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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 traita princi

paux des dernières élections. 

Le nombre des membres de la Première Chambre depuis 1867 à 1885 s'est 

accru de 13 (Tabl. Litt. A); ainsi le nombre actuel est porté a 138 (Tabl. N° 2). 

Pendant les années 1882—1884, 76 personnes sont élues représentants de 

cette Chambre (Tabl. N° 1). 

La répartition des membres selon les professions présente en 1885 le ré

sultat suivant (Tabl. Litt. B): 

Conseillers d'État, Ministres actuels 5. 

Présidents, Directeurs-généraux 8. 

Gouverneurs des provinces 10. 

.1 Hges 5. 

Autres membres de l'administration civile 11. 

Mil it ai r es 9. 

Clergé, Professeurs 7. 

Propriétaires des bien-fonds 62. 

Paysans 7. 

Négociants, Banquiers, Fabricants 8. 

Autres 6. 

138. 

L'âge des membres forme l'objet du Tabl. Lit t. C et leur domicile est indiqué 

dans le Tabl. Litt. D. 

La Seconde Chambre se compose en 1885 de 214 membres, dont 145 élus 

dans les districts de la campagne et 69 élus par les villes (Tabl. N° 6). 

La pojtulation moyenne des circonscriptions électorales de la campagne était 

de 26,577 (Tabl. Litt. E) et celle des villes de 10,868. . 

Le nombre total des personnes ayant le droit de vote était de 291,608, dont 

242,798 à la campagne et 48,870 dans les villes (Tabl. N° 4). Ainsi 6'5 % de 

la population des villes et 6.3 % de celle de Ja campagne possédaient ce droit. 

Quant à la campagne, les préfectures de Gotland (9.6 %) et de Sudermannie (3.4 %) 

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

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

10—11 % et le minimum de 2 3 % (Tabl. Litl. I). Les différences s'expliquent 

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

faibles se rapportent tous anx 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. K). 

Le nombre des personnes ayant le droit de vote s'est accru depuis 1881 

4.5 fois plus vite que la population. 

Des circonscriptions électorales de la campagne 

16 comptaient au-dessous de 1,000 personnes ayant le droit de vote 

51 • 1,000—1,500 

31 » 1,500—2,000 

32 » 2,000—2,500 

11 . 2,500 3,000 

4 » an-dessus de 3,000 » » 

145 

De ces circonscriptions, 86 ont fait usage de Vélection directe et 59 de 

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

voté directement. 

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 dont 

elles se composent forment l'objet du Tabl. Litt. F. 

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

tique relativement peu développée, on trouvera naturel qoe le novibre des vo

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

47'4 % des personnes qui eu possédaient le droit dans les villes, et 28.4 % de 

celles à la campagne; dans les élections indirectes (à la campagne) 9.9 % ont 

exercé leur droit (Tabl. Litt. N et Litt. O). 

Des 145 représentants de la campagne, 91 ont été reélus; de ceux des villes, 

au nombre de 69, 41 ont été reélus. 

Une répartition selon les professions des nembres de la Seconde Chambre 

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

Membres de l'administration civile 24. 

Militaires 6. 

Clergé, Professeurs 16. 

Propriétaires des bien-fonds 22. 

Paysans 93. 

Négociants, Fabricants 26. 

Antres 27. 

214. 

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

Des représentants de la campagne 56 élus directement et 51 élns indirecte

ment ont remporté la majorité absolue; de ceux des villes 58 ont atteint cette 

majorité (Tabl. Litt. R et Litt. S). 

23 élections, dont 18 à la campagne et 5 dans les villes, ont fait l'objet 

d'nn appel; 4 ont dû être annullées à cause d'infractions contre les formes. 

Maintenant comme auparavant les données attestent l'absence des abus et 

des dépravations de toute sorte accompagnant souvent les élections à l'étranger. 



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

D å Statistiska Centralbyrån nu går att i underdånighet af-
gifva föreskrifven redogörelse för riksdagsmannavalen åren 1882 
—1884, torde en återblick på det arbete, som å sagda område 
förut nedlagts, vara både befogad och nödig. 

De första valen efter antagandet af nu gällande riksdags
ordning, verkstälda under senare hälften af år 1866, blefvo 
föremål för en statistisk utredning, som offentliggjordes i det 
år 1868 utgifna 18:e häftet af Statistisk Tidskrift. Men de 
svårigheter, som mött vid materialets insamlande, och de icke 
obetydliga luckor, som oaktadt all nedlagd möda uppstått, upp
muntrade icke till ett förnyande vid 1869 års val af detta 
första försök. Då likvisst vigten och nödvändigheten af en 
dylik statistisk redogörelse för de politiska valen ej kunde för
nekas, utan snarare framstod allt klarare vid hvarje ny val
period, återupptogs frågan omedelbart före 1872 års val och 
Kungl. Maj:t anbefalde, under den 12 Juli sistnämnda år, att 
de för dylika redogörelsers utarbetande af Statistiska Central
byrån nödiga priraäruppgifter skulle allt framgent vid hvarje 
ny valperiod insamlas enligt formulär, som af Chefen för Civil
departementet faststäldes. 

Så blef det möjligt att i kretsen af »Bidrag till Sveriges 
officiela Statistik» införa en ny serie: R) Valstatistik, i hvilken 

Valttatistik 1882—1884. 

hittills redogörelser lemnats för valen 1872, 1875, 1876—1878 
och 1879—1881. 

I formulären har sedan Statistiska Centralbyrån afgaf sist
nämnda berättelse ingen förändring skett; utdelning deraf till 
vederbörande myndigheter har på sedvanligt sätt egt rum, sam
tidigt med spridandet af den jemlikt nådig instruktion »till led
ning vid val till Riksdagens Andra Kammare» af Statistiska 
Centralbyrån utarbetade uppgift å folkmängden inom hvarje 
kommun, härad, tingslag, domsaga och stad vid utgången af 
år 1883. 

Ett och annat föreskrifvet omval har denna gång utgjort 
det väsendtligaste hindret för denna redogörelses tidiga afslu-
tande. Det är eljest för Statistiska Centralbyrån en kär pligt 
att vitsorda, hurusom de föreskrifna primäruppgifterna denna 
gång icke allenast aflemnats långt snabbare än förr, utan ock 
varit af den beskaffenhet, att de äfven vid noggrann granskning 
i. allmänhet gifvit jemförelsevis föga anledning till anmärknin
gar. Ovanan att ifylla ett formulär, om än så tydligt upp-
stäldt, är dock på vissa håll ännu så stor, att en del skrift-
vexling rörande förbiseenden, origtigheter och felande uppgifter 
rätt ofta varit af behofvet påkallad. För att gifva en antydan 
om vidden af det arbete, som härå måst nedläggas, tillåter sig 
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2 Första Kammaren. Antal ledamöter. 

Centralbyrån meddela, att ehuruväl, såsom ofvan sades, nu 
senast insända primäruppgifter ur formel synpunkt voro ovan
ligt tillfredsställande, likvisst 161 skrifvelser i ämnet utgått, 
hvaraf 144 till kommunalstämmo-ordförande. Anmärkas bör 
härvid att till Kronobergs, Blekinge och Örebro län ej behöft 
ställas någon enda och till hvartdera af Kristianstads, Verm-
lands, Vestmanlands, Kopparbergs och Vesternorrlands län alle-

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

nast en dylik skrifvelse; hvaremot till Skaraborgs län utgått 
31, till Elfsborgs 30, till Malmöhus 20 och till Hallands 10; 
och det är härvid ingalunda uteslutande de administrativa ore-
gelbundenheterna som föranledt förfrågningarna, ehuruväl de 
missförhållanden, som af dessa oregelbundenheter vållas, jemväl 
denna gång framträdt ganska tydligt. 

Den treårsperiod, som för utarbetandet af den svenska val
statistiken iakttagits, har naturligtvis betingats af nyvalen till 
Riksdagens Andra Kammare. Denna gång sammanfaller likväl 
afslutandet af en valperiod för nyssnämnde Kammare med ut
gången af mandaten för ett betydligare antal af Första Kam
marens ledamöter, hvadan ock framställningen af de val, genom 
hvilka Första Kammaren kompletterats, är egnad att tilldraga 
sig större uppmärksamhet än vanligt. 

I Första Kammarens ledamotsantal (jfr tab. Litt. A.) hafva 
under de tre år, denna berättelse omfattar, följande förändrin

gar egt rum: ökning på grund af folkmängdstillväxt inträdde 
för Grefleborgs län från och med 1883 års riksdag och för Stock
holms stad under samma riksdags lopp; minskning på grund af 
folkmängdens nedgående befanns år 1884 nödig för Östergöt
lands län och utfördes vid valen under samma års höst, då 
två mandat utgingo, men blott ett nyval egde rum. Antalet af 
Första Kammarens ledamöter, som vid förra berättelsens afgif-
vande steg till 137, utgör således numera 138. 

Jemför man ur denna synpunkt ställningeu vid ingången 
af den tredje valperioden för denna Kammare med förhållandet 

Tab. Litt. A. Antalet ledamöter i Första Kammaren för de särskilda valkretsarna under riksdagarna 1867—1885. 

Anm. Förändringar i valkretsarnes representantantal angifvas genom feta siffror. 
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år 1867, så befinnes det att hela antalet ledamöter under sagda 
tid ökats med 13. Af dessa komma på landstingsområden 8 
(1 för hvartdera af Skaraborgs, Örebro, Vestmanlands, Koppar
bergs, Vesternorrlands, Vesterbottens och Norrbottens län samt 
2 för Gefleborgs, hvaremot antalet af Östergötlands läns repre
sentanter efter frånskiljandet af Norrköpings stad minskats med 
1) samt 5 för de icke i landsting deltagande städerna (Stock
holm 2; Göteborg, Malmö och Norrköping 1 hvardera). Dessa 
städers representanter, som vid den första riksdagen efter in
förandet af nu gällande riksdagsordning endast utgjorde 5, eller 
jemt 4 procent af Kammarens hela ledamottal, äro nu till an
talet dubbelt fler ( = något öfver 7 procent). Jemte denna 
starka tillväxt i de egentliga stadsrepresentanternas antal, torde 
såsom ett karakteristiskt drag för utvecklingen under de för
flutna 18 åren böra framhållas, hurusom ökningen bland de af 
landsting valde ledamöterna hufvudsakligen faller på de norr
ländska länen. — Öfver hufvud räknades år 1867 i Första Kam
maren en representant för hvarje 33,285 af rikets folkmängd 
(inom landstingsområde särskildt 1 : 33,181; i de fristående stä
derna 1:35,780); nu är förhållandet 1:33,359 (inom lands
tingsområde 1 : 33,265; i de fristående städerna 1 : 34,561). 

