att 25 af den nuvarande Första Kammarens ledamöter 
förut under en eller flere riksdagar innehaft plats uti Andra 
Kammaren samt att dessutom ej mindre än 61 ibland dem re
dan under ståndsriksdagarne varit riksdagsmän, deribland 50 
såsom ledamöter af Ridderskapet och Adeln, 3 såsom ledamöter 
af Presteståndet, 7 såsom ledamöter af Borgareståndet och 1 så
som ledamot af dels Ridderskapet och Adeln dels Borgarestån
det. Af Bondeståndets forna ledamöter vid riksdagarne inne
har deremot ingen plats uti Första Kammaren. I förhållande till 
Kammarens hela ledamotsantal utgöra de, hvilka deltagit i stånds
riksdagarne 44-5 procent; vid 1879 års riksdag utgjorde de, en
ligt hvad i närmast föregående berättelse är meddeladt, 49'3 
och vid 1867 års riksdag 64-8 procent. 

Riksdagens Andra Kammare. 
(Tabb. N:is 3—6.) 

I. Fyllnadsvalen åren 1879-1881. 
(Tab. N:o 3.) 

För de fyllnadxval till denna Kammare, hvilka egt rum un
der mellantiden mellan nyvalen åren 1878 och 1881 redogör tab. 
N:o 3. 

Genom 1878 års nyval till Andra Kammaren blefvo 204 
ledamöter af densamma utsedde. Bland desse afgingo innan 
1881 års riksdags slut 22, och lika många fyllnadsval måste 
derför under riksdagsperiodens lopp företagas. Af dessa val 
egde 8 rum år 1879, 13 år 1880 samt 1 år 1881. De påkalla

des för landsbygden till ett antal af 13 och för städerna till ett 
antal af 9; således jemförelsevis vida oftare för de senare än 
för den förre. De personer, som genom fyllnadsval utsa
gos till representanter, utgjorde nemligen af landsbygdens hela 
antal 9-3, men af städernas 14.1 procent; för hela riket gör 
detta 10'8 procent. Motsvarande tal för fyllnadsvalen under 
riksdagsperioden 1876—1878 utgjorde respektive 10-1, 21-7 och 
13-6 procent; således under denna föregående period med dess 



jemförelsevis mera ofta förekommande val samma förhållande, 
att fyllnadsvalen för städerna voro proportionsvis ej obetydligt 
talrikare än för landsbygden. 

Dödsfall hade i 5, afsägelse i 17 fall varit orsak till de 
val, som egt rum. 

Enligt sakens natur kan man vänta, att intresset hos de 
valberättigade skall vara mindre vid fyllnadsval än vid allmänna 
val, då de senare afse en hel riksdagsperiod, de förra dereniot 
blott en större eller mindre del derutaf, oafsedt att i vissa val
kretsar, eller rikets fyra största städer, vid de allmänna valen 
ett flertal representanter, vid fyllnadsvalen deremot enligt regel 
blott en enda representant utses. De fyllnadsval, som egde rum 
under åren 1876—1878 leranade ock häruppå en bekräftelse. 
Märkligt förefaller det då, att vid de fyllnadsval, för hvilka i 
denna berättelse redogöres, ett motsatt förhållande har egt rum, 
och detta icke blott i enstaka fall utan nästan i alla valkretsar-
Anser man nemligen, att förhållandet mellan de valberättigades 
och de i valen deltagandes antal utgör ett säkert kännetecken 

A) Valkretsarne. 
(Tab. N:o 4.) 

Landsbygden räknade vid de första, år 1866 företagna, va
len till Riksdagens Andra Kammare 135 och vid de följande 
allmänna valen år 1869 136 valkretsar. Vid nyvalen åren 1872 
och 1875 var deras antal 138 och vid nyvalen år 1878 ökades 
det till 140. Enligt den i bilagda tab. N:o 4 A lemnade redo
görelsen beträffande valkretsarnes folkmängd, antalet valberätti
gade och i valet deltagande utgjorde antalet af landsbygdens 
valkretsar vid 1881 års allmänna val 142. 

De förändringar, som mellan 1878 och 1881 års val egt 
rum i fråga om dessa valkretsar, hafva varit följande. 

Jemligt nådiga skrifvelserna den 18 maj och den 25 okto
ber 1878 hafva domsagorna i Södermanlands län blifvit omreg
lerade och deras antal ökats från 2 till 3. Detta har haft till 
följd en motsvarande reglering och tillökning af valkretsarnes 
antal, hvilka förut utgjorde 4, men nu 5. 

Genom nådiga skrifvelsen den 7 juni 1878 hafva domsa
gorna i Jemtlands län blifvit fullständigt omreglerade och har 
genom denna reglering domsagornas, och på samma gång äfven 
valkretsarnes, antal här blifvit ökadt från 3 till 4. 

Vätle, Aie och Kulliugs domsaga var vid 1878 års val på 
grund af § 13 af riksdagsordningen delad i två valkretsar, men 
utgjorde vid 1881 års val, enär folkmängden under tiden aftagit, 
blott en enda. 

Denna minskning i valkretsarnes antal godtgjordes åter 
derigenom, att folkmängden i Norra Ångermanlands domsaga, 
hvilken förut icke uppgått till 40,000 personer, förlidet år vi
sade sig hafva öfverskridit denna summa, så att en delning af 
domsagan i tvenne valkretsar derigenom blef nödig. 

Valkretsindelningen inom Gestriklands domsaga har, sedan 
tingslagsindelningen inom densamma genom nådiga skrifvelsen 
den 28 febr. och den 16 maj 1879 blifvit ändrad, äfven undergått 
förändring, och de tvenne nya domsagor, hvari Medelpads domsaga 

på detta intresse och jemför man i detta afseende fyllnadsvalen 
med motsvarande nyval år 1878, framgår följande såsom 
resultat. 

Vid de två valen i Stockholm var deltagandet mindre än vid 
1878 års val. Härvid bör man likväl taga i betraktande, att vid 
hvartdera af dessa fyllnadsval skulle blott en enda, vid 1878 
års val deremot 16 riksdagsmän utses. Anmärkningsvärdare är 
således, att i Malmö vid 1880 års val, då 1 riksdagsman skulle 
utses, deltogo 33-9 procent, men vid 1878 års val, då likväl 
3 riksdagsmän skulle utväljas, blott 27.1 procent af de val-
berättigade. I samtliga 6 öfriga stadsvalkretsar visade sig 
intresset vid fyllnadsvalen vara starkare än vid de föregående 
allmänna valen. Likaså i de 8 valkretsar på landet, hvarest 
det omedelbara valsättet var antaget. Inom de 5 valkretsar å 
landet, der det medelbara valsättet användes, var deltagandet i 
fyllnadsvalen större inom 2 och mindre inom 2; för den femte 
af dessa valkretsar föreligga ej fullständiga uppgifter, på grund 
hvaraf man ej här kan uttala något omdöme. 

delades i följd af nådiga skrifvelsen den 18 maj 1878, öfverens-
stämma icke i afseende på sitt område med de två valkretsar, 
hvari densamma förut i fråga om riksdagsmannavalen var delad. 
Dessa omgestaltningar, inom Gefleborgs och södra delen af Ve-
sternorrlands län, hafva likväl icke ändrat valkretsarnes antal, 
om de också varit orsak till uppkomsten af nya valkretsar. 

Beträffande de nya valkretsarnes områden får Centralbyrån 
här endast hänvisa till förenämnda nådiga skrifvelser äfvensom 
till nådiga kungörelsen den 1 juli 1881 angående vissa domsa
gors indelning i valkretsar. 

När man tager i betraktande de omgestaltningar, som egt 
rum, kan det icke undgå uppmärksamheten, att de flesta af 
dessa försiggått inom Norrland. Bland de 23 valkretsarna der-
städes äro ej mindre än 10 nybildade sedan 1878 års val, me
dan bland den öfriga landsbygdens 119 valkretsar samma för
hållande eger rum blott i fråga om 6. Äfven under de föregå
ende åren hafva de jemförelsevis flesta omgestaltningarna i fråga 
om landsbygdens valkretsar egt rum inom Norrland och så sy
nes äfven under den allra närmaste framtiden komma att blifva 
fallet. 

I öfVerensstämmelse med § 13 af riksdagsordningen blefvo 
de städer, hvilkas folkmängd ej uppgick till tiotusen, år 1876 
indelade i valkretsar, i följd hvaraf antalet af städernas val
kretsar, som förut utgjort 38, ökades till sitt närvarande antal, 
eller 40. En bland dessa, valkretsen Vadstena—Söderköping— 
Skeninge—Grenna har sedan 1878 års val undergått den förän
dring, att Motala, som med april månads början år 1881 blef 
stad, kort derefter i enlighet med Andra Kammarens beslut för
enades med nämnda valkrets (Kungl. kung. den 30 april 1881). 

Det invånarantal, som i medeltal för hela landsbygden egt 
att utse en ledamot af Riksdagens Andra Kammare, utgjorde 
vid 1881 års val 27,276. För de särskilda länen vexla dessa 
siffror. Häröfver liksom öfver motsvarande förhållanden vid 
föregående val lemnar tab. Litt. E upplysning. 

Andra Kammaren. Nyvalen 1881. Landsbygdens valkretsar. 

II. Nyvalen år 1881. 
(Tabb. N:is 4—6.) 
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Tab. Litt. E. Medeltal invånare i landsbygdens valkretsar, 
länsvis. 

För år 1881 är, såsom af tabellen synes, förhållandet mel
lan folkmängd och representanter något förmånligare än vid när
mast föregående nyval. Skaraborgs, Kristianstads och Koppar
bergs län hafva i fråga om länen att uppvisa de ogynsammaste 
siffrorna eller valkretsar med i medeltal 34,300 till 30,152 in
vånare, Jemtlands och Norrbottens län de gynsammaste eller 
20,192 och 21,066 invånare för valkrets. Södermanlands län, 
som förut i detta hänseende städse varit ett bland de sämst 
lottade länen, har nu i följd af de senaste omregleringarna af 
dess domsagor kommit i en gynsammare ställning. 