Såsom af senast afgifna berättelse framgick, hade från år 
1867 och intill 1882 års riksdag a/gått från platser i Första 
Kammaren 250 personer, hvaraf 

142 genom afsägelse, 
24 genom döden och 
84 efter utgånget mandat. 

Under de följande tre åren hafva ytterligare 49 afgått, 
nemligen: 

så befinnes det, att af de 299 personer, som intill början af 1885 
års riksdag lemnat sina platser i Första Kammaren, hafva 

54'8 procent afsagt sig ledamotskap, 
11-4 » aflidit, och 
33-8 » efter slutad nioårsperiod ej blifvit återvalda; 

hvilka proportioner temligen nära öfverensstämma med de i 
senast offentliggjorda valstatistik beräknade (58, 10 och 32 
procent). 

Redan i förra häftet af valstatistiken anmärkte Statistiska 
Centralbyrån att de före mandatens utgång inträffade dödsfallen 
och afsägelserna nödvändigtvis måste medföra den verkan, att 
den faktiska medellängden af ett mandats varaktighet icke 
oväsentligt komme att understiga den i grundlagen normerade 
tiden af 9 år, och det beräknades då, att öfverhufvud enhvar 
af de 200 personer, hvilka under åren 1866—1873 invalts i 
Första Kammaren, fått tjenstgöra allenast i 6V2 år. Till nyss
nämnda siffror kunna nu ytterligare fogas nyvalen 1874—1876, 
till antalet 94. Af de under sistnämnda tre år valde hafva 
fungerat: 

hvilket gifver för alla samfäldt 613 år och för hvardera 6V2 
år; således utvisande en fullkomlig öfverensstäinmelse med se
nast beräknade siffra. 

Af samtliga under åren 1866—1876 i Första Kammaren 
invalde hafva tjenstgjort: 

För nyvalen till Första Kammaren 1882—1884 redovisas i 
tab. N:o 1. De utgjorde: 

Anledningarne till dessa nyval voro: 

I öfrigt torde rörande dessa val böra antecknas, att de 
inneburit: 
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Ett af de år 1884 verkstälda valen, nemligen det för Verm-
lands län, öfverklagades hos Eders Kungl. Maj:t, men blef faststäldt. 

I tab. N:o 2 redogöres för Första Kammarens sammansätt
ning vid 1885 års riksdag, under angifvande derjemte af senaste 
valår och valdag för hvarje ledamot, liksom ock af det antal 
riksdagar han i Första Kammaren bevistat. Fördelningen ur 
förstnämnda synpunkt visar följande resultat: 

Med hänsyn till valdagen är det sjelfklart, att tiden för 
landstingens ordinarie sammanträden: senare hälften af Septem
ber eller undantagsvis första dagarne af Oktober, också angifver 
begynnelse- och slutpunkten för nära nog samtliga ledamöter
nas funktionstid. Några undantag finnas dock. Bland de åren 
1880, 1881, 1882 och 1884 valde hafva under hvartdera året 
utsetts 1 i Januari månad omedelbart före riksdags början och 
äro således desse, enligt riksdagsordningens § 8, likstälde med 
dem som utsetts å vanlig tid näst föregående år. Förutom 
desse 4 (1 för Norrköpings stad, 1 för Vesternorrlands, 1 för 
Elfsborgs och 1 för Hallands län) äro blott 6 (nemligen 1 för 
Stockholms stad, 1 för Stockholms län och 1 för Östergötlands 
län, 1 för Kalmar läns södra landstingsområde, 1 för Malmö 
stad och 1 för Jemtlands län) valde å annan tid af året än 
den för dessa val normala. 

I fråga slutligen om den vana vid allmänna ärendens be
handling, Första Kammarens nuvarande ledamöter genom förut
gående bevistande af riksdagsförhandlingar må kunna hafva för-
värfvat, bör till en början meddelas följande öfversigt: 

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

Af den första uppsättningen från år 1867 finnas numera 
inom Första Kammaren endast 17 qvar. 3 af desse hafva un
der tiden bytt om valkrets, 6 hafva under längre eller kortare 
tid upphört med sin riksdagsmannaverksamhet, åtminstone inom 
denna Kammare, och allenast 8 qvarstå ännu alltjemt såsom 
representanter för de valkretsar, som ursprungligen valde dem, 
och dem de oafbrutet, nu på 19:e året, representera. Icke min
dre än 43 af Kammarens ledamöter deltogo redan i ståndsriks
dagarne, deraf 37 i egenskap af ledamöter af Ridderskapet och 
Adeln, 2 af Preste-, 3 af Borgare- och 1 af Bondeståndet. 7 af 
desse 43 hafva sedermera under längre eller kortare tid varit 
ledamöter af riksdagens Andra Kammare, hvilket i öfrigt är 
fallet med i allt 26 af Första Kammarens nuvarande ledamöter. 

De svårigheter, som alltid mött vid försök att fördela För
sta Kammarens ledamöter efter embete eller yrke, qvarstå ännu 
olösta och lära städse så göra. Man har dock ej ansett sig 
böra uraktlåta att fullfölja de försök, som i denna rigtning 
förut framlagts och som fördenskull, vederbörligen tillökade, 
framställas i följande tab. Litt. B. Såsom den vid sagda 
yrkesfördelning strängt genomförda grundsatsen kan angifvas, 
att innehafvande ordinarie embete eller faktiskt utöfvadt yrke 
i främsta rummet, och understundom i strid mot öflig titulatur, 
fått vara det bestämmande. Sålunda upptages t. ex. ett f. d. 
statsråd, men numera president, under sistnämnde rubrik, liksom 
ock en titulerad »brukspatron», som i sjelfva verket är fabriks-
idkare, hänföres till sistnämnda yrkesgrupp. Till gods- och 
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Tab. Litt. C. Åldersfördelning af Första Kammarens 
ledamöter. 

bruksegaregrupperna äro endast hänförda sådana hithörande per
soner, hvilka ej åt annat yrke egna stadigvarande verksamhet; 
således t. ex. icke en godsegande landshöfding eller ett bruks
egande statsråd. I öfrigt är det sjelfklart att grupperingen i 
månget fall måst blifva något godtycklig, då mången bruksegare 
med lika stort skäl skulle kunnat upptagas bland godsegarne, 
och tvärtom, samt i allmänhet för ett icke ringa antal af Kam
marens ledamöter angifvits dubbla yrken eller titlar. 

En blick på den efter dessa grunder uppgjorda tabellen 
visar för öfrigt följande för Första Kammarens nuvarande sam
mansättning betecknande drag. Gruppen af embetsmän af alla 
slag har icke obetydligt ökats; nu senast från 47 till 55. Med 
hänsyn till den absoluta siffran står den således nu ganska 
nära förhållandet vid 1867 års riksdag. Vexlingarne under 
mellantiden angifves af följande siffror: 

Å andra sidan visar sig en ringa minskning i antalet af 
såväl jordbrukets och bergshandteringens som ock de borgerliga 
yrkenas representanter. De förstnämnda båda grupperna ut
göra nu jemt hälften af Kammarens ledamöter och dessutom 
måste ihågkommas att ett icke ringa antal af embetsmanna-
gruppens medlemmar, i egenskap af godsegare derjemte, äro med 
starka band fästa jemväl vid jordbruksintresset. Anmärknings-
värdt ringa är deremot antalet af de borgerliga näringarnes 
representanter, helst om man besinnar att, derest Sverige, i 
likhet med åtskilliga andra stater med tvåkammarsystem, egde 
att uppvisa tillförlitliga förteckningar öfver de till Första Kam
maren valbare, det otvifvelaktigt af dessa listor skulle framgå, 
hurusom det vida öfvervägande flertalet af de valbare tillhöra 
just ifrågavarande samhällsklass. 

I öfrigt torde det i fråga om denna yrkesfördelning förtjena 
anföras, att bland Kammarens ledamöter hafva 15 förut beklädt 
statsrådsembete, hvarjemte 8 innehafva af riksdagen lemnade 
förtroendeuppdrag-, deraf 4 såsom Fullmägtige i Riksbanken, 3 
såsom Fullmägtige i Riksgäldskontoret och 1 såsom Justitie
ombudsman. 

De uppgifter, som lemnats rörande ledamöternas ålder 
hafva sammanstälts i följande tab. Litt. C, hvilken också gifver 
tillfälle att anställa jemförelser med föregående treårsperioder. 
Arets siffror utvisa minskning inom gruppen 36—40 år, samt i 
de båda högsta 10-årsgrupperna, hvaremot särskildt gruppen 
40—50 år erhållit en ansenlig tillväxt. Den nästan oafbrutna 
stegring i Kammarledamöternas medelålder, som i föregående 
berättelser anmärkts, är nu i någon mån bruten, i det att sagda 
siffra numera nedgått från 57-83 till 56-9i år. Kammarens äld
ste ledamot är född år 1810, den yngste år 1844. 

. Till fullföljande af de öfversigter, som förut lemnats öfver 
ledamöternas hemort, meddelas här nedan tab. Litt. D., utar
betad med ledning af de upplysningar som lemnas, dels i in
sända primäruppgifter, dels ock i den genom riksdagens kansli 
offentliggjorda officiela förteckningen. — En mindre ökning af de 

Tab. Litt. D. Fördelning af 1885 års Första Kammares 
ledamöter efter bostad. 
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i hufvudstaden bosatte representanternas antal är egentligen det 
enda drag, hvarigenom denna tabell skiljer sig från den senast 
lemnade. Anmärkningsvärdt stort är fortfarande antalet af de 
utom valkretsen uppsökte representanterna för de småländska 
och norrländska länen, liksom ock för Göteborgs och Bohus 
samt Elfsborgs län. Deremot hafva Stockholms stad och Upp
sala, Södermanlands, Hallands och Skaraborgs län samt Öster-

Af de 206 ledamöter, den nyvalda Andra Kammaren räk
nade vid öppnandet af 1882 års riksdag, afgingo före utgången 
af 1884 års riksdag 21, deraf 4 genom döden och 17 genom 
afsägelse. För de fyllnadsval, som af sådan anledning måst tid 
efter annan företagas, redogöres i tab. N:o 3. 