I medeltalen för länen utjemnas de stora skilnaderna mel
lan de särskilda valkretsarna. Dessa framträda deremot i föl
jande öfversigt. Af landsbygdens samtlige valkretsar egde nem-
ligen: 

Den största folkmängden, eller mer än 39,000 invånare, egde 
följande valkretsar: Södra Helsinglands domsaga 39,916, Vätle, 
Ale och Kullings domsaga 39,795, Nedan-Siljans domsaga 39,628, 
Lifgedingets domsaga 39,561 samt Åse, Viste, Barne och Laske 

domsaga 39,316 invånare. Den minsta folkmängden, eller min
dre än 15,000 invånare, hade Villåttinge härad 11,944, Redvägs 
härad 12,589 och Himle härad 14,661 invånare. I afseende på 
olikheterna i valkretsarnes folkmängd inom de särskilda länen 
torde få hänvisas till tab. N:o 4 A. 

Städernas 40 valkretsar fördela sig i tre grupper, nemligen 
de 4 städer, som på grund af sin folkmängd ega att utse mer 
än en ledamot af Andra Kammaren; de städer, som ega att hvar 
för sig utse en ledamot, och de, hvilka tillsamman med en annan 
eller flere andra utse en ledamot af denna kammare. 

Den första gruppen eller städerna Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Norrköping hade vid 1881 års val en folkmängd af 
309,965 personer. Eepresentanterne från dessa städer äro till 
antalet 28, hvilket utgör 1 representant på 11,070 invånare eller 
jemförelsevis sämre proportion än under föregående perioder. 
Bäst lottad är Stockholm med en representant för 10,548, sämst 
Norrköping med en representant för 13,367 invånare. 

Den andra gruppen innefattar städerna Uppsala, Linköping, 
Jönköping, Kalmar, Visby, Karlskrona, Lund, Landskrona, Hel
singborg, Örebro, Gefle och Sundsvall. Af dessa 12 städer ega 
4 mellan 6,000 och 10,000, 4 mellan 10,000 och 15,000 samt 
likaledes 4 mellan 15,000 och 20,000 invånare. Tillsammans 
hade dessa städer vid valen 152,035 invånare, så att mot hvar 
och en af deras 12 representanter svara 12,670 invånare. Största 
antalet invånare eller 18,758 kommer på Gefle, minsta antalet 
eller 6,922 på Visby. 

Till den tredje gruppen höra rikets öfriga 75 städer, hvilkas 
sammanlagda folkmängd, 230,446, fördelad på 24 valkretsar, 
gifver i medeltal en representant för 9,602 invånare. Inom de 
särskilda valkretsarne tillhörande denna grupp utgör folkmängden : 

Den valkrets hvilken, redan fem år efter den senast 
företagna regleringen af de smärre städernas valkretsar, öfver-
skridit det maximum af invånare, som dessa enligt riksdagsord
ningen få innehålla, är valkretsen Söderhamn—Hudiksvall med 
12,401 invånare. Närmast denna komma valkretsarne Uddevalla 
m. fl. städer med 11,667, Vestervik—Oskarshamn med 11,571, 
Södertelge m. fl. städer med 11,304 och Kristianstad—Simrishamn 
med 11,044 invånare. Minsta antalet invånare 6,677 kommer 
på valkretsen Varberg m. fl. städer. 

Inom hvar och en af de olika valkretsarna i denna tredje grupp 
finnes följande antal städer: 

Den valkrets, som innefattar det största antalet städer, är 
den, hvilken bildas af Stockholms läns sex städer jemte Enkö
ping (jfr vidare tab. N:o 4 B). 
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I förhållande till samtliga städerna ega ofvannämnda tre 
olika grupper nedanstående andel så väl af deras folkmängd som 
af deras representanter: 

Samtlige stadsrepresentanter uppgingo enligt valen år 1866 
till 55 samt enligt valen åren 1869 och 1872 till 56. Genom 
valen år 1875 ökades deras antal till 60 och genom valen år 
1878 till 64. Häruti har genom 1881 års val icke skett någon 
förändring. Det antal invånare, som enligt 1878 års val mot
svarade en representant, uppgick till 10,224 och var detta då 
den ogynsammaste proportion, som förekommit. Det motsva
rande antalet var nemligen 10,003 år 1875, 9,800 år 1872, 9,316 
år 1869 och 9,035 år 1866. Detta förhållande, att städernas 
representantantal icke tillväxt i lika snabb progression som deras 
folkmängd, har äfven egt rum efter år 1878. Vid sistnämnda års 
val uppgick städenias folkmängd till 654,354 personer, vid 1881 
års val åter, Motala inräknad, till 692,446 personer, hvilket, 
då representanternas antal fortfarande var 64, utgör en repre
sentant på 10,819 invånare. 

Den betydelse, som, företrädesvis å landsbygden, valkretsar
nes större eller mindre utsträckning samt deras sönderdelning i 
flere eller färre kommunala valområden måste ega för riksdags-
mannavalen, har Centralbyrån redan i föregående berättelse sökt 
att ådagalägga och meddelade för den skull derstädes en tabell, 
angifvande ytinnehållet samt antalet kommuner och kommundelar 
inom livar och en af landsbygdens valkretsar. Då likväl här-
utinnan under de senaste åren skett ej så få förändringar, med
delas här en ny sådan öfversigt. 

Tab. Litt. F. Valkretsarnes å landsbygden ytinnehåll och 
kommunantal år 1881. 



Andra Kammaren. Valkretsarnes ytinnehåll och kommunantal. Valberättigade. 

I medeltal blir ytinnehållet af hvarje valkrets å landsbygden : 
inom hela riket 26-66, inom Götaland särskildt 10.09, inom Svea
land utom Kopparbergs län 14-43, inom Kopparbergs—Gefleborgs 
—Vesternorrlands län 37-71, inom det öfriga Norrland 155.03 
svenska qvadratmil. Då inom Malmöhus län hvarje valkrets 
omfattar i medeltal 3-7 5, uppnår den i Norrbottens län en stor-

Valstatistik 1879—1881. 

lek af i medeltal 229-66 svenska qvadratmil. Sådana förhållanden 
måste i alla afseenden vara af ingripande betydelse för riksdags-
mannavalen. 

De olägenheter, som de stora afstånden bereda i fråga om 
riksdagsmannavalen, skulle likväl till en del motvägas deraf, om 
de valkretsar, hvilka egde den största utsträckningen, i ersättning 
voro försedda med de proportionsvis flesta valorterna. Tvärtom 
inträffar just motsatsen. Norrlands och Dalarnes kommuner ega 
i allmänhet en mycket stor folkmängd, Skånes, Vestergötlands 
och Gotlands deremot en ringa sådan, och på grund häraf komma 
åter valkretsarne inom de förra delarne af riket att enligt regel 
innefatta ett vida mindre antal kommuner än inom de senare. 
Medan sålunda de 2 gotländska valkretsarne innefatta den ena 
45 och den andra 48 kommuner, finnas i Vesterbottens läns 4 
valkretsar tillsammans endast 25 och i Norrbottens läns 4 val
kretsar tillsammans endast 19 kommuner, så att på detta sätt 
rikets två nordligaste län med en utsträckning af närmare 1,416 
svenska qvadratmil icke ega ens hälften så många valorter som 
Gotland, hvars ytinnehåll uppgår till föga mer än 27 svenska 
qvadratmil. Största kontrasten ibland de olika valkretsarne i 
riket bilda Oxie och Skytts domsaga i Malmöhus samt Luleå 
domsaga i Norrbottens län. Inom den förra har hvarje kommun 
eller kommundel en utsträckning af i medeltal 0-09, inom den 
senare af i medeltal 68-6 4 svenska qvadratmil. 

Vid fråga om valkretsarnes kommunala indelning får man 
äfven fästa sig vid de delar af kommuner, som i dem ingå och 
hvilkas antal i följd af de stora oregelbundenheter i den admi
nistrativa indelningen, hvilka af ålder i vårt land varit rådande, 
ej är obetydligt. Ej mindre än 138 kommuner voro nemligen 
vid 1881 års val delade på valkretsar, deraf 130 på två och 8 
(Malgesanda, Yxnerum, Kristberg, Bottnaryd, Häglinge, Kågeröd, 
Börstig och Ufvered) på tre sådana. Skåne, Vestergötland och 
Östergötland förete de flesta; Gotland, Dalarne, Vermland, Bo
huslän och Norrland de minsta af dessa oregelbundenheter. Ge
nom denna delning af kommuner på olika valkretsar kunna flere 
valtillfällen öppnas för de valberättigade. Nödvändigt är det 
likväl ej, då grundlagen härom ingenting bestämmer. Faktiskt 
har förhållandet gestaltat sig så; att de flesta kommundelar välja 
hvar för sig, men att likväl å andra sidan ett ej obetydligt antal 
välja tillsammans med angränsande kommuner. Vexlingarna 
härutinnan bidraga i sin mån att befordra den ovisshet, som ej 
så sällan ännu eger rum i fråga om kommunens utsträckning 
och omfattning. 

B) Valberättigade. 
(Tab. N:o 4.) 

Det absoluta antalet valberättigade äfvensom förhållandet 
mellan dessa och hela folkmängden meddelas i tab. N:o 4 A 
och B, af hvilka A redogör för landsbygdens och B för städer
nas valkretsar. 