Det framgår af sagda tabell, att 4 af nämnda val egde 
rum redan år 1882 och de öfriga år 1883, samt att 13 

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

Under loppet af senast afslutade valperiod har utvecklings
gången af Sveriges befolkningsförhållanden i det stora hela varit 
sådan, att landsbygdens folkmängd i någon mån aftagit, hvar-
emot städernas erhållit en rätt betydlig tillväxt. Jemför man 
med hvarandra de folkmängdssiffror, som legat till grund för 
1881 och 1884 års val, finner man, att landsbygdens nuvarande 
siffra med 19,519 understiger den tre år förut konstaterade, 
medan å andra sidan städernas folkmängd ökats med 57,446. 
1 procent uttryckt har landsbygdens folkminskning 1880—1883 
utgjort 0.5 procent, men städernas folkökning 8-3 procent. Ab
solut folkminskning har under sistnämnda period egt rum allenast 
i 3 stadsvalkretsar, nemligen "Visby, Karlstad—Filipstad samt 
Kristinehamn—Lindesberg—Askersund—Nora, men deremot i 
icke mindre än 91 af de 142 landsbygdsvalkretsar, som före-
funnos år 1881; således i nära nog Vs af hela antalet, hvar-
ibland samtliga valkretsarne af Kronobergs, Gotlands, Kristian
stads, Elfsborgs, Skaraborgs och Vermlands län. 

Naturligtvis har detta förhållande ej kunnat undgå att 
utöfva inverkan på åtskilliga förhållanden, som ega samband 
med valkretsindelningen och representant-antalet. Å ena sidan 
har den i riksdagsordningen föreskrifna delningen af domsaga 
i valkretsar vid högre folkmängd än 40,000 endast undantagsvis 

götlands landstingsområde hemtat samtliga sina representanter 
ur den egna valkretsen. 

I öfrigt anser sig Statistiska Centralbyrån allenast böra 
ånyo fästa uppmärksamheten dervid, att en fördelning ur ifråga
varande synpunkt erbjuder rätt stora svårigheter och svårligen 
pä alla punkter kan blifva fullt exakt. 

afsågo utseendet af representanter för landsbygden, 8 för stä
derna. 

De ofullständigheter, som vidlåda en del af de i tabellen 
sammanstälda uppgifterna, och hvilka efter så lång tids förlopp 
icke alltid stått att afhjelpa, torde göra materialets bearbetning 
i öfrigt mindre lämpligt, äfven om icke redan dess knapphet 
förbjöde dragandet af alla slutsatser. 

varit af inträdda förhållanden påkallad; å den andra sidan har 
stadsrepresentanternas antal icke obetydligt ökats. 

Förhållandet manar tydligen till en närmare undersökning, 
hvarvid då början må göras med landsbygdens valkretsar. Ök
ningen i dessas antal eger, såsom bekant, rum på endera af 
följande båda vägar: antingen genom den nyssnämnda, i grund
lagen föreskrifna tuklyfningen af domsaga, eller i rent admini
strativ väg genom en domsagas omreglering och delning i två 
eller flere nya domsagor. 

Den förstnämnda utvägen är i tydligen af mera osäker art 
och kan medföra rätt egendomliga följder under tider sådana 
som de nuvarande, då landsbygdens folkmängd flerstädes visar 
sig stadd i tillbakagång. Den höjning i en domsagas folkmängds
siffra, som vid en viss tidpunkt konstaterats och som lagligen 
medfört en indelning i tvenne valkretsar, kan nemligen vara, 
och har i sjelfva verket i flere fall visat sig vara så obetydlig 
och tillfällig, att en ny valperiod fått bevittna en återgång till 
det gamla. Sålunda har Torna—Bara domsaga, som vid den 
ursprungliga valkretsindelningen (genom Kungl. Kungörelsen den 
4 Juli 1866) delades i tu, vid 1869 års val måst återgå till att 
bilda en valkrets, men har ånyo från och med 1872 års- val 
varit delad i tvenne; för Vätle, Ale och Kullings härads dom
saga föreskrefs år 1878 en delning i två valkretsar, hvilken 
dock redan vid nästföljande valperiod, på grand af inträdd 
folkminskning, måste upphäfvas och sedermera ej behöft förnyas. 

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

I. Fyllnadsvalen åren 1882—1884. 
(Tab. N:o 3.) 

II. Nyvalen år 1884. 
(Tabb. N:ris 4—6.) 
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Tab. Litt. E. Medeltal invånare i landsbygdens valkretsar, 
länsvis. 

Det andra sättet för ökning af landsbygdsvalkretsarnes 
antal: domsagors omreglering, har under de senare åren, från 
och med år 1878, i flere fall funnit användning. Så ökades vid 
sistnämnda års val Norrbottens läns representanters antal från 
3 till 4, och vid 1881 års val Södermanlands från 2 till 3 och 
Jemtlands från 3 till 4. Och vid de senast förrättade valen 
inträdde en liknande tillväxt för Vesternorrlands län genom 
omreglering af Södra Ångermanlands domsaga, som förut delad 
i 2 valkretsar, nu delades i 3 sjelfständiga domsagor: Ånger
manlands vestra, mellersta och södra (jmfr Kgl. Br. d. 30 April 
1881). 

En öfversigt af de förändringar, som ur ofvan angifna syn
punkter egt rum alltfj-ån den nya riksdagsordningens införande, 
torde icke finnas olämplig: 

Anm. l) Luggade härads domsaga och Jemtlands norra domsaga. 
2) Uppsa la läns norra , T o r n a - B a r a , och Norrbot tens läns södra 

domsaga. 
3) Vä t le—Ale—Knl l ings domsaga. 
4) Norra Ångermanlands domsaga. 
5) Säfvedal8—Ask —His ings samt Södra Hels inglands domsaga. 
6) Se texten härofvan. 
7) Säfvedals domsaga sammanslagen med Askims—Hisings . 

Landsbygdens valkretsar äro således vid ingången af nu 
löpande valperiod 145 till antalet, eller 10 mer än det ursprung
liga antalet; de hafva således erhållit en ökning af 7-4 procent. 
Då landsbygdens folkmängd samtidigt tillväxt med allenast 6-6 
procent, visar sig att ökningen i valkretsarnes eller represen
tanternas antal icke allenast hållit jemna steg med folkökningen, 
utan till och med gått något fortare, och är anledningen dertill 
naturligtvis att söka hufvudsakligen i valkretsantalets nyss
nämnda ökning på administrativ väg. 

Fördelas landsbygdens hela folkmängd på nyssnämnda 145 
valkretsar, så finner man, att öfverhufvud på hvarje dylik tom-
råde räknas en befolkning af 26,577 personer. De ur sagda 
synpunkt framträdande ganska skarpa skiljaktigheterna mellan 
de särskilda Iandsdelarne, äfvensom de vexlingar, som i detta 
hänseende kunnat iakttagas från en valperiod till en annan, 
äro föremål för följande tabellariska öfversigt i tab. Litt. E. 

Af denna öfversigt framgår, att Jemtlands och Norrbottens 
län, med resp. 21,115 och 21,733 personers folkmängd på hvarje 
valkrets, äro fördelaktigast stälda, hvaremot Kopparbergs län 
med 30,271, Kristianstads med 30,557 och Skaraborgs med 
33,722 bilda yttersta leden å motsatta sidan. I detta hän
seende har således ingen förändring inträdt sedan sist berättelse 
härom afgafs. Tolf af länen stå öfver, tolf under det för riket 
beräknade medeltalet. 

I dessa medeltal för länen försvinna dock de for särskilda 
valkretsar egendomliga olikheterna alltför mycket; det blir der-
för nödigt att betrakta dem mera i detalj. En sammanställning 

med siffrorna från föregående valperioder är äfven här lärorik, 
och bifogas fördenskull härnedan: 

Af landsbygdens samtliga valkretsar egde 

Största folkmängden eger för närvarande Nedan—Siljans 
domsaga (39,689); dernäst följer Lifgedingets domsaga med 
39,359 inv. Minsta folkmängden åter, under 15,000, egde föl
jande valkretsar: Himle härads (14,490), Vestra och Östra 
Hisings tingslags (14,486), Redvägs härads (11,891) och, minst 
af alla, Villåttinge härads (11,832). Minimifolkmängden inom 
en valkrets förhåller sig således till maximifolkmängden som 1:3-3. 

I afseende på vexlingarne i folkrikhet inom de särskilda 
länens valkretsar torde i öfrigt få hänvisas till tab. N:o 4 A. 

Folkmängdssiffran är emellertid endast en af de faktorer, 
som böra tagas i betraktande i fråga om valkretsindelningen. 
En annan faktor, hvars vigt och betydelse, särskildt i ett land 
sådant som Sverige, svårligen kan förnekas, är ytinnehållet, samt 
dess fördelning på ett större eller mindre antal af kommuner. 



Tab. Litt. F. Valkretsarnes å landsbygden ytinnehåll och 

kommunantal. 

a) Absoluta tal. 

8 

Och i fråga om de sistnämnda framträder jemväl deras splittring 
i två eller flere till skilda valkretsar hörande kommundelar så
som en synnerligen beaktansvärd omständighet. 

"Visserligen hafva i senaste årgångar af valstatistiken hit
hörande beräkningar och öfversigter offentliggjorts, men de icke 
oväsentliga förändringar, som inträdt, dels genom domsagors 
reglering och tudelning i valkretsar, dels också genom reglering 
af oregelbundenheter i den administrativa indelningen, göra det 
till en oafvislig pligt att här meddela en ny, reviderad fram
ställning af dessa förhållanden. Den innehålles i följande: 

Andra Kammaren. Landsbygdsvalkretsarnes ytvidd och kommunantal. 
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Medelstorleken af en landsbygdsvalkrets är således numera 
26-06 sv. qv.-mil, men de skiljaktigheter, som i så många andra 
hänseenden förefinnas mellan rikets olika delar, afspegla sig 
troget äfven här: enhvar af Götalands 81 valkretsar på lands
bygden omfattar öfverhufvud allenast 9-96 qv.-mil, motsvarande 
siffra för en Svealands-valkrets är 18-86, och för Norrlands 
stiger den till 89-49. Jemför man ur denna synpunkt de i ta
bellen meddelade länsmedeltalen, så befinnes det, att valkret
sarnes storlek i Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands 

') Oberäknadt de 4 stora sjöarne, hvilka väl begränsa en del af valkret
sarne, men ej inneslutas inom någon viss valkrets. Ofriga inlandsvatten ingå 
deremot i de angifna ytorna. 