Af dessa tabeller framgår, att de rikets invånare, hvilka vid 
1881 års val till Andra kammaren voro berättigade att deri taga 
del, utgjorde ett antal af 281,163, hvilket är 10,826 mer än år 1878, 
25,611 mer ån år 1875 och 45,043 mer än år 1872. I likhet med 
hvad föregående år varit fallet, har de valberättigades antal tillväxt 
hastigare än befolkningens. De förre utgjorde nemligen nu 6-2 % 
af den senare, medan motsvarande förhållande år 1878 var 6-o %, 
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år 1875 5-9 % och år 1872 5-6. De bristfälliga och delvis min
dre tillförlitliga uppgifter beträffande antalet valberättigade, som 
inkommo rörande 1866 års val, tillåta ej att utsträcka jemfö-
relsen ända till dessa. 

Förhållandet mellan landsbygden och städerna gestaltar sig 
så, att år 1881 235,604 valberättigade (6-1 % af respektive folk
mängden) tillhörde den förra och 45,559 (6'6 % af resp. folkm.) 
de senare. Proportionen mellan folkmängd och valberättigade å 
landsbygden var år 1878 5-95, år 1875 5-88 och år 1872 5'7 %. 
För städerna åter var samma proportion år 1878 6-5, år 1875 
5-9 och år 1872 5-3 %. Således å båda ställen stegring under 
samtliga perioder, dock starkare för städerna än för landsbygden. 
Medan proportionen för städerna år 1872 var icke obetydligt 
ogynsammare än för landsbygden, blef den vid följande val un
gefär densamma och är år 1878 vida fördelaktigare. Städernas 
procenttal hade nemligen under hvardera af de riksdagsperioder, 
som lågo mellan valen 1872 och 1878 höjt sig med 0-6, men 
landsbygdens under båda tillsaramans med endast 0-2. Under 
den senast tilländagångna perioden har förhållandet icke varit 
detsamma. Nyvalen år 1881 visade i förhållande till närmast 
föregående för städerna en höjning i procenttalet af blott 0.07, 
för landsbygden deremot af 0.14. Att tillväxten varit så ringa i 
städerna, derför torde väl de senare årens mindre gynsamma 
ekonomiska förhållanden bära skulden; att den å landsbygden 
varit jemförelsevis större, får man väl åter i betydande mån 
tillskrifva den förhöjning i taxeringsvärde, som landsbygdens 
fastigheter under perioden fått vidkännas. 

De valberättigades relativa antal har emellertid i det stora 
hela tillväxt vida hastigare i städerna än på landsbygden. Men 
härunder har samma förhållande egt rum beträffande folkmängden, 
så att skilnaden med afseende på tillväxten i de valberättigades 
absoluta antal varit ännu större; den har från 1872 till 1881 
års val utgjort för landsbygden 14 %, för städerna deremot 56 %. 
En följd häraf har åter varit, att de valberättigades antal å 
båda ställen icke nu stå till hvarandra i samma proportion som 
förut. Af hela antalet valberättigade har nemligen vid de olika 
valen tillhört: 

personer, som visserligen enligt taxeringslängderna innehafva för 
valrätt erforderlig fastighet eller inkomst, men icke uppfylla 
grundlagens öfriga föreskrifter för samma rätts åtnjutande; t. ex. 
de som äro stälde under förmynderskap eller häfta för oguldna 
kommunalutskylder. Skilnaden mellan dessa de verkligt valbe
rättigade och dem, som endast innehafva för valrätt erforderlig 
census, är icke känd, men torde synnerligast i de större stä
derna vara ej obetydlig. 

Huru antalet valberättigade inom de särskilda länen vid de 
olika valen förhållit sig till hela folkmängden åskådligg res ge
nom nedanstående tabell. 

De län, hvarest städerna i förhållande till folkmängden egde 
färre valberättigade än landsbygden, uppgingo år 1872 till 14, 
år 1875 till 9 samt hade vid 1878 års val nedgått till 3, Jön
köpings, Gotlands och Kopparbergs. Man hade sålunda skäl att 
antaga ett fortskridande i samma riktning vid 1881 års val. Så 
blef likväl icke förhållandet. Jemte de tre nyssnämnda länen 
visade då äfven Kristianstads och Jemtlands län lägre procenttal 
valberättigade för städerna än för landsbygden, hvarjemte detta 
för Malmöhus och Elfsborgs län var lika för stad och för land. 
Inom de särskilda länen i deras helhet har, såsom af tabellen 
synes, tillväxten af de valberättigades antal varit högst ojemn. 

Tab. Litt. G. Valberättigade i procent af folkmängden, 
länsvis. 

Någon åldersfördelning af rikets folkmängd vid 1880 års 
folkräkning har ännu ej hunnit utföras och kan sålunda ej heller 
här en fullt exakt uppgift meddelas öfver antalet valberättigade 
i förhållande till antalet män, som uppnått myndighetsåldern. 
Utgår man likväl från de vanliga beräkningsgrunderna för ålders
fördelningen, skulle antalet män öfver 21 år gamla vid 1880 åis 
slut hafva utgjort 1,194,000 och torde 1,018,000 af desse kunna 
hänföras till landsbygden samt 176,000 till städerna. På grund 
häraf skulle antalet valberättigade i förhållande till antalet män, 
som uppnått myndighetsåldern, vid 1881 års val hafva utgjort 
för hela riket 23-6 %, för landsbygden 23'2 % och för städerna 
25-9 %, mot respektive 23-3, 22-9 och 25-3 % år 1878 samt re
spektive 21-9, 22-o och 21 2 % år 1872. 

Bland valberättigade äro här liksom i föregående berättelser 
endast de verkligt valberättigade räknade, således icke sådana 
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Starkast har den varit inom Vesterbottens län, hvartill likväl 
bevillningstaxeringens införande i dess lappmarker i betydande 
mån bidragit. Dernäst i Kopparbergs och Gotlands län. Minst 
gynsamma hafva förhållandena varit inom Vesternorrlands och 
Gefleborgs län, de enda som förete minskning med afseende på 
de valberättigades relativa antal år 1872 och år 1881. 

Med afseende särskildt på landsbygden hafva de valberätti
gade i och för sig samt i förhållande till folkmängden olika år 
inom landets tre hufvuddelar utgjort: 

Grupperas de särskilda länen efter den större eller mindre, 
proportionen mellan valberättigade och folkmängd å landsbygden 
derstädes, visa sig följande likheter och skiljaktigheter: 

Främst stå fortfarande Gotlands och Jemtlands län, hvilka 
nu ega mer än 9 % valberättigade: nemligen Gotlands län 9-2 % 
och Jemtlands län 9 i %. Lägst åter stå likaledes fortfarande 
Södermanlands län med 3-2 % och Östergötlands län med 3-9 % 
valberättigade. Oaktadt den betydande skilnaden i folkmängd 
eger det förra länet ej så många valberättigade som Gotlands och 
det senare obetydligt flere än Vesterbottens län. 

Förhållandet inom länen vid 1881 års val åskådliggöres 
genom tab. Litt. H. 

De valkretsar, hvilkas valberättigade invånare utgöra mer 
än 9 % af hela antalet äro följande: Vesterbottens mellersta 
domsaga (9-7 %), Jemtlands norra domsaga (9-7 %), Vestbo hä
rad (9-7 %), Ofvan-Siljans domsaga (9-5 %), Gotlands södra 
domsaga (9-5 %), Jemtlands vestra domsaga (9'3 %), Nordmarks 
domsaga (9-3 %) och Herjeådalens domsaga (9o %); lägsta pro
centen återfinnes deremot inom Fernebo härad (2-5 %), Jönåkers 
härad (2-8 %) samt Risinge, Hällestads och Tjällmo domsaga 
(2-9 %). 

Här anförda förhållanden äro ej nya. Föregående val hafva 
framvisat samma resultat. I den fasta egendomens jemnare eller 
ojemnare fördelning inom olika bygder kunna vi skönja orsaken 
till de olikheter, som framträda. Norrland öfverhufvud och några 
bygder af Götaland, hvilkas naturbeskaffenhet och afskilda be
lägenhet aldrig lockat till bildande af stora jordegendomar, intaga 
derför de främsta, bygderna kring Mälaren och rikets bergslager 
deremot de sista rummen i fråga om valmännens relativa antal. 

Från år 1878 har antalet af städernas valberättigade ökats 
med 2,994, samt frånsedt Motala med 2,872 eller ined 6-8 %. 

Mellan 1875 och 1878 års val utgjorde tillväxten 19-7 % samt 
mellan 1872 och 1875 års val, oafsedt att Borgholm, Skellefteå 
och Haparanda öfverflyttades till städernas valkretsar, 21.3 %. 

Med afseende på länen är proportionen mellan städernas 
valberättigade och folkmängd förmånligast inom de tre nordli
gaste, minst förmånligt inom Jönköpings, Östergötlands och Sö
dermanlands län, och eger sålunda här en viss motsvarighet med 
landsbygden rum. Hvad som likväl i främsta rummet är bestäm
mande med afseende på denna proportion är, såsom af nedan
stående tabell Litt. I synes, städernas storlek. 

Orsaken till den skiljaktighet, som här eger rum, torde vara 
att söka deri, att fastighetsegarne äro i förhållande till folkmäng
den flere till antalet i de mindre städerna än i de större, äfven-
som att till dessa senare relativt flere löse arbetare tillströmma, 

Tab. Litt. H. Förhållandet mellan valberättigade och folkmängd 
i landsbygdens valkretsar vid 1881 års val. 
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hvilka höja folkmängdssiffran utan att på samma gång ökade 
valberättigades antal. Lägsta procent valberâttigade finnes i 
Eskilstuna (4-7 %) och Norrköping (4-9 %), den högsta i Ore-
grund (13-o %) samt Skanör och Falsterbo (11-9 %). 

Bland städernas valkretsar ega de 4, hvilka hvar för sig 
sända flere riksdagsmän, i medeltal 6-2 % valberâttigade (maxi
mum Göteborg 7-0 %, minimum Norrköping 4-9 %); de 12, som 
bestå af en enda stad och sända en riksdagsman, i medeltal 6-6 
% (maximum Helsingborg 7'9 %, minimum Jönköping 5-4 %); de 
24, som bestå af flere städer, i medeltal 7-o % (maximum Luleå 
m. fl. städer 9-2 %, minimum Eskilstuna—Torshälla 5-o %) val-
berättigade. 

På hvarje representant komma i medeltal för hela lands
bygden 1,659 valberâttigade (mot 1,627 år 1878, 1,594 år 1875 
och 1,500 år 1872) samt för de särskilda länen: 

I jemförelse med år 1872 är förhållandet sämre för alla 
län utom för Södermanlands, Vesternorrlands, Jemtlands och 
Norrbottens, i hvilka län valkretsarnes antal ökats, utan att 
antalet valberâttigade i samma mån tillväxt. 

Valmännens fördelning på de olika valkretsarne inom samma 
läns landsbygd är till en del särdeles ojemn. Jemnast är den
samma i Uppsala, Gotlands, Örebro och Vesterbottens län, 
hvaremot i Södermanlands, Vermlands och Kopparbergs län val
kretsar finnas, som ega mer än tre gånger så många valmän 

Tab. Litt. I. Förhållandet mellan valberättigade och folkmängd 
i städerna vid 1881 års val. 

som andra inom länet. I ett af dessa sistnämnda län eller 
Vermlands finnes till och med en valkrets (Jösse domsaga), som 
eger nära fem gånger så många valberättigade som en annan . 
(Fernebo härad). 

Till jemförelse med föregående år må följande öfversigt tjena: 

De två valkretsar, hvilka ega mer än 3,000 valmän, äro 
Ase-Viste-Barne-Laske domsaga (3,203) och Nedan-Siljans dom
saga (3,176), båda likväl med så stort antal invånare (39,316 
och 39,628), att i fall folkmängden normalt tillväxer en tudel-
ning i valkretsar inom kort bör>ifrågakomma. Minsta antalet 
valberättigade finnas i två bland de nybildade kretsarne inom 
Södermanlands län, nemligen i Villåttinge härad (378) samt i 
Jönåkers härad (479). Dernäst i ordningen följer Fernebo härad 
(med 521 valberâttigade). Ase-Viste-Barne-Laske domsaga eger 
åtta och en half gånger så många valmän som Villåttinge härad. 

Inom de särskilda grupperna af stadsvalkretsar ega de 4 
största städerna en representant för 690 valberättigade, de 12 
medelstora städerna en för 841 och de smärre städerna en för 
674 valberättigade. För rikets samtliga städer är medeltalet en 
representant för 712 valberättigade, mot en för 665 år 1878, en 
för 592 år 1875 samt en för 470 år 1872. Inom två valkretsar 
finnas mer än 1,000 valmän på hvarje representant, nemligen 
inom Karlskrona (1,294) och Gefle (1,133). Mindre än 500 fin
nas likaledes endast i tvenne, eller i Eskilstuna-Torshälla (453) 
och i Venersborg - Åmål (485). Ingendera af dessa kretsar har 
likväl så få valmän som valkretsen Villåttinge härad. 

C) Valsättet. 
(Tab. N:o 4.) 

Det medelbara eller omedelbara valsättets användande inom 
landsbygdens valkretsar vid de nyval, från hvilka uppgifter före
ligga, har varit följande: 

Allt flere af landsbygdens valkretsar hafva sålunda antagit 
det omedelbara valsättet, hvilket. från och med 1878 års val 
blifvit det förherrskande. Deremot har å andra sidan, så vidt 
kändt är, icke någon valkrets på grund af fattadt beslut åter 
upptagit det medelbara. Genom domsagors reglering eller till
växt i folkmängd har likväl ej sällan inträffat, att trakter, som 
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ett föregående år valde omedelbart, ett senare år kommit att 
välja medelbart. Dessa omständigheter hafva nemligen föranledt 
bildandet af nya valkretsar och i dessa måste enligt riksdags
ordningen medelbart valsätt användas, så vida ej annat på 
grundlagsenligt sätt beslutes. Särskildt då en domsaga på grund 
af folkmängdens tillväxt blifvit delad i tvenne valkretsar, möta 
likväl stora svårigheter att få ett sådant beslut fattadt så tidigt, 
att det omedelbara valsättet kan användas redan vid det första 
val, som de nya valkretsarna företaga. Förhållandena inom 
Oppunda och Villåttinge härads domsaga vid 1881 års val lemna 
härpå ett bevis. 

Då, enligt hvad förut blifvit anfördt, ej obetydliga omän-
dringar i fråga om valkretsar egt rum mellan de två senaste 
allmänna valen, har äfven en återgång i valsätt för flera trakter 
af landsbygden deraf blifvit en följd. Fyra bland de nybildade 
valkretsarne inom Södermanlands län eller Jönåkers, Rönö-
Hölebo-Daga, Oppunda samt Villåttinge härad, af hvilka Opp
unda och Villåttinge härad förut antagit det omedelbara val
sättet, hafva vid 1881 års val användt det medelbara; Gestriklands 
domsagas östra och vestra valkretsar hafva år 1881 båda valt 
medelbart, medan en af de, två valkretsar, hvari domsagan 
förut v,ar delad, valde omedelbart; Jemtlands läns tre äldre val
kretsar begagnade alla det omedelbara valsättet, men efter om-
regleringen af länets domsagor begagnade år 1881 tre af de nya 
valkretsarna det omedelbara, en deremot det medelbara valsättet. 
Biand de öfriga nybildade valkretsarna hafva Vätle, Ale och 
Kullings domsaga, Medelpads vestra och östra domsagor samt 
Norra Ångermanlands domsagas båda valkretsar användt det 
inom dessa områden äfven förut begagnade medelbara valsättet; 
hvaremot Lifgedingets domsaga, i likhet med hvad är anfördt 
beträffande tre af de nybildade valkretsarna inom Jemtlands län 
(Jemtlands norra, Jemtlands östra samt Herjeådalens dorasagor), 
antagit det omedelbara, som förut blott användts inom en del 
af den nuvarande valkretsens område eller inom Öster- och 
Vester-Rekarne härad. Resultatet af allt detta har blifvit, att 
medan af ofvannämnda områdens 14 valkretsar vid 1878 års val 
8 begagnade det medelbara och 6 det omedelbara valsättet, an
vände vid 1881 års val af de 16 valkretsar, hvari samma om
råden då voro delade, 12 det förra, men endast 4 det senare af 
dessa valsätt. 

Då likväl det medelbara valsättet vid 1881 års val, icke 
blott relativt utan äfven absolut taget, begagnades i färre val
kretsar än år 1878, så förutsätter detta, att under mellantiden 
förutom de fyra nybildade valkretsar, hvarom redan är taladt, 
äfven några af de gamla beslutit förändringar härutinnan. Dessa 
valkretsar, 7 till antalet, hafva varit följande: 

inom Jönköpings län Östra härads domsaga, 
» Malmöhus » Herrestads och Ljunits härad, 
» Skaraborgs » Gudhems och Kåkinds domsaga, 
" » » Vartofta och Frökinds » 
» » » Södra Vadsbo » 
» Kopparbergs » Grangärde m. fl. tingslag, 
» Norrbottens » Luleå domsaga. 

Betraktas Skaraborgs läns valkretsar såsom ett helt, gränsa 
alla här nämnda valkretsar med undantag af Luleå domsaga till 
områden, der omedelbart valsätt sedan föregående år förekommit. 

Det medelbara valsättet qvarstår numer orubbadt blott inom 
Uppsala, Elfsborgs och Vesterbottens län, hvaremot det omedel

bara uteslutande användes i Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, 
Hallands, Örebro och Vestmanlands lan. I Stockholms, Verm-
lands och Norrbottens samt, i följd af valkretsarnes omreglering, 
äfven i Södermanlands och Gefleborgs län skedde 1881 års val 
omedelbart blott inom en samt i Vesternorrlands län blott inom 
två af länets valkretsar; men i stället var samma valsätt det 
vida öfvervägande inom Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmö
hus, Göteborgs och Bohus, Kopparbergs samt Jemtlands län. I 
Kronobergs län voro de båda slagens valkretsar lika många samt 
i Skaraborgs län nästan lika många till -antalet. Den del af 
riket, hvarest det medelbara valsättet ännu begagnas, utgöres 
sålunda hufvudsakligen af trenne särskilda större områden: den 
östra hälften af Mälarprovinserna, landet kring Venern eller 
Vestergötland med Dal och Vermland, samt Norrland. Äfven 
här förekomma likväl undantag ifrån regeln och särskildt bör i 
fråga om den sydligare delen af Norrland framhållas, att den 
öfvervigt, som det medelbara valsättet år 1881 der egde, ute
slutande var beroende på valkretsarnes ombildning derstädes. 
Utom dessa områden användes det medelbara valsättet numer 
endast inom mycket få valkretsar. 

Den lokala utsträckningen har sålunda, såsom vid den nya 
riksdagsordningens affattande förutsågs, varit af stor inverkan i 
fråga om sättet för valen. De sydligare, mera tätt befolkade 
delarna af landet använda företrädesvis det omedelbara; de nord
ligare, mera glest befolkade, det medelbara valsättet. Att den 
stora utsträckningen likväl icke kunnat förhindra det förstnämnda 
valsättets antagande, se vi, då vid 1881 års val detsamma bland 
annat begagnades inom tvenne bland rikets största valkretsar, 
Luleå och Herjeådalens domsagor, den förra nära 206, den se
nare något mer än 143 svenska qvadratmil stor. Beträffande 
de särskilda valkretsarnes ytinnehåll lemnar föröfrigt tab. Litt. 
F upplysning. 