2 

b) Medeltal af landsbygdsvalkretsarnes ytinnehåll och kommun
antal, länsvis. 
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samt Göteborgs och Bohus län öfverhufvud stadna under 10 
qv.-mil, med vexling mellan 3-75 för Malmöhus och 8-54 för 
Hallands län; att i alla öfriga till Götaland hörande län samt 
i samtliga Svealandslänen med undantag af Kopparbergs mot
svarande siffra håller sig mellan 10 och 20 qv.-mil (minimum 
10-55 uppvisar Skaraborgs län, maximum 18-43 Vennlands); 
hvaremot Kopparbergs län företer medeltalet 43-09 qv.-mil och 
de fem Norrländska länen utvisa medeltal, höjande sig i mån 
af nordligt läge från 27-88 ända till 228-26 qv.-mil. Hvad slut
ligen beträffar de enskilda valkretsarne, har Vestra och Östra 
Hisings tingslag att uppvisa minimum (2-02 qv.-mil) och Ve-
sterbottens vestra domsaga det 158 gånger större maximum 
(319-21 qv.-mil). En gruppering af landsbygdens samtliga val
kretsar med hänsyn till ytvidd utfaller på följande sätt: 

Tab. Litt. G. Landsbygdens valkretsar, fördelade efter ytvidd 
i svenska qvadratmil. 

Ytvidden får dock ej anses vara ensamt bestämmande, då 
tal uppstår om lättheten eller svårigheten att i valförrättnin
garne deltaga; antalet af de kommuner, mellan hvilka den en
skilda valkretsens röstberättigade äro fördelade, måste tydligtvis 
på nämnda förhållanden utöfva stort inflytande. I en före
gående berättelse har Statistiska Centralbyrån redan erinrat, 
att de genom ett större kommun-antal ökade valtillfällena 
ingalunda förefinnas inom de nejder, der valkretsarnes vid
sträckthet skulle hafva.gjort detta särskildt önskvärdt; snarast 
kan väl förhållandet sägas vara det motsatta, såsom en gransk
ning af de i tab. Litt. F. sammanstälda uppgifterna lätteligen 
ådagalägger. De lägsta medeltalen kommuner på en valkrets 

Samfälda folkmängden inom denna grupp (162,807) Utvisar 
en riksdagsman på 13,567 personers folkmängd. Den betydande 
försämringen i denna proportion sedan år 1881, då den utgjorde 

Folkökningen har inom denna grupp utgjort 11-5 procent; 
ökningen i representanternas antal stiger till 18 procent. Sist
nämnda ökning vållas af 5 nya representanters tillkomst; hvaraf 
3 för Stockholm, 1 för Göteborg och 1 för Malmö. 

Den andra gruppen, omfattande de städer, hvilka hvar för 
sig ega att välja en riksdagsman, utgöres intill nästa omregle-
ring af städernas valkretsar fortfarande af de 12 städerna: 

Vända vi oss slutligen till städernas valkretsar, må till en 
början anmärkas, att den enda ändring, som egt rum med de 
af Andra Kammaren år 1876 omordnade grupperna af med 
hvarandra samfäldt väljande städer, är den nytillkomna staden 
Ronnebys införlifvande med valkretsen Karlshamn—Sölvesborg, 
hvarom Kungl. kung. d. 25 April 1884 utfärdats. 

Af de tre grupper, i hvilka på grund af gällande konstitu-
tionela bestämmelser städernas valkretsar lämpligen kunna 
delas och som af detta skäl i föregående berättelser utgjort 
föremål för särskild behandling, omfattar den första de 4 stora 
städerna, som hvardera sända mer än en representant. Propor
tionen mellan folkmängd och representantantal är inom denna 
grupp följande: 

uppvisas sålunda af de båda nordligaste länen, under det att å 
andra sidan Gotlands båda små valkretsar tillsammans räkna 
93 kommuner. Dessa och dylika omständigheter böra tydligen 
beaktas vid bedömandet af den större eller mindre lifaktighet, 
som utvecklats i fråga om deltagandet i valen. 

Slutligen bör ock ur sagda synpunkt uppmärksammas den 
kommunernas delning på två eller flere valkretsar, som flerstä
des eger rum och som har sin grund i delvis urgamla, admini
strativa oregelbundenheter. Dessa hafva dock, såsom ofvan i 
förbigående anmärktes, under senast gångna treårsperiod i någon 
mån minskats till antal; från 284 — den i förra berättelsen 
angifna siffran — har deras antal nu nedgått till 264. Då er
farenheten fortfarande gifver vid handen, att dessa delningar 
icke allenast i ganska många fall leda till ovisshet, huru med 
beredandet af valtillfälle rätteligen bör förfaras, utan jemväl 
understundom vålla att de inom en dylik kommundel bosatte 
valmännen genom förbiseende eller försumlighet af vederbörande 
aldrig blifva satta i tillfälle att sin valrätt utöfva, vore det 
tvifvelsutan Högeligen önskvärdt, att det nu med så stor fram
gång började arbetet på regleringen af de administrativa ore-
gelbundenheterna i vårt land måtte med all kraft fullföljas. 
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1 :12,670, framgår helt naturligt ur en rätt ansenlig folkökning 
(i det närmaste 7-1 procent) under stillastående representant
antal. 

Åtminstone en af de sistnämnda synes stå på öfvergång till 
näst högre grupp. 

Den tredje gruppen ändtligen utgöres af de städer, hvilka 
till större eller mindre antal sammanslagits i egentliga valkret
sar. Dessa valkretsars antal faststäldes vid den ännu gällande 
regleringen af år 1876 till 24. Deras samfälda folkmängdssiffra 

• (241,470) utvisar sålunda en medelfolkmängd för dylik valkrets 
af 10,061 personer. 

Inom denna grupp af städer har folkökningen under sena
ste valperiod varit jemförelsevis obetydlig: allenast 4-8 procent; 
och en väsentlig andel i den sålunda angifna ökningsprocenten 
härflyter från Ronneby nybildade stads inrangering i denna 
grupp. 

Af de till den tredje gruppen hörande stadsvalkretsarne 
ega redan nu tvenne ett högre innevånareantal än det i riks
dagsordningen medgifna maximum för dylik valkrets (12,000), 
nemligen: 

de återstående 17 valkretsarne bildas uteslutande af städer, till
hörande ett och samma län. 

De nyssnämnda grupperna egde: 

En sammanställning för de tilländalupna treårsperioderna 
af stadsvalkretsarnes och stadsrepresentanternas antal visar 
följande utvecklingsgång: 

Städernas valkretsar: 

Betraktar man nu stadsvalkretsarne i deras helhet, så be-
finnes det, att ökningen i stadsrepresentanternas antal för hela 
denna tid utgjort 25-5 procent. Detta kan synas betydligt; 
men intrycket blir snarast ett motsatt, om man besinnar, att 
stadsbefolkningen under samma tidrymd tillväxt i nära nog 
dubbelt starkare progression eller med 50-3 procent. Ofverhuf-
vud taget räkna de svenska städerna numera en representant i 
riksdagens Andra Kammare för hvarje 10,868 personers folk
mängd. Vexlingarne i detta hänseende från en period till en 
annan hafva varit: 

sålunda utvisande en fortgående försämring i proportionen. 

B) Valberättigade. 
(Tab. N:o 4.) 

För de valberättiyades absoluta antal liksom ock för deras 
antal i förhållande till folkmängden redovisas i tab. N:o 4, A 
och B, af hvilka den förra afser landsbygden och den senare 
städerna, och erinras härvid, att såsom valberättigade endast 
räknats de personer, hvilka vid valtillfället faktiskt innehade 
alla de qvalifikationer, grundlagen stadgar för valrätts åt
njutande. 

Det framgår af dessa tabeller, att vid 1884 års val antalet 
af de personer, som egde rättighet att deltaga i valen till Andra 
Kammaren, uppgick till 291,668 eller 6-34 procent af rikets 
hela folkmängd. Huruledes från en valperiod till annan 
förhållandet i detta hänseende utvecklat sig, visar följande 
öfversigt: 

Den relativa siffrans jemna höjning under denna tid ådaga
lägger, att de valberättigades antal hela'tiden tillväxt i starkare 
progression än folkmängden. 

och 4 stå pä gränsen till öfvergång, neml.: 

I öfrigt räkna 

Vid ifrågavarande grupp bör i öfrigt anmärkas att 



I de hittills utgifna ärgångarne af Valstatistiken har Sta
tistiska Centralbyrån af lätt insedda skäl låtit sig angeläget 
vara att till dessa beräkningar öfver de valberättigades propor
tion till den samfälda folkmängden jemväl foga en undersökning 
af deras förhållande till den till myndig ålder hunna delen af 
rikets manliga befolkning. Liksom i fråga om år 1872 härvid 
lades till grund den genom 1870 års folkräkning konstaterade 
åldersfördelningen, så är nu tillfälle beredt att jemföra de val-
berättigade från,år 1881 med motsvarande siffror från 1880 års 
folkräkning. För 1878 och 1884 års val har man deremot måst 
inskränka sig till en jemförelse med de mera approximativa 
ålderssiffrorna från närmast föregående år (Jmfr Valstatistik 
IV: s. 9). De sålunda vunna talen sammanställas härnedan: 

En jemförelse mellan de i denna tabell för år 1884 be
räknade länssiffrorna och motsvarande tal från närmast före
gående valperiod visar för alla län utom Blekinge, Göteborgs 

En naturlig följd af den starkare ökning, som sålunda 
stadigt utmärkt städerna, har varit att proportionen mellan 
landsbygdens och städernas val berättigade under sagda tid så 
småningom ändrats till städernas förmån, såsom framgår af föl
jande öfversigt: 

Af hela antalet valberättigade tillhörde: 

livad först beträffar siffrorna från senaste valperiod, visar 
sig i de valberättigades antal jemfördt med folkmängden en 
rätt stark ökning for landsbygden, under det att städernas re
lativa tal angifver en tillbakagång. Då nu i sjelfva verket de 
valberättigades absoluta antal ökats mer än dubbelt starkare i 
städerna än på landsbygden (med 7-3 procent mot 3-05 procent), 
måste förstnämnda förhållanden tydligen stå i samband metl 
den redan anmärkta ovanligt starka folkmängdstillväxten, som 
under perioden egt rum inom stadssamhällena, under absolut 
folkmängdsminskning på landsbygden. 