Folkmängden äfvensom de valberättigades antal uppgick 
inom den del af landsbygdens valkretsar, som antagit det ome
delbara valsättet, så väl i och för sig som i förhållande till 
landsbygdens hela antal till följande belopp: 

I de valkretsar, der det medelbara valsättet ännu användes, 
uppgick folkmängden vid 1881 års val till 1,718,299 eller 44-4 % 
af landsbygdens hela folkmängd samt antalet valberättigade till 
108,006 eller 45.8 % af samtliga valberättigade å landsbygden. 

Bland 24 stadsvalkretsar, som kunde välja mellan medelbart 
och omedelbart valsätt, hade redan vid 1866 års val halfva an
talet och åren 1869 och 1872 samtliga med undantag af 2 an
tagit det omedelbara. Af de två sistnämnda använde vid 1875 
och 1878 års val blott en enda, Kristinehamn m. fl. städer, ännu 
medelbart valsätt, men i följd af stadsvalkretsarnas, år 1876 
företagna, omreglering kom likväl antalet kretsar med medelbart 
val att år 1878 uppgå till 3: Vesterås-Köping, Vexjö m. fl. 
städer samt Kristinehamn m. fl. städer. Afven dessa kretsar 
hafva likväl under de senaste åren förändrat sitt valsätt, så att 
vid 1881 års val samtliga städer för första gången hafva valt 
omedelbart. 
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D) I valen deltagande. 
(Tab. N:o 4.) 

De väljandes absoluta antal jemte beräkning huru stor pro
cent desse utgjorde af samtlige valberättigade inom h varje val
krets meddelas i tab. N:o 4: A och B. Uppgifterna afvika i 
åtskilliga fall från dem, hvilka blifvit af valförrättaren lemnade, 
och har detta oftast sin grund deri, att genom Centralbyråns 
skriftvexling med vederbörande myndigheter, uppgifterna från 
vissa kommuner blifvit beriktigade och ändrade. Åfvenså har 
det visat sig, att åtskilliga kommuner deltagit i valet, ehuru val
förrättaren derom icke haft kännedom, emedan intet protokolls
utdrag öfver valförrättningen blifvit till honom insändt. De per
soner, som i dessa kommuner deltagit i omröstningen, hafva i 
likhet med föregående år af Centralbyrån inräknats bland dem 
som i valen deltagit, men hvilkas röster kasserats. 

Nedanstående tabell Litt. K. meddelar en sammanställning 
sä väl af 1881 års som af föregående års uppgifter om de väl
jandes absoluta ock relativa antal. 

Tab. Litt. K. Antalet deltagande i nyvalen åren 1872—1881. 

Af tabellen framgår, att de väljandes relativa antal städse 
varit större i städerna än på landet samt städse större vid de 
omedelbara än vid de medelbara valen. Jemföras de olika årens 
förhållanden med hvarandra, visar sig, att det relativa antalet 
deltagare i de medelbara valen nästan för hvarje gång förmin
skats, att beträffande landsbygdens omedelbara val motsatsen 
inträffat samt att deltagandet i städernas val år 1872 var rela
tivt taget ej obetydligt större än vid de två följande nyvalen, 
men att år 1881 intresset för valen der visade sig starkare än un
der något af de föregående åren. Att för hela rikets samtliga val 
de siffror, som utvisa förhållaudet mellan väljande och valberät
tigade, oaktadt nu nämnda delvis mindre fördelaktiga förhållanden, 
likväl för hvarje senare år varit högre än för det föregående, 
beror till väsentlig grad deruppå, att under tiden mellan hvarje 

val icke så få valkretsar antagit det omedelbara valsättet; och 
särskildt gäller detta om landsbygden, hvarest detta slag af val
kretsar mellan valen 1872 och 1881 ökats från 60 till 78. Jem
föras åter de tvenne senaste nyvalen med hvarandra, märker 
man inom alla slag af valkretsar ett lifligare deltagande år 1881 
än år 1878. Denna stegring i valens liflighet kan för öfrigt 
spåras äfven före 1881 års allmänna val. Såsom redan är vi-
sadt, var det äfven ett utmärkande kännetecken för de fyllnads
val, som under åren 1879—1881 egde rum. 

Uti landsbygdens valkretsar hafva inom de olika länen un
der olika år nedanstående procent valberättigade deltagit i valen. 

Tab. Litt. L. Antalet i valen deltagande i procent af valbe
rättigade å landsbygden, länsvis. 

I fall man endast efter denna tabells siffror ville bedöma 
intresset för riksdagsmannavalen inom de olika länen, skulle man 
likväl handla mycket oriktigt. Till ett rättvist bedömande hör 
äfven att taga i betraktande de hinder, som möta deltagandet 
i dessa val, hvilka hinder på ena stället äro vida större än på 
det andra. Valkretsarnas ytinnehåll och kommunala indelning 
(hvarom i tab. Litt. F meddelas uppgifter, till hvilka Central
byrån får hänvisa) äro härvidlag af stor betydelse. 

Att intresset vid de omedelbara valen är större än vid de 
medelbara, ådagalägges särskildt i fråga om 1881 års val af föl
jande uppgifter rörande landsbygdens valkretsar. 
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I de medelbara valen derstädes deltogo: 

I de omedelbara valen deltogo äter: 

Inom de medelbart väljande kretsarne var deltagarnes antal 
jemförelsevis minst inom Piteå domsaga, blott 2'9 %, och starkast 
inom Villåttinge härad, ej mindre än 42-1 %; inom de omedelbart 
väljande minst inom Aspelands och Handbörds domsaga eller 
9'2 % och starkast inom Risinge, Hällestads och Tjällmo dom
saga eller ända till 62-5 % af de valberättigades antal. Jemföras 
dessa siffror med motsvarande för de tre föregående valen åren 
1872, 1875 och 1878, visar sig, att maximum deltagare i de 
medelbara valen under intetdera af dessa år varit högre än 29-2 
%, minimum åter ej lägre än 3-o 'i, samt att i fråga om de 
omedelbara valen hvarje år 2 à 4 olika kretsar haft att upp
visa lägre procenttal än 10 % samt att särskildt 1 af dessa år 
1875 blott uppnådde 3'8 %, medan under samtliga dessa år blott 
vid 2 val deltagarnes antal varit högre än 50 %, deraf vid det 
ena 52"6 %, men vid det andra deremot (omvalet i Luggude 
domsagas södra valkrets år 1872) ej mindre än 66.9 %, det 
högsta procenttal som något val å landsbygden hittills veterligen 
haft att uppvisa. 

Jemföras valuppgifterna från 1878 och 1881 för de kretsar, 
som det förra året begagnade det medelbara, det senare året 
det omedelbara valsättet, befinnas de väljandes antal i % af de 
valberättigades hafva utgjort: 

Således vida större lifaktighet efter förändringen än förut. 
I allmänhet visar sig till och med, att deltagandet i valen varit 
större i de valkretsar som för första gången begagnade det 
omedelbara valsättet än i de äldre omkringliggande, som förut 
begagnat detsamma. Sålunda är deltagarnas procenttal större i 
Herrestads och Ljunits härad än i någon annan valkrets i samma 
län, likaså äfven i Grangärde m. fl. tingslag. Luleå domsaga, 
ehuru med afseende på valorternas antal i förhållande till yt
innehållet den sämst lottade af rikets valkretsar, har ändock att 

uppvisa högre procenttal än 11 andra kretsar med omedelbart 
valsätt. 

I likhet med föregående år befinnes äfven vid 1881 års val 
ett ej obetydligt antal kommuner och kommundelar af en eller 
annan anledning uraktlåtit eller ej kommit i tillfälle att deltaga 
i omröstningen. Dessa kommuner och kommundelar äro enligt 
uppgifterna följande : 

i Stockholms län: Nacka, Ekerö, Närdinghundra-delen af Fasterna, Väddö-Häfverö-
deleu af Vätö; 

i Uppsala län: Vaksala- och Rasbo-delen af Erentnna, länsdelen af Hernevi; 
i Östergötlands län: Vifolka-delen af Malgesanda, Valkebo-delen af Slaka, Gull-

bergs-delen af Brunneby; 
i Kronobergs län: länsdelen af Femsjö; 
i Kalmar län: Karlslunda, Källa, Stenåsa, Gräsgård, Smedby; 
i Gotlands län: Visby södra och norra landskommuner, Vall, Othem, Norrlanda, 

Ganthem, Sjonhem, Gammelgarn; 
i Blekinse län: Förkärla; 
i Kristianstads län: Östra Herrestad, Gärdsdelen af Häglinge, Norra Åsbo-delen 

af Torup, länsdelarne af Hishnlt samt af Sölvesborgs landskommun; 
i Malmöhus län: länsdelarne af Norra Rörnm, Tjörnarp och Häglinge, Frosta-

delen af Vestra Sallernp; 
i Hallands län : Lindome ; 
i Göteborgs och Bohus län: Lycke, Romelanda, Fiskebäckskil, Gullholmen, Mollö-

sund ; 
i Elfsborgs län : Grimmared, Dannike, Smula, Gesäter, Marksdelen af Torpa, läns

delarne af TJnnaryd, Hestra och Bjnrbäck, Redvägs-delarne af Hällstad och 
Möne, Kullingsdelen af Magra, Vedbo-delarne af Råggärd, Lerdal och Dalskog; 

i Skaraborgs län: Strö, Edsvära, Skåningsdelarne af Ufvered och Hällnm ; 
i Vermlands län: Karlstads landskommun; 
i Vestmanlands län: Fröshult, Lillhärad, Ytter-Tjnrbo-delen af Sevalla, länsdelen 

af Ramsberg; 
i Jemtlands län: Alanäs, Hotagen, Offerdal, Rätan; 
i Norrbottens län: Gellivare, Enontekis. 

Antalet af ofvan uppräknade kommuner och kommundelar 
utgör 68 med tillsammans 2,774 valberättigade, af hvilka 33 
med 1,239 valberättigade skulle användt det medelbara och 35 
med 1,435 valberättigade det omedelbara valsättet. De kom
muner och kommundelar, som tillhöra valkretsar med medelbart 
valsätt, hade egt rätt att välja 44 elektorer. 

År 1878 uppgick antalet kommuner och kommundelar, som 
ej togo del uti valen, till 99, hvilka tillsammans egde 3,358 val
berättigade. Ar 1875 var åter sammanräknade antalet valbe
rättigade inom ifrågavarande slags kommuner och kommundelar 
endast bortåt 2,000. 

Orsaken dertill, att intet val blifvit hållet, synes i de flesta 
fall varit den, att inga valmän infunnit sig vid den utlysta sam
mankomsten. I åtskilliga kommuner, företrädesvis i sådana med 
medelbart valsätt, hafva några få valberättigade varit vid sam
mankomsten närvarande, men på grund af sitt ringa antal ansett 
sig ej kunna företaga någon åtgärd i fråga om riksdagsmanna-
valet. Från Hestra kommundel i Elfsborgs län uppgifves, att 
valet der icke blifvit nog tidigt utlyst. Från den del af Bjur 
bäck, som tillhör Elfsborgs län, heter det: »då aldrig några 
kungörelser från Elfsborgs län ankomma till Bjurbäcks kyrka 
(belägen uti Skaraborgs län, i kommunens hufvuddel), har 
något val på grund deraf icke heller nu kunnat hållas». I 
Vedbo-delen af Råggärds kommun »beslöto de närvarande en
hälligt, att de för Vedbodelen ingen elektor ville välja eller 
behöfde välja». I Smula kommun i Elfsborgs län beslöt plura-
liteten af de närvarande att icke utse någon elektor »med anled
ning af det angifna ringa antalet 138 invånare» uti kommunen. 
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I Grimmared (Elfsborgs län) »nedlade stämman sin rätt att del
taga i riksdagsmannavalet och afslog att välja elektor, deraf att 
ett sådant sockneombud vanligtvis fordrar ersättning, då kom
munen derför tryckes med utgift». Samma orsak förebäres kanske 
med mera skäl från Gellivare, hvarest »inga röster afgåfvos 
hufvudsakligen för undvikande af en jemförelsevis stor resekost
nad» för de fyra elektorer, som kommunen egde utse. På lik
nande sätt handlade sistnämnda kommun så väl vid 1875 års 
nyval som vid 1880 års fyllnadsval. 

Till här anförda orsaker torde äfven i likhet med föregående 
år kunna räknas de oregelbundenheter i administrativt afseende, 
som på så många ställen i vårt land förefinnas. De icke röstande 
kommundelarne äro nemligen såsom vanligt särdeles talrika. Att 
den uppgift på folkmängden inom riket, som af Statistiska Cen
tralbyrån utarbetades för att tjena till ledning vid valen, nu 
blifvit uppstäld efter kommuner och icke såsom förut efter kyrko
socknar, har möjligen i sin mån bidragit dertill, att dessa icke 
röstande kommundelar likväl nu varit betydligt färre till an
talet än vid 1878 års allmänna val. 

Inom de särskilda grupperna af städer hafva i de val, som 
der förrättats omedelbart, (år 1881 sålunda i samtliga) följande 
procent af de val berättigade deltagit: 

Inom den första gruppens städer har Stockholm i likhet med 
de föregående åren att uppvisa, maximum af deltagande eller 59-4 %; 
efter Stockholm kommer ovanligt nog Malmö med 34-6 %, så 
Göteborg med 33-6 % och sist Norrköping med 24-2 % deltagande. 
Under de tre närmast föregående nyvalen företer Stockholm år 
1878 maximum (49-3 %) och Malmö år 1875 minimum (18-2 %). 

Inom den andra och tredje gruppens valkretsar och städer 
har nedanstående antal år 1881 visat följande procent i valen 
deltagande : 

Inom andra gruppen visade Örebro högsta procenttalet del
tagande, ej mindre än 82-8 %, det högsta procenttal som någon 
af städernas (och äfven landsbygdens) valkretsar hittills uppnått, 
så vidt kändt är; efter Örebro följde Helsingborg med 63-2 %; 
sist liksom vid tvenne af de tre närmast föregående nyvalen kom 
Gefle med 22-3 %. Inom den tredje gruppens valkretsar kom Lid
köping m. fl. städer först med 64-3 % (omval) och Vesterås-Köping 
dernäst med 58-2 %; sist kom här Uddevalla m. fl. städer med 20'3 
% i valet deltagande. De särskilda städerna inom denna grupp hade 
likväl att uppvisa både högre och lägre siffror än valkretsarna; de 

högsta (74-4 %) Falkenberg och dernäst Norrtelge, Kungsbacka, 
Ulricehamn och Sköfde (samtliga öfver 70 %); de lägsta åter 
Kungelf eller i 1-7 % deltagande. 

Under de tre nyvalen åren 1872, 1875 och 1878 upp
nåddes inom den andra gruppen maximum af Lund år 1872 
(70-o %) och minimum af Gefle år 1875 (5'8 %); inom den tredje 
gruppens valkretsar maximum af Hernösand m. fl. städer år 1872 
(71-9 %) och minimum af Venersborg-Åmål år 1875 (10-1 %). 
Beträffande de särskilda städerna inom denna tredje grupp finnes 
en, nemligen Sköfde, som vid 1878 års nyval hade att uppvisa 
högre procenttal deltagande än till och med Örebro år 1881, 
eller ej mindre än 85'4 %. 

I likhet ined föregående år har äfven år 1881 intresset för 
omvalen, när sådana egt rum, visat sig starkare än för de ur
sprungliga valen. Sålunda hafva inom de kretsar med omedelbart 
valsätt, hvilkas riksdagsmän för perioden 1882—1884 blifvit ut
sedde genom omval, de väljandes antal i förhållande till de val-
berättigades varit följande : 

Äfven i de valkretsar, hvilkas elektorsval på grund af an
förda klagomål till en del blifvit upphäfda, förspörjes inom ve
derbörande kommuner lifligare deltagande i de nya än i de äldre 
valen. 

E) Elektorsvalen. 
(Tab. N:o 5.) 

Om elektorernes antal och yrke vid 1881 års riksdagsman-
naval lemnar tab. N:o 5 uppgift. 

Antalet valde elektorer har vid de senaste nyvalen utgjort: 

Förminskningen i elektorernes antal står naturligen i sam
band dermed, att de valkretsar, som begagna medelbart valsätt, 
med hvarje år blifva färre. 

Bland de elektorer, som vid 1881 års nyval blifvit utsedde, 
har nedanstående antal utvalts inom följande antal valkretsar: 

Högsta antalet elektorer eller 63 hafva blifvit utsedde inom 
Kinnefjerdings, Kinne och Kållands domsaga, det lägsta eller 
17 inom Piteå domsaga. Medeltalet valde elektorer inom hvarje 
valkrets har utgjort 34. 

För afgörandet, huru många elektorer hvarje valkrets rätte
ligen bort utvälja, möter den svårigheten, att grundlagen icke 
bestämmer något i fråga om sättet för kommundelars val, an
tingen dessa skola välja tillsammans med angränsande kommun 
eller hvar för sig. Att antalet utvalde elektorer likväl icke 
kom me att öfverensstämma med det vederbörliga, är tydligt deraf 
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att, enligt hvad redan är anfördt, ej mindre än 33 kommuner 
och kommundelar med rätt att utse 44 elektorer icke alls del
tagit i 1881 års val. I öfrigt hafva äfven vid elektorsvalen lik
som vid de öfriga valen åtskilliga oriktigheter förekommit. 

En elektor mindre än det lagliga antalet har utsetts af föl
jande kommuner: 

i Stockholms län: Östra Ryd, Djurö kapell; 
i Kristianstads län: Vidtsköfle; 
i Elfsborgs län : Skedeskamma, Holtsljunga, Länghem, Hol, Rångedala, Töftedal, -

Nössemark; 
i Skaraborgs län: Essunga, Onum, Vara, Längjum-Vessby, Qvänom, Vilske-

Klefva; 
i Vermlands län: Grum, Ny i Näs härad; 
i Geflehorgs län : Högbo, Hedesunda, Ramsjö ; 
i Jemtlands län: Oviken, Myssjö. 

Hit kunna äfven hänföras dels Gagnet och Mockfjerds ka
pell dels Malung och Tyngsjö kapell, alla i Kopparbergs län, 
emedan kapellförsamlingarna här valt tillsammans med moder
församlingarna, ehuru de i kommunalt afseende anses vara från 
dem skilda. Härigenom kom å båda ställen att väljas en elektor 
mindre än eljest kunnat ske. Att Säfvar och Holmö kapell uti 
Vesterbottens län äfven valde tillsammans, ehuru egande skild 
kommunalförvaltning, förtjenar visserligen att i sammanhang här
med anmärkas, men vållade likväl ej någon vare sig minskning 
eller ökning i elektorernas antal. Så skedde ej heller derigenom, 
att Lugnas kommun i Skaraborgs län valde 2 elektorer »på grund 
af 2,150 personers folkmängd», ty då kommunens folkmängd i 
verkligheten icke uppgick till 2,000, blef resultatet ändock rik
tigt. Liknande förhållande som i Lngnås egde äfven ruin inom 
Vånga kommun i samma län. 

Genom samtliga ofvan anmärkta oriktigheter minskades likväl 
elektorernes antal med 25. Vid föregående nyval utgjorde mot
svarande siffror 35 år 1878, 39 år 1875 och 47 år 1872; dock 
var valkretsarnas antal under samma tid äfven större. 