Ser man åter på hela den tidrymd, för hvilken uppgifter 
här sammanstälts, så befinnes det, att de valberättigades absoluta 
antal under dessa 12 år å landsbygden ökats allenast med 17-3 
procent, under det att motsvarande tillväxt i städerna utgjort 
67-7 procent och således i det närmaste varit fyra gånger star
kare. Af en undersökning, huru denna tillväxt skiftat från 
period till period, framgår att de valberättigades absoluta antal 
ökats: 

Tab. Litt. H. Valberättigade i procent af folkmängden, 

länsvis. 

Med undantag allenast för den allra sista siffran visa 
dessa serier en stadig ökning. 

De hittills meddelade beräkningarna, som afse dels riket i 
dess helhet, dels de stora grupperna af landsbygd och städer, 
äro dock ej egnade att gifva det mera fylliga och konkreta ut
tryck af valrättens fördelning, som vinnes genom att sträcka 
undersökningen ned till länen och de enskilda valkretsarne. 
Till en början leninas för valberättigandet inom de särskilda 
länen följande öfversigtstabell: 

Jemför man ur denna synpunkt landsbygd och städer, fram
träda följande förhållanden: 

12 Andra Kammaren. Valberättigade. 

Af den till myndig ålder hunna manliga befolkningen voro 
valberätligade: 
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Tab. Litt. I. Förhållandet mellan valberättigade och folkmängd 
i landsbygdens valkretsar vid 1884 års val. 

och Bohus samt Jemtlands en tillväxt i de valberättigades rela
tiva antal, vexlande mellan 0-i och 0-6 procent. Hvad särskildt 
landsbygden beträffar, förete följande län en minskning i de 
valberättigades proportion till folkmängden: Uppsala (0-i proc.) 
och Blekinge, Göteborgs och Bohus samt Jemtlands län (Os proc). 
Städerna åter förete långt starkare vexlingar: minskning har 
egt rum i Stockholms stad samt dessutom i 8 läns städer; 1 
län står på samma punkt, och i 15 har inträdt en tillväxt, som 
undantagsvis stigit ända till 1.1 proc. (Örebro). I allmänhet 
finnes inom de särskilda länens städer, såsom man ock af riks
siffrorna kan sluta, ett relativt högre antal valberättigade än å 
samma läns landsbygd; undantag i detta hänseende bilda enligt 
årets uppgifter städerna i Jönköpings, Gotlands, Kristianstads, 
Malmöhus, Kopparbergs och Jemtlands län, och har ur denna 
synpunkt Malmöhus län nu ökat den redan vid föregående val
perioden anmärkta serien af abnorma stadssiffror. 

Betraktar man landsbygden särskildt, befinnes det att de 
valberättigades antal fördelar sig på följande sätt mellan rikets 
tre hufvuddelar: 

Arets siffror bekräfta således i allo fortvaron af de för
hållanden, hvilka redan vid första bearbetningen af Sveriges 
Valstatistik konstaterades. 

Grupperas de särskilda länen efter den högre eller lägre 
proportionen mellan valberättigade och folkmängd ä landsbygden, 
visa sig följande likheter och skiljaktigheter mellan de gångna 
valperioderna: 

Gotlands län står för närvarande ur denna synpunkt främst 
med 9-6 proc. valberättigade; dernäst följa Jemtlands och Vester-
bottens län, hvartdera med 8-8 proc. Sämst stå fortfarande 
Södermanlands och Östergötlands län (med resp. 3-4 och 4-1 
proc). Endast en obetydlighet skiljer mellan det absoluta an
talet valberättigade å landsbygden af Södermanlands och Got
lands län, ehuru folkmängden inom den förra är nära tredubbelt 
större; och Vesterbottens läns landsbygd räknar icke obetydligt 
flere valberättigade än den mer än dubbelt folkrikare lands
bygden af Östergötlands län. 

En ur samma synpunkt till de särskilda landsbygdsvai-
kretsarne sträckt jemförelse gifver vid handen det resultat, som 
finnes sammanstäldt i följande tabellariska öfversigt, hvilken 
äfven lemnar tillfälle att iakttaga den utveckling, som i detta 
hänseende egt rum alltifrån år 1872. 

Hedersplatserna intagas numera af Nordmarks härad i Verm-
lands län (10-2 proc) samt Vestbo härad af Jönköpings län 
(10-1 proc), under det att minimisiffroma uppvisas af Finspånga 
läns domsaga i Östergötlands län (2-9 proc.) och Fernebo härad 
af Vermlands län (2-96 proc). Särskildt anmärkningsvärda äro 
i öfrigt Södermanlands och Blekinge läns samt hela Norrlands 
siffror. 

Ett antal af 5 proc. valberättigade torde, särskildt då maxi
mum af valberättigande håller sig vid omkring 10 proc, kunna 
uppställas såsom gränsen mellan områden, som ur valrättens 
synpunkt böra räknas såsom lyckligt lottade eller ej. Det visar 
sig då att sedan år 1872, vid en ökning af landsbygdens val
kretsar med ett sju-tal, antalet af valkretsar med mindre än 
5 proc. valberättigade minskats med 9, hvaremot de med öfver 
5 proc. ökats med 16. 
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Jemväl de mer eller mindre skarpt framträdande numeriska 
ojemnheterna i de valberättigades fördelning mellan olika val
kretsar bör i detta sammanhang tagas i betraktande. För lands
bygden ställer sig förhållandet på följande sätt: 

I fråga om den lokala fördelningen af de ur valrättens 
synpunkt mera extrema valkretsarne,' bekräfta siffrorna från år 
1884 i allo de redan i flere föregående berättelser utförligt fram-
stälda slutsatserna om inflytandet å ena sidan af de stora 
godsen och bruksegendomarne och å den andra af en jemnare 
fastighetsfördelning. 

Hvad städernas valkretsar beträffar, har det redan länge 
varit kändt att valrätten inom dem öfverhufvud framträder i 
motsatt förhållande till valkretsens eller stadens folkrikhet; ju 
mindre stadssamhället är, desto större — relativt taget — är 
vanligtvis de valberättigades antal. Detta visar sig redan tyd
ligt vid den ofvan (sidan 10) omnämnda och motiverade upp
delningen af städerna i tre grupper. 

Ännu bestämdare tinnes förhällandet uttryckt i följande 
tabell, som sammanfattar de för rikets samtliga städer, hvar 
för sig, erhållna siffrorna: 

Tab. Litt. K. Förhållandet mellan valberättigade och folkmängd 
i städerna vid 1884 års val. 

Lägsta relativa antalet valberättigade räknar Eskilstuna 
(4-4 proc); dernäst följer Norrköping (4-9 proc.). Båda inne-
hafva sedan längre tid tillbaka samma ofördelaktiga ställning. 
Högsta relativa antalet åter uppvisas af Öregrund (13-1 proc.) 
och Skanör—Falsterbo (11-7 proc), hvilka också redan förut ur 
denna synpunkt gjort sig bemärkta. 

Vid sidan af de sålunda lemnade jemförelserna mellan folk
mängden och de valberättigade, torde ock böra lemnas en plats 
ät undersökningen af proportionen mellan de valberättigades och 
representanternas antal. — För landsbygden ställer sig sist
nämnda förhållande på sätt som synes af tab. litt. L. 

Inom de särskilda stads-grupperna åter räknades är 1884 
följande antal valberättigade mot en representant: 

Minimisiffrorna uppvisas af Villåttinge härad af Söderman
lands län (med 395 valberättigade), Jönåkers härad af samma 
län (537) och Fernebo härad af Verm lands län (598). Maximi-
siffrorna åter tillhöra Nedan-Siljans domsaga i Kopparbergs län 
(3,596), Norra Helsinglands domsaga af Gefleborgs län (3,301), 
Ase-Viste-Barne-Laske domsaga af Skaraborgs län (3,235) samt 
Vesterbottens läns södra domsaga (3,200). — Den af Nedan-
Siljans domsaga bildade valkretsen räknar således mer än 9 
gånger flere valberättigade än Villåttinge härads valkrets. 

Hvad städerna angår, torde det ur denna synpunkt göra 
tillfyllest att påpeka, huruledes ett antal af öfver 1,000 val
berättigade förefinnes, utom i de 4 till första gruppen hörande 
storstäderna, jemväl i 5 af andra gruppens 12 städer (Karls
krona, Gefle, Uppsala, Örebro och Helsingborg) samt i en 
sammansatt valkrets (Luleå-Umeå-Piteå-Haparanda-Skellefteå). 
Endast en valkrets räknar deremot mindre än 500 valberätti
gade, nemligen Eskilstuna-Torshälla (med allenast 456 val
berättigade). 

C) Valsättet. 
(Tab. N:o 4.) 

Från och med år 1881 har inom städernas valkretsar ute
slutande det omedelbara valsättet användts. Hvad åter lands-

Tab. Litt. L. Antal valberättigade i medeltal på en landsbygds-
representant. 
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bygden beträffar, har Statistiska Centralbyrån i sina hittills 
afgifna berättelser om riksdagsmannavalen regelbundet haft att 
omförmäla en tillväxt i antalet af de valktetsar, som använda 
nyssnämnda valsätt. Utvecklingen har fortfarande gått i samma 
rigtning, såsom visar sig af följande öfversigt: 

Tab. Litt. M. Valsättet inom landsbygdens valkretsar. 

De valkretsar, som senast öfvergått från det medelbara 
valsättet, äro till antalet 7, nemligen: 

Derjemte har genom omregleringen af Ångermanlands södra 
domsaga de omedelbara valkretsarnes antal ytterligare ökats med 
1, så att hela antalet från 78 stigit till 86. Att deremot de 
medelbara valkretsarnes antal, trots nyssnämnda öfverflyttning 
af 7 valkretsar, ej minskats i större mån än från 64 till 59, 
beror på den vid 1884 års val anbefalda tudelningen af Askims, 
Hisings och Säfvedals domsaga i Göteborgs och Bohus län samt 
af Södra Helsinglands domsaga i Gefleborgs län, hvilka båda 
förut tillhörde de medelbara valkretsarnes antal. 

Samtliga de nytillkomna valkretsarne med omedelbara val 
gränsa intill områden, som redan förut begagnat detta valsätt. 
Det medelbara valsättet är ännu allenaherskande i Uppsala, 
Elfsborgs och Vesterbottens län, samt öfvervägande i Stock
holms, Vermlands, Gefleborgs och Norrbottens län; det vidhålles 
dessutom af spridda valkretsar i Södermanlands, Kronobergs, 
Kalmar, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Skara
borgs, Kopparbergs och Vesternorrlands län, men är fullständigt 
undanträngdt från Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Blekinge, 
Hallands, Örebro, Vestmanlands och Jemtlands län. 

Numera ega de landsbygdsvalkretsar, som antagit det omedel
bara valsättet, något mer än 60 procent af landsbygdens folk
mängd och i det närmaste 59 procent af dess valberättigade. 

Utvecklingsgången i dessa båda hänseenden angifves af föl
jande sifferserie: 

I landsbygdsvalkretsar med omedelbara val funnos: 

Om de väljandes absoluta antal likasom om deras propor
tion till antalet valberättigade finnes tor hvarje särskild valkrets 
uppgifter sammanställda i tab. N:o 4, A och B. De i detta 
hänseende meddelade siffrorna afvika i ett och annat fall från 
de af valförrättarne uppgifna, enär Statistiska Centralbyrån 
understundom haft anledning att genom skriftvexling med de 
kommunala myndigheterna berigtiga eller förfullständiga val
protokollens siffror. 

I följande tabell, Litt. N., meddelas en sammanställning af 
uppgifterna oin de i valen deltagandes såväl absoluta som rela-

D) I valen deltagande. 
(Tab. N:o 4.) 

Sistnämnda siffror bekräfta i allo det längesedan konstate
rade förhållandet att det omedelbara valsättet i hög grad främjar 
utvecklingen af ett lifligare politiskt intresse; nyssnämnda stegring 
måste således blifva en synnerligen tillfredsställande företeelse 
för enhvar, som öfverhufvud anser politisk lifaktighet önskvärd. 

Ur sistnämnda synpunkt och enär inom valkretsar med 
öfver höfvan stor ytvidd tydligtvis de betydande afstånden måste 
ingripa hinderligt, torde ock uppmärksamhet böra fästas vid 
hvardera valkretsgruppens arealförhållanden. Det framgår då af 
de uppgifter, som i detta hänseende lemnats i tab. Litt. F. här-
ofvan, att de 86 valkretsar, som antagit det omedelbara val
sättet, tillsammans räkna 1,773-16 qv.-mil, hvaremot de 59 val
kretsar, som ännu bibehålla det medelbara valsättet, upptaga 
2,005-86 qv.-mil. Öfverhufvud egde således hvarje valkrets af 
det förra slaget en ytvidd af allenast 20-62 qv.-mil, då deremot 
på hvar och en af den senare gruppens valkretsar kom en medel
areal af 34 qv.-mil. Vid närmare betraktande visar sig dock, 
att denna betydande skilnad uteslutande beror på den ojemna 
fördelningen de båda grupperna emellan af de stora norrländska 
vidderna. Afskiljas dessa för sig, så visar sig att af Norrlands 
25 valkretsar valde 9 omedelbart och 16 medelbart; de förre 
hade öfverhufvud 86-2, de senare 91-34 qv.-mils areal. Af den 
öfriga landsbygdens valkretsar åter valde 77 omedelbart och 43 
medelbart; de förres ytvidd var i medeltal 12-95, de senares 
12-66 qv.-mil. I intetdera fallet var således differensen synner
ligen betydande. 

I sjelfva verket lärer ock svårligen kunna uppgifvas något 
antagligt skäl, hvarföre ej äfven under de ogynsammaste lokala 
förhållanden den valberättigade lika gerna skulle infinna sig vid 
ett direkt val som vid ett val af elektorer, eller med andra ord, 
hvarföre icke det omedelbara valsättet äfven i de glesast be
bodda bygderna skulle med framgång kunna täfia med och så 
småningom undantränga det medelbara. Man torde till och med 
kunna våga det påståendet, att just under sådana förhållanden 
förstnämnda valsätt borde vara det mest praktiska, enär in
sändandet med posten af ett valprotokoll öfver verkstäldt direkt 
val alltid måste blifva en mycket enklare och billigare procedur 
än affärdandet af ett antal genom valprotokoll behörigen legiti
merade elektorer. 
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tiva antal vid de valperioder, hvilka hittills utgjort föremål för 
noggrann undersökning. 

Tab. Litt. N. Antalet deltagande i nyvalen åren 1872—1884. 

Såväl minimi- som maximi-siffrorna lemnas denna gång af 
Blekinge län; å ena sidan har Bräkne domsaga allenast att 
uppvisa 8'6 proc. och Medelsta domsaga 9-0 proc, å den andra 
sidan når Listers domsaga upp till 63M proc. 

Ett ytterligare bevis, derest sådant skulle erfordras, på det 
lifligare deltagande i valen, som åtföljer användandet af det 
omedelbara valsättet, lemna de valkretsar, som nu öfvergått till 
detta valsätt från det medelbara. Jemförelsen mellan förr och 
nu ställer sig ur denna synpunkt på följande sätt: 

Af de valberättigade deltogo i 

Tab. Litt. O. Antalet i valen deltagande i procent af val-
berättigade å landsbygden, länsvis. 

Den gamla iakttagelsen, att deltagandet i valen är lifligare 
i städerna än på landsbygden och lifligare vid omedelbara än 
vid medelbara val, bekräftas till fullo af årets siffror, hvilka 
också utvisa, att intresset för valen — om man undantager de 
omedelbara — fortfarande är i stigande och aldrig förr varit 
så starkt. 

Sträckes undersökningen ned till de särskilda länen, fram
träda för landsbygdens valkretsar de förhållanden, hvilka synas 
af tab. Litt. O. 

Naturligtvis bör vid bedömandet af siffrorna i denna tabell 
-tillbörligt afseende fästas vid de hinder för ett lifligare del
tagande i valen, som på vissa håll beredas af valkretsarnes yt
innehåll och kommunala indelning (jmfr tab. Litt. F. härofvan). 

De särskilda landsbygdsvalkretsarne hafva, alltefter som de 
omfattat det omedelbara valsättet eller vidhålla det medelbara, 
att uppvisa följande skiljaktigheter med hänsyn till det mer 
eller mindre lifliga deltagandet i valen: 

I fråga om dessa val uppvisas minimisiffrorna af Piteå 
domsaga (2.2 proc), Vesterbottens mellersta och norra domsagor 
(3.0 och 3.5 proc.) samt Sundals domsaga (4.8 proc); maxi
mum åter af Gestriklands vestra tingslag (31.7 proc). 

I de omedelbara valen å landsbygden deltogo 

I de medelbara valen å landsbygden deltogo 
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Samma ökning' i intresset för valen har ock visat sig åt
följa de omval, som af en eller annan anledning måst ega rum. 
I sådant hänseende föreligga från senast gångna valperiod föl
jande exempel: 

Endast valet i Halmstad—Engelholm med 53-4 procent vid 
första och 51-6 procent vid andra valet bildar ur denna syn
punkt ett undantag från den allmänna regeln. 

Inom de särskilda grupperna af städer hafva i de val, som 
förrättats omedelbart, — således från och med år 1881 i samt
liga — följande procent af de valberättigade deltagit: 

Inom den första gruppens städer har Stockholm, likasom 
under de föregående åren, så ock nu att uppvisa maximum af 
deltagande (72-4 proc); de öfriga städerna följa denna gång i 
ordning efter folkmängden: Göteborg med 37-1 proc, Malmö 
med 30-4 proc. och Norrköping med 28.2 proc. Allenast Malmö 
visar en minskning jnot nästföregående valperiod; de öfriga 
städerna och särskildt Stockholm förete en ökning, som icke 
allenast vållat den för gruppen beräknade relativa siffrans starka 
stigning (från 47-1 till 55-1 proc.) utan jemväl genom dess höjd 
kommit medeltalet för rikets samtliga städer att uppnå en siffra 
(47-4 proc), som hittills saknat motstycke. 

Inom den andra och tredje gruppens särskilda valkretsar 
och städer har vid 1884 års val förhållandet mellan valberätti
gade och i val deltagande stält sig på följande sätt: 

Maximum inom den andra gruppen uppvisas af Helsingborg 
med 71-i proc; samma grupps minima förete Visby (17;6 proc.) 
och Sundsvall (16.7 proc). 

Inom den tredje gruppens valkretsar har Sala—Arboga att 
uppvisa minimisiffran (14-8 proc), och Eskilstuna—Torshälla 
maximum (71"i proc). Af de till denna grupp hörande enskilda 
städer utmärker sig Nora för den synnerligen höga siffran af 
81-9 proc, hvaremot Trosa (med 9-4 proc), Marstrand (med 
5-3 proc.) och Skanör—Falsterbo (med allenast 4-6 procent) 
bilda den motsatta ytterligheten. 

Valstatittik {882—1884. 

I förut afgifna berättelser om riksdagsmannavalen har Sta
tistiska Centralbyrån ansett sig förpligtad att särskildt fram
hålla de icke alldeles sällsynta fall, då en kommuns eller 
kommundels samtlige valberättigade antingen genom myndig
heternas förvållande eller egen likgiltighet eller af annan anled
ning icke utöfvat sin valrätt. Glädjande är, att dessa fall tyckas 
blifva allt mera sällsporda och till sina verkningar allt mindre 
omfattande. Så upptogos å hithörande förteckning: 

Ä andra sidan kan ej förnekas, att det regelbundna upp
repandet af denna företeelse, valperiod efter valperiod, inom en 
och samma kommun är egnadt att ingifva egendomliga föreställ
ningar om vederbörandes uppskattning af medborgerliga rättig
heter. 

I de följande förteckningarne äro genom kursiv skrift ut
märkta de kommuner och kommundelar, som i detta hänseende 
redan förr en gång varit föremål för anmärkning, samt med en 
de, som tillhörde valkretsar med medelbart valsätt och i fråga 
om hvilka försummelsen således vållat en minskning i elekto
rernas antal. 