I likhet med föregående år hafva i åtskilliga kommuner, 
hvilka hvar för sig bestå af flere jordeboks- och stundom äfven 
af flere kyrkosocknar, de delar deraf som bildat dessa särskilda 
jordebokssocknar röstat hvar för sig inför den gemensamma kom-
lnunalstämmo-ordföranden, genom hvilket oriktiga förfaringssätt 
från hvar och en af dessa kommuner en elektor blifvit utsedd 
öfver det tillbörliga antalet. De kommuner, som så förfarit, äro 
följande: 

i Stockholms län: Osseby-Garn (1 kommun, men 2 jordebokssocknar); 
i Uppsala län: Bro och Lossa (1 kommun, men 2 jordebokssocknar); 
i Skaraborgs län: Hjerpås-Höra-Vedum, Ving-Stenum-Skärf aamt Hasle-Enåsa ka-

pell-Berga-Färed (hvardera af dessa 1 kommun, men 3 jordebokssocknar). 

I allmänhet synas likväl de begångna oriktigheterna nu varit 
färre än vid föregående valtillfällen. Så har den förut vid elek
torsvalen ej sällsynta omröstningen efter kommunal skala nu före
kommit blotti en enda kommun, hvarvid likväl de på så sätt utsedde 
elektorernas fullmakter af valförrättaren kasserades. I en och 
annan kommun har äfven nu suppleant blifvit utsedd, medan å 
andra sidan förekommit, att ett senare elektorsval blifvit hållet 
för att komplettera ett föregående. 

Fördelas landsbygdens samtlige elektorer efter deras yrke 
och samhällsställning, befinnas vid de fyra senaste nyvalen föl
jande procentantal komma på olika samhällsklasser: 

Af de särskilda klasserna hafva tvenne, kyrkobetjente och 
skollärare samt handlande och gästgifvare, städse i ökad pro
portion ingått bland elektorernas antal. De fleste af desse hafva 
likväl utgjorts af hemmansegare, hvilkas relativa antal vid 1881 
års val varit större än någonsin. I ej mindre än 52 valkretsar 
bestod hälften eller mer än hälften bland samtlige elektorer af 
personer tillhörande denna samhällsklass, som äfven i 8 af de 
12 återstående kretsarne var talrikare representerad än någon 
annan. Lägges härtill, att ej få bland de öfriga klassernas elek
torer stå de mindre jordbrukarnes klass mycket nära, visar sig 
häraf, att desse vid de medelbara valen utöfva det ojemförligt 
största inflytandet. Närmast dem komma gods- och bruksegare. 
Uti 1 valkrets, Fernebo härad, tillhörde flertalet af elektorer 
denna samhällsklass, som äfven i 3 andra kretsar egde flere 
elektorer än någon annan. 

Tiden för elektorsvalen inom de olika kommunerna af samma 
valkrets är i allmänhet ganska olika och skilnaden mellan det 
första och det sista af dessa val uppgår oftast till 3 à 4 veckor, 
stundom till ännu mer. Så valde Rörums kommun inom Gärds 
och Albo domsaga elektor den 5 juli, Skepparslöfs kommun i 
samma valkrets deremot den 26 augusti, och medan elektorsvalet 
i Ofver-Torneå kommun inom Torneå domsaga förrättades den 
28 juli, skedde detta val för Enontekis kommun inom samma 
valkrets ej förr än den 18 september år 1881. 

F) Kammarens sammansättning på grund af valen. 
(Tab. N:o 6.) 

Uti tab. N:o 6 redovisas för Andra Kammarens samman
sättning efter 1881 års val. 

Enligt denna tabell äro Kammarens ledamöter för närvarande 
riksdagsperiod 206 till antalet, 142 valde af landsbygdens samt 
64 af städernas valkretsar. 

Till jemförelse med förhållandena under föregående perioder 
meddelas följande öfversigt : 
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Antalet af städernas representanter har sålunda ökats hasti
gare än af landsbygdens. Men städernas folkmängdstillväxt har 
också samtidigt varit snabbare. Medan sålunda folkmängden i 
deras valkretsar vid 1866 års val blott uppgick till 12-1 %, upp
gick den vid 1881 års val till 15-2 % af hela rikets folkmängd. 

Jemföras åter de båda Kamrarne med hvarandra, befinnes, 
att bland de 315 ledamöter, som bildade 1867 års riksdag, 125 
eller 39-7 % tillhörde Första och 190 eller 6O3 % Andra Kam
maren och att af sistnämnda procenttal 42-9 % kommo på lands
bygden och 17'4 % på städerna. Riksdagen år 1882 räknar 
dereraot inalles 343 ledamöter, af hvilka 137 eller 39'9 % till
höra Första och 206 eller 60-i % Andra Kammaren, af hvilket 
sistnämnda procenttal 41.4 % tillhöra landsbygden och 18-7 % 
städerna. Sedan 1867 års riksdag har sålunda Första Kammaren 
ökats med 12 och den Andra med 16 ledamöter, 7 utsedde af 
landsbygdens och 9 af städernas valkretsar. 

I enlighet med föregående år meddelas här ett försök att 
efter yrken gruppera de genom 1881 års val till ledamöter i An
dra Kammaren utsedde. 

Vid jemförelse mellan olika riksdagsperioder finner man, att 
hemmansegarnes antal genom 1881 års val i Kammaren vtlnnit 
en stark tillväxt. Deremot är antalet tjenstemän derstädes min
dre än någonsin. I likhet med hvad som eger rum i Första 
Kammaren äro i stället de handels- och industriidkande klas
serna talrikare representerade nu än under de tidigare perioderna. 
Gruppen litteratörer och boktryckare har äfven genom de senaste 
valen betydligt tillväxt. 

Allt sedan det nya statsskickets införande hafva blott. 6 
personer samtidigt varit ledamöter af Statsrådet och af Riksda
gens Andra Kammare och står detta förhållande naturligen i sam
band dermed, att valbarheten till denna Kammare är inskränkt 
till bostadsorten. Af förutvarande statsråd innehade vid 1867, 
1870 och 1873 års riksdagar 1, vid 1876 och 1879 års riksdagar 
3 samt vid 1882 års riksdag 2 plats i denna Kammare. 

Med afseende på ledamöternas ålder har Andra Kammaren 
vid begynnelsen af de fyra senaste riksdagsperioderna företett 
följande sammansättning. 

Medan Kammarens yngste ledamot vid 1873 års riksdag 
var 26 och vid 1876 års riksdag 29 år, finnes nu liksom år 1879 
ingen ledamot tillhörande åldersgruppen 26—30 år och äfven 
den närmast högre gruppen innefattar ett mindre antal ledamöter 
nu än förut. Motsatsen eger i stället rum med åldersgruppen 
60—70 år, hvarjeinte Kammaren nu eger en ledamot öfver 70 
år gammal. Denne är född år 1810. Den yngste af Kammarens 
ledamöter är född år 1849. 

Tab. Litt. M. Yrkesfördelning af Andra Kammarens ledamöter. 
Tab. Litt. N. Åldersfördelning af Andra Kammarens ledamöter. 
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Medelåldern har sålunda ökats för hvarje riksdagsperiod 
så väl för landsbygdens som för städernas representanter. Till
ökningen är mellan 1870 och 1882 års riksdagar för bådadera 
grupperna mellan 3 1/2 och 4 år. Om åldersfördelningen af An
dra Kammarens ledamöter år 1867 föreligga ej några fullständiga 
uppgifter. 

Att Första Kammarens ledamöter i allmänhet äro äldre än 
Andra Kammarens, visar sig genom en jemförelse mellan tabb. 
Litt. C och Litt. N. Skilnaden med afseende på medelåldern 
utgjorde 6-28, 6-39, 5'22, 5-44 och 6-35 år vid de respektive 
riksdagarne 1870, 1873, 1876, 1879 och 1882. 

Bland Andra Kammarens ledamöter vid 1882 års riksdag 
äro af landsrepresentauterne 93 och af stadsrepresentanterne 40 
omvalde, hvaremot 35 af de förre och 18 af de senare icke förut 
deltagit i Kammarens förhandlingar. Bland de återstående 20 
riksdagsmännen hafva 3 från landsbygden och 2 från städerna 
i Kammaren representerat sin valkrets under den förra, men ej 
under den senare delen af riksdagsperioden 1879—1881; samt 
11 från landsbygden och 4 från städerna der haft plats blott 
under någon af föregående perioder, alla med undantag af 1 
bland de sistnämnde såsom representanter för samma ort som 
nu. Jemföras här anförda siffror med motsvarande från år 1879, 
befinnes skilnaden dem emellan ej vara särdeles betydlig. I likhet 
med föregående år har- sålunda äfven vid 1881 års val omsätt
ningen bland städernas riksdagsmän varit starkare än bland 
landsbygdens. Af dessa senare äro alla från Kronobergs, Kal
mar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads och Hallands län omvalde 
och nästan samma förhållande eger rum i fråga om de öfriga 
länen i södra och sydöstra Sverige. Deremot hafva samtliga 
landsbygdens valkretsar inom Uppsala och Södermanlands län 
och samtliga utom en inom Norrbottens län ombytt sina riks
dagsmän. 

Bland landsbygdens samtlige representanter hafva vidare 2 
och bland städernas 4 längre eller kortare tid innehaft plats i 
Första Kammaren. Af de förre hafva dessutom 21 deltagit i 
ståndsriksdagarnes förhandlingar, 3 såsom ledamöter af Ridder-
skapet och Adeln samt 18 såsom ledamöter af Bondeståndet; af 
de senare hafva 6 under ståndsriksdagarne tillhört Ridderskapet 
och Adeln, 2 Presteståndet samt 5 Borgareståndet. Bland de 
nyvalde ledamöterue finnas 4, hvilka ej under det nya riks
dagsskicket deltagit i riksdagens förhandlingar, men under före
gående tider varit ledamöter, 2 af Ridderskapet och Adeln samt 
äfvenledes 2 af Borgareståndet. Inalles hafva 34 eller 16-6 % 
af Kammarens ledamöter deltagit i ståndsriksdagarne mot 44 
eller 21-6 % år 1879. 