Myndigheternas uraktlåtenhet att kungöra valet eller att i 
laga tid utlysa sammanträde har enligt lemnade uppgifter vållat 
valrättens förspillande för de valberättigade i följande kommuner 
och kommundelar: 

I följande kommuner och kommundelar hafva de valberätti
gade i vederbörlig ordning kallats till val, men ej infunnit sig 
eller vägrat att välja: 

3 
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Från Holmö kapellförsamling ändtligen uppgifves att häftig 
storm hindrat de valberättigade att infinna sig vid det utlysta 
valsammanträdet. — I öfrigt äro de afgifna förklaringarna sig 
temligen lika år ifrån år. 

Att de administrativa oregelbundenheterna måste anses så
som en mägtigt bidragande anledning till de anmärkta oegentlig-
heterna har af Statistiska Centralbyrån alltfrån början fram
hållits och framgår äfven denna gång deraf, att 19 af de 
antecknade 33 fallen röra »kommundelan». — Så hafva ock 
antagligen liknande förhållanden äfven denna gång vållat att 
ett mindre antal kommundelar (9) röstat samman med annan 
kommun. 

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

Vid stadig minskning i de medelbara valkretsarnes antal 
har naturligtvis elektorernas antal måst så småningom nedgå. 
Det utgjorde: 

Sistnämnda siffra skulle dock hafva ökats med 31, deraf 
14 för Elfsborgs och 10 för Norrbottens län, derest icke, enligt 
hvad ofvan anmärktes, samtlige valberättigade i ett antal kom
muner och kommundelar försummat att i valet deltaga. 

Äfven andra oegentligheter och felaktigheter finnas, nu lik
som tillförene, att ifråga om elektorsvalen anmärka. — En 
elektor mindre än laga antalet har valts i Djurö af Stockholms 
län, Skedeskamma och Nössemark af Elfsborgs län, samt Elgarås 
och Lengjum-Vessby af Skaraborgs län. Deremot valdes en 
elektor för mycket i Gideå af Vesternorrlands län samt i de 
redan från föregående berättelser ur denna synpunkt antecknade 
jordeboks-socknarne: 

I sammanhang härmed må ock omnämnas, att elektors
valet i Öra (Elfsborgs län) synes hafva förrättats efter fyrk; 

att elektorn från Fullestad (Elfsborgs län) underkändes, 
såsom mantalsskrifven i annan församling; 

att elektorsvalet i Danderyd (Stockholms län) förrättades 
först dagen före sjelfva riksdagsmannavalet, hvadan den derifrån 
sände elektorns fullmagt kasserades; samt 

att de valberättigade inom Los kommun (Gefleborgs län), 
som är delad på två valkretsar, gemensamt utsago elektorer för 
båda valen, dock till laga antal i hvartdera fallet. 

Vid omvalet inom Torneå domsaga utsagos särskilda elek
torer af Tärendö kapellförsamling, som med Pajala bildar en 
kommun, och blott i fråga om kyrkliga utgifter är derifrån skild. 
Det vill dock synas som om detta val blifvit af valförrättaren 
ogilladt, enär de sålunda valde elektorerne ej finnas vara in
räknade i den af honom lemnade uppgiften. Ej heller hade vid 
det första valet denna oegentlighet förekommit. 

För antalet af de för hvarje särskild valkrets utsedde elek
torer, äfvensom för dessas ytke redovisas i tab. N:o 5. 

Högsta antalet elektorer inom särskild valkrets, 63, har 
antecknats för Kinnefjerdings, Kinne och Kållands domsaga af 
Skaraborgs län; det lägsta, 17, för Fryksdals härads öfre tingslag 
af Vermlands län. I medeltal räknades 33 elektorer på hvarje 
valkrets. 

Den fördelning af samtliga elektorerne efter yrke och sam
hällsställning, som i nyssnämnda tabell utförts, kan visserligen 
ej göra anspråk på ofelbarhet, enär det understundom är ytterst 
svårt att afgöra, huruvida en person bör räknas till den ena 
eller andra yrkesgruppen, men den torde dock i sina allmänna 
drag kunna vara upplysande. Från föregående valperioder finnas 
verkstälda utredningar af dessa särskilda samhällsklassers pro-
centiska förhållande; en liknande bearbetning af uppgifterna från 
de senaste valen har ej bort saknas och återfinnes här nedan 
sammanstäld med de äldre uppgifterna. 

Årets siffror utvisa märkligt nog en icke obetydlig sänkning 
for hemmansegaregruppen, men deremot någon ökning för det 
stora flertalet af öfriga yrkesgrupper. Dock egde den först
nämnda absolut öfvervigt i 44 valkretsar och var i 10 af de 
återstående 15 valkretsarne talrikare företrädd än någon annan 
samhällsklass. 

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

I tab. N:o 6 hafva sammanstälts de uppgifter, som af val-
förrättarne lemnats rörande de valdes namn, yrken och födelseår, 
samt om de afgifna rösternas fördelning och splittring. 

Af tabellen framgår att Andra Kammarens ledamöter för 
innevarande valperiod äro till antalet 214, af hvilka 145 valts 
af landsbygdens och 69 af städernas valkretsar. Huru i detta 
hänseende proportionen mellan land och stad steg för steg ändrats, 
visar följande öfversigt: 
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Med hänsyn till ledamöternas ålder företedde Andra Kam
maren vid ingången af de fem senaste riksdagsperioderna följande 
sammanfattning: 

Tab. Litt. Q. Åldersfördelning af Andra Kammarens ledamöter. 

Sammanställas båda kamrarnes ledamotsantal, så befinnes 
det, att Första Kammaren icke ökats i samma förhållande som 
den Andra; dess ledamöter utgjorde vid första riksdagen efter 
den nya riksdagsordningens införande 39-7 proc, men äro nu 
allenast 39-2 proc. af Kiksdagens hela ledamotstal. I fråga om 
Andra Kammaren, hvars samfålda ledamotsantal således under 
sagda tid ökats från. 60-3 proc. till 60-8 proc. af Riksdagens 
hela styrka, bör särskildt framhållas, att landsbygdsrepresentan
ternas antal, som år 1867 utgjorde 42-9 proc. af Eiksdagens 
hela ledamotsantal, nu nedgått till 41-2 proc, under det att 
städernas ökats från 17-4 proc. till 19-6 proc. 

Den fördelning af Andra Kammarens nuvarande ledamöter 
efter yrken och. samhällsställning, som här nedan meddelas, ut
visar märkligt nog en rätt stark minskning i de egentlige 
»Heminansegames» antal, liksom ock för gruppen »Handlande»; 
men deremot en delvis betydande tillväxt för grupperna: »Fabriks-
idkare», »Bruksegare», »Lärare» och »Civile embetsmän». 

Tab. Litt. P. Yrkesfördelning af Andra Kammarens ledamöter. 

Sedan år 1876 har Kammaren ej egt någon ledamot, till
hörande åldersgruppen 26—30 år; den yngste af den nuvarande 
uppsättningen är född år 1853. Deremot finnas nu 3 ledamöter 
af öfver 70 års ålder; den äldste är född 1813. Ledamöternas 
medelålder är 50-89 år (landsbygdens representanter 50-10; stä
dernas 53-29). Detta utgör, enligt hvad följande öfversigt ut
visar, ett afbrott hvad rikssiffran beträffar i den riktning, som 
hittills varit så regelbunden. 

Utvecklingsgången återfinnes deremot till fullo i fråga om 
stadsrepresentanternas medelålder, och det är tydligen de ny
valde landsbygdsrepresentanternas ovanligt låga ålder, som denna 
gång sänkt såväl landsbygdssiffran som riksmedeltalet. 

Den iakttagelse, som redan länge gjorts, att medelåldern 
är vida högre bland Första Kammarens ledamöter än bland den 
Andras, bekräftas äfven nu Differensen utgör för närvarande 
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Tab. Litt. R. Relativa antalet röster, som tillkommit den valde. 6-02 år, mot 6-28, 6-39, 5-22, 5-44 och 6-35 vid de respektive 
riksdagarne 1870, 1873, 1876, 1879 och 1882. Till förklaring 
af förhållandet behöfver endast hänvisas till den högre ålder, 
riksdagsordningen stadgar såsom qvalifikation för inval i Första 
Kammaren. 

Omvalde äro 91 af landsbygdens och 41 af städernas repre
sentanter, eller i allt 132; det vill säga omkring 62 procent af 
hela antalet (62-8 proc. af landsbygdens och 59'4 proc. af "stä
dernas representanter). 49 ( = 33-8 proc.) af landsbygdens och 
22 ( = 31-9 proc.) af städernas ombud äro nyvalde; 5 ( = 3-4 proc.) 
landsbygds- och 6 ( = 8 - 7 proc.) stadsrepresentanter hade under 
en tidigare riksdagsperiod än den senast gångna utöfvat riksdags
mannakallet. 

Tvärt emot hvad hittills varit vanligt, hafva de egentliga 
nyvalen denna gång varit jemförelsevis talrikare på landsbygden; 
också bibehöllos nu allenast i två län med tillsammans 6 repre
sentanter (Gotlands och Jemtlands) samtlige de förutvarande, 
då detta deremot vid 1881 års val var fallet i sex län med till
sammans 32 valkretsar. I ett län (Vestmanlands) valdes denna 
gång idel nya män; af de 8, som 1881 — 1883 suto på Östgöta
bänken, finnes allenast 1 qvar; i Södermanlands och Jönköpings 
län öfverstiger de nyvaldes antal de omvaldes; och i Uppsala, 
Elfsborgs och Kopparbergs län är antalet af omval och nyval 
jemnstarkt. Allt tyder på att en mer än vanligt stark politisk 
jäsning varit rådande och tagit sig uttryck vid de senaste valen. 

4 af de nuvarande stadsrepresentanterna hafva förr haft 
plats i Första Kammaren. Lederna af de män, som deltagit i 
ståndsriksdagarne, glesna alltmer; ännu år 1879 räknades af 
dem 44, eller 21-6 proc. af Andra Kammarens samtliga leda
möter; år 1882 hade deras antal minskats till 34 (== 16-6 proc); 
vid innevarande års riksdag återstå allenast 14 ( = 6-6 proc), 
deraf 9 landsbygds- och 5 stadsrepresentanter. Af dessa 14 
hade 3 tillhört ridderskapet och adeln, 2 borgare- och 9 bonde
ståndet. 

Om det röstetal, som tillfallit de valde, lemnas uppgift i 
tab. Litt. R. 

Af dessa siffror framgår att af städernas representanter 58 
(— 84 proc.) erhållit mer än hälften af de afgifna rösterna eller 
absolut majoritet. Deremot ernåddes samma majoritet allenast 
i 56 ( = 6 5 proc.) af de landsbygdsvalkretsar, som användt 
omedelbart valsätt. Sålunda hafva visserligen vid 73-5 proc. af 
samtliga omedelbara val de valde ernått absolut röstöfvervigt; 
men såsom af tabellafdelningen III framgår, stiger detta relativa 
tal vid de medelbara valen ända till 8 6 proc. Det är ock 
naturligt, att ett fätal elektorer, som haft tillfälle att före val
förrättningen med hvarandra rådpläga, skola hafva lättare att 
enas, dä deremot en starkare röstsplittring synes vara oskilj
aktig från det omedelbara valsättet, synnerligast pä landsbygden, 
der bygdepolitiken och de rent lokala intressena under sådant 
förhållande kunna fä ett ganska vidsträckt spelrum. 

Det visar sig också att vid de medelbara valen nära nog 
22 proc. af de valde erhållit mer än 90 proc. af de afgifna 
rösterna; vid 2 val (1 i Kopparbergs och 1 i Norrbottens län) 
erhöll den valde alla rösterna; och vid 1 val i Blekinge län 
alla de godkända rösterna. Deremot hafva vid landsbygdens 
omedelbara val endast 2 bland 86 valde ( = 2'3 proc.) uppnått 
nyssnämnda höga majoritet (öfver 90 proc); högsta antecknade 
proportionen var 95-7 proc. (vid ett val i Blekinge län). — * Alla de afgifna rösterna. 
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I städenia, särskildt de bada första gruppernas, är det naturligt
vis ojemförligt lättare att åstadkomma det behöfliga måttet af 
sammanhållning; der hafva ock nu 16 ( = 23-2 proc.) af de 
valde hvardera erhållit mer än 90 procent af de i hvarje sär
skildt fall afgifna rösterna; proportionen är således till och med 
starkare här än vid de medelbara valen på landsbygden. 

I fråga om häftigheten af den utkämpade valstriden må till 
en början om de genom elektorer verkstälda valen anmärkas, 
att vid 23 af dessa val den valdes närmaste man erhållit intill 
25 proc. af den valdes röstetal, vid 13 val mellan 25—50 proc, 
vid 12 val 50—75 proc. och vid 7 val mer än 75 proc, hvar-
jemte i ett fall lottning måst åtgöra utgången. Ofvan är redan 
anmärkt, att i 3 fall den valde erhållit alla rösterna. — Af 
de 1,913 röster, som vid samtliga medelbara val afgifvits, til 1— 
föllo allenast 158 ( = 8'2 proc) annan person än den valde 
eller hans närmaste man; och endast 12 röster (= föga mer än 
V2 proc.) kasserades. 

Inom de landsbygdsvalkretsar, som omfattat det omedelbara 
valsättet, ställer sig ur nyssnämnda synpunkt förhällandet så 
som af följande tabell framgår. 

Tab. Litt. S. Röstsplittring och kasserade röster vid de 
omedelbara valen på landsbygden. 

Vid mer än hälften af dessa val (48 af 86) har striden 
varit jemförelsevis skarp, enär den valdes förnämste motkandidat 

erhållit mer än 50 proc af det röstetal, som tillföll hans lyck
lige medtäflare; i 20 fall stiger till och med detta relativa tal 
upp till 75 proc och derutöfver. Den egentliga röstsplittringen 
liar varit vid pass dubbelt starkare (16'i proc.) vid dessa val än 
vid de medelbara, och de underkända rösternas antal, i hvilka 
dock, nu liksom förr, inräknats jemväl de i ett och annat af val-
förrättaren på grund af formfel eller för sent aflemnande icke 
i beräkning taget valprotokoll, utgör nära 3 proc af de afgifna. 
En jemförelse i dessa hänseenden med de torra valperioderna 
visar ej för den senast gångna något särskildt utmärkande drag. 

Valen i städerna af den första gruppen lämpa sig — såsom 
lätt kan inses — ej till behandling ur dessa synpunkter. — I 
de städer deremot, som hvardera utse en riksdagsman, tillfullo 
af de afgifna 4,304 rösterna allenast 243 ( = 5'C> proc.) annan 
person än den valde eller hans förnämste jnedtäflare; och att 
siffran dock biet' så pass hög, beror uteslutande pa den synner
ligen starka röstsplittringen vid valet i Gefle (23-8 proc), der 
striden utkämpades mellan tre kandidater. I öfriga till denna 
grupp hörande städer bortkastades allenast 82 röster ( = 2'3 proc). 
I Uppsala afgafs icke en enda s. k. »stänkröst», i Sundsvall 
allenast 1, i Helsingborg 2, i Jönköping 4, o. s. v. Icke ens 
Va proc. af de i dessa städer afgifna rösterna kasserades. — 
Inom småstädernas valkretsar, der striden ofta nog utkämpats 
mellan ett antal tern ligen jemnstarka och rivaliserande stads
samhällens olika kandidater och der den lokala söndringen låter 
de särskilda intressena frodas, hafva förhållandena i åtskil
liga hänseenden gestaltat sig olika. Inom 6 af de 24 hithörande 
valkretsarne erhöll den valdes närmaste man mer än 75 proc 
af det röstetal, som tillföll den valde (Halmstad—Engelholm 
92-1 proc, Varberg—Falkenberg—Laholm—Kungsbacka 93-5 proc, 
Vestervik—Oskarshamn 94-3 proc, Borås—Alingsås—Ulricehamn 
ända till 98-9 proc); inom 6 valkretsar mellan 50—75 proc, 
inom 5 mellan 25—50 proc. och inom 7 under 25 proc. — Af 
de inom dessa valkretsar afgifna 7,377 rösterna tillfullo 697 
( = 9'4 proc) annan person än den valde eller hans främste 
motkandidat; i större antal förekommo dock dylika röster allenast 
inom två valkretsar: Varberg—Falkenkerg—Laholm—Kungs
backa (149) och Luleå—Umeå—Piteå—Haparanda—Skellefteå 
(117). — Afven inom denna grupp af .stadsvalkretsar hafva icke 
ens V2 proc af de afgifna rösterna underkänts. 

Af särskildt intresse är det att undersöka i hvad man de 
val, vid hvilka förutvarande representanter återvalts, förete en 
starkare hopning af rösterna. Undersökes da till en början ur 
denna synpunkt förhallandet vid valen i allmänhet, sa betinnes 
det, att af samtliga afgifna röster erhöll, i nedanstående antal 
valkretsar, den valde 

Dessa siffror utgöra, förvandlade i procent af hvardera 
gruppens valkretsar: 



J. Hellstenins. 

ELIS SIDENBLADH. 

Underdånigst 

Stockholm den 4 april 1885. 

22 Andra Kammaren. Öfverklagade val. 

Undersökas dernäst ur samma synpunkt de val, vid hvilka 
förutvarande representanter omvalts, ställer sig förhållandet på 
följande sätt. 

I nedanstående antal valkretsar har den återvalde förre 
representanten af alla de afgifna rösterna erhållit: 

Jemföras nu med hvarandra båda de relativa tabellerna, 
framgår tydligt, att vid omvalen såväl absolut majoritet som 
ock i all synnerhet de mycket höga relativa siffrorna betydligt 
oftare ernåtts. Orsaken är lätt funnen; vid dessa tillfällen har 
åtminstone en kandidat alltid varit på förhand gifven. 

Enligt de uppgifter, som for Statistiska Centralbyrån varit 
tillgängliga, hafva af valen å landsbygden 18 och af städernas 
val 5 öfverklagats. Klagomålen hafva i 15 af de förstnämnda 

fallen underkänts af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, som i 
2 af de återstående fallen påbjudit omval och i 1 fall förklarat 
»närmaste man» vara rätteligen vald. I sistnämnda fall (valet 
i Södertörns domsaga) fullföljdes klagomålen hos Eders Kungl. 
Maj:t, som dock ogillade det slut, till hvilket Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvande kommit. — Äfven i 10 af de ofvannäinnda 
15 fallen underställdes klagomålen Eders Kungl. Maj:ts pröfning, 
utan att likvisst ändring vanns. 

Det första valet i Stockholm öfverklagades och upphäfdes 
i båda instanserna; det med anledning häraf anstälda omvalet 
öfverklagades jemväl, men utan påföljd. Den klagan, som fördes 
öfver det första valet i Halmstad—Engelholm, ogillades af Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande; men Eders Kgl. Maj:t upphäfde valet. 
Göteborgs-valet öfverklagades hos Kungl. Maj:ts Befallnings
hafvande, men klagomålen ogillades, och fullföljdes icke. På 
den klagan, som hos Kungl. Maj:ts Befallningshafvande fördes 
öfver valet i kretsen Luleå—Umeå—Piteå—Haparanda—Skel
lefteå, förklarades »närmaste man» vara rätteligen vald, och 
blef detta utslag af Eders Kungl. Maj:t faststäldt. 

Obetydligare formfel hafva i de allra flesta fall vållat klago
målen. Ett enda svårare fall har denna gång måst beifras; 
anmärkningen rörande det första valet i Torneå domsaga (tab. 
N:o 6) angifver närmare förhållandet. — För Högsta Domstolens 
utslag i de till Kungl. Maj:t vädjade målen redogöres utförligt 
i Naumanns Tidskrift för Lagskipning, Lagstiftning och För
valtning, till hvilken torde få hänvisas. 

hvilka siffror, förvandlade i relativa tal, gifva följande resultat: 



Tab. N:o 1. 23 

VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN, ÅREN 1882—1884. 



24 Tab. N:o 1 (forts.). VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN, ÅREN 1882—1884. 



Tab. N:o 2. 25 

FÖRSTA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 

4 Vahtalistit 1882—W14. 



26 Tab. N:o 2 (forts.). FÖRSTA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 



Tab. N:o 2 (forts.). FÖRSTA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 27 



28 Tab. N:o 3. 

FYLLNADSVALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅREN 1882—1884. 



Tab. N:o 4. 29 

VALBERÄTTIGADE VID OCH DELTAGANDE I ALLMÄNNA VALEN TILL 
ANDRA KAMMAREN ÅR 1884. 

A. Landsbygden. 



30 Tab. N:o 4 (forts.). VALBERÄTTIGADE M. M. VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN. A. Landsbygden (forts.). 