Of ver det röstetal, som tillkommit de valde i förhållande till 
hela det afgifna röstetalet, meddelas uppgift i tab. Litt. O. 

Tab. Litt. O. Relativa antalet röster, som tillkommit den valde. Liksom vid föregående riksdagar äro äfven nu städernas 
representanter öfverhufvud något äldre än landsbygdens. Medel
åldern har nemligen vid början af följande riksdagar utgjort 
nedanstående antal år för representanter tillhörande: 



20 Andra Kammaren. Röstsplittring vid valen. 

Att landsbygdens procenttal städse hållit sig ansenligt lägre 
än städernas, har naturligtvis till betydande del sin grund deri, 
att då valkretsarne å det förra stället ega en ojemförligt större 
utsträckning och bestå af ett större antal kommuner, en sam
manhållning mellan valmännen här är svårare att åstadkomma, 
medan deremot de lokala intressena i stället få större magt att 
göra sig gällande. Likväl visa 1881 års val för landsbygden ett 
ganska betydande framsteg. Då förut åtskillige af dess repre
sentanter icke erhållit ens 30 % af de afgifna rösterna, är minsta 
procenttalet (för Jemtlands östra domsaga) nu 30'2 %, medan å 
andra sidan procenttalet för 5 valkretsar (Bräkne domsaga, Jemt
lands norra domsaga, Vemmenhögs härad, Höks härad samt 
Oxie och Skytts domsaga) är högre än 90 %. I städerna har 
liksom vid föregående valtillfällen sammanhållningen varit störst 
i de valkretsar, som bestå af en stad, mindre i dem som bestå 
af flere, och ibland de sistnämnda aldra minst i den valkrets, 
som omfattar det största antalet kommuner eller i Södertelge 
m. fl. städer, hvarest den till riksdagsman utsedde ej erhållit 
mer än 31-8 % af samtliga afgifna röster, i det att de olika 
kommunerna i allmänhet uppstält hvar och en sin kandidat. 

Vid de medelbara valen har absolut pluralitet vunnits af 
55 ledamöter eller 86 % af de valde (mot 84 % år 1878). Af 
desse hafva 6 blifvit utsedde med alla elektoremes röster och 5 
med alla utom en enda. Att likväl äfven uti dessa kretsar val-
strider förekommit, visar sig deraf, att på icke så fä ställen en 
motkandidat erhållit ett röstetal icke långt under den valdes, 
nemligen i 11 kretsar 50—75 % och i 14 mer än 75 % af det
samma. Bland sistnämnda 14 kretsar var det till och med ej 
mindre än 3, i hvilka de båda täflande erhöllo ett lika röstetal, 
så att lottning måste fälla utslaget, och i 4 segrade den valde 
med blott en rösts öfvervigt. Att det oaktadt så många af de 
valde erhållit absolut pluralitet, beror deruppå, att ett så ringa 
antal röster här bortkastats på tredje person. Hela antalet så
dana röster uppgick vid 1881 års val blott till 126 eller 6-o % 
utaf samtliga afgifna (år 1878 till 137 eller 6-2 % utaf samtliga). 
Betydande var likväl deras antal inom Nordmarks härad, hvarest 
de uppgingo till lika många som den valdes eller till 40 % af 
alla afgifna. Afven i Stockholms läns vestra domsaga, i Upp
sala läns södra domsaga, i Villåttinge härad, i Marks härad, i 
Ase-Viste-Barne-Laske domsaga samt i Vesterbottens norra 
domsaga kunde de hafva förändrat valets utgång. 

Största röstsplittringen har deremot liksom vid föregående 
val förekommit vid de omedelbara valen inom landsbygdens val
kretsar och lemnar tab. Litt. P deraf en öfversigt. 

Tab. Litt. P. Röstsplittring och kasserade röster vid de ome
delbara valen på landsbygden. 

Såsom af ofvanstående öfversigt framgår, har röstsplittringen 
vid 1881 års val varit betydligt mindre, medan i stället de val
kretsar, hvarest den valdes närmaste man erhållit mer än hälften 
af dennes röstetal varit jemförelsevis talrikare än förut. Minsta 
röstsplittringen har liksom år 1878 förekommit inom Blekinge 
och Stockholms län; Vestbo härad och Södra Vadsbo domsaga 
hafva åter bland valkretsarne att uppvisa den största, i det att 
respektive 42-6 % och 38-3 % bland de afgifna rösterna här till— 
föllo andra personer än den valde och hans närmaste man. I 
Bräkne domsaga, Jemtlands norra domsaga, Vemmenhögs härad 
och Höks härad erhöll den valde alla röster med högst få un
dantag, medan å andra sidan i Listers samt i Östra Göinge 
domsagor den valde endast med några få rösters öfvervigt till
vann sig segern och i Jemtlands östra domsaga valets utgång 
till och med måste bestämmas genom lottning. 

I de stadsvalkretsar, som hvardera utse 1 riksdagsman, till— 
föllo blott 1,156 röster eller 10"0 % (år 1878 9-4 %) af samtliga 
annan person än den valde och hans förnämste motkandidat. 
Högst och högre än till och med i någon af landsbygdens val
kretsar är ifrågavarande procenttal för Södertelge m. fl. städer 
eller ej mindre än 50-1 %, kommer så Halmstad—Engelholm med 
35-7 % samt 3 andra af de smärre städernas valkretsar med 25 
—29 %, men i allmänhet är röstsplittringen obetydlig. Liksom 
å landsbygden var äfven i städerna sammanhållningen ofta bäst 

Vid de omedelbara valen erhöllo 48 bland landsbygdens och 
54 af städernas representanter mer än hälften bland de afgifna 
rösterna eller absolut pluralitet. I förhållande till hela antalet 
af de genom detta slags val till riksdagsmän utsedde hafva de, 
hvilka erhållit sådan pluralitet, utgjort: 
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inom de valkretsar, hvarest deltagandet var som störst, såsom 
t. ex. i Örebro och Helsingborg. 

Ej heller var antalet kasserade röster inom sådana valkretsar 
af stor betydenhet. livad städerna beträffar, uppgingo dessa 
inalles till 220 eller till 1-7 % af samtliga afgifna och kommo af 
dessa 42 (20.8 % utaf de afgifna) på valkretsen Eskilstuna— 
Torshälla. 

Bland de röster, som elektorerne afgåfvo vid de medelbara 
valen på landsbygden, kasserades blott 7 eller 0'3 %. Deremot 
försummade 83 eller 3'8 % af elektorerne att infinna sig vid 
dessa val, deribland 8 af de 19, som inom Torneå domsagas 
valkrets blifvit utsedde. 

Antalet af de röster, som kasserades vid de omedelbara 
valen på landsbygden, har, såsom af tab. Litt. P framgår, upp
gått till 1,256 eller till 3'7 % af alla afgifna röster, således till 
jemförelsevis mer än under föregående år. Bland valkretsarne var 
procenttalet af dessa röster störst för Gotlands norra domsaga, ej 
mindre än 47'0 %, dernäst för Hallands läns norra domsaga 20'5 
%. Till kasserade röster äro då likasom under föregående år 
räknade samtliga de röster, hvilka afgifvits inom kommuner, 
hvilkas valprotokoll antingen kasserats eller icke i rätt tid in
kommit till valförrättande domhafvanden. Det är synnerligast 
härigenom, som antalet blifver så stort. Sålunda kasserades 
inom Gotlands norra domsaga valprotokollen från 12 kommuner 
och i 10 försummade vederbörande kommunalstämmo-ordförande 
att i tid insända dessa, oaktadt kommunernas valberättigade in
vånare deltagit i omröstningen. 

Tiden för valen har enligt de inkomna uppgifterna i nedan
stående antal valkretsar varit följande: 

A landsbygden: 

I städerna: 

De omedelbara val, hvilka inom kommunerna förrättades 
före augusti månads ingång, egde rum i Södra Åsbo och Bjäre 
domsaga samt i stadsvalkretsen Venersborg-Amål. 

Bland de omval, som på grund dels af domstols utslag dels 
af afsägelse blefvo nödiga, afslutades l i midten af november, 2 
den sista dagen i december år 1881, saint 1 den 9, 1 den 13 
och 1 den 16 januari år 1882. 

Då antalet af de val, som öfverklagades, år 1872 utgjorde 
28 för landsbygden och 10 för städerna, år 1875 17 för lands
bygden och 2 för städerna samt år 1878 21 för landsbygden samt 
9 för städerna, uppgick motsvarande antal år 1881 till 24 för 
landsbygden och 5 för städerna. Bland dessa öfverklagade val 
upphäfdes 1 (Vestra härads domsaga) på så sätt, att närmaste 
man förklarades vara den rättsligen valde, och för 5 (Norunda 
och Orbyhus härad, Östra Göinge härad, Södra Helsinglands 
domsaga, Vestmanlands vestra och norra domsagor) påbjödos 
omval. Öfriga val faststäldes, nemligen 18 för landsbygden och 
5, eller samtliga öfverklagade, för städerna. I fråga om 1 af 
de upphäfda och 8 af de öfriga öfverklagade valen fullföljdes 
klagomålen blott till Kungl. Maj:ts Befallningshajvande. Till 
de omval, som i följd af domstols utslag blefvo påbjudna, kom 
ytterligare 1 (för Lidköping m. fl. städer), i följd af den ur
sprungligen valdes afsägelse. 

Antalet af de val, som år 1881 upphäfdes, eller 6, samtliga 
för landsbygden, är betydligt mindre än år 1878, då det upp
gick för landsbygden till 7 och för städerna till 6, men öfver-
ensstämmer temligen nära med motsvarande antal vid 1872 och 
1875 års val. 

Statistiska Centralbyrån framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kungl. Maj:ts 

underdånigste och tropligtigste 

tjenare och undersåtar 

ELIS SIDENBLADH. 

e. f. 

Edv. Söderberg. 
Stockholm den 29 april 1882. 
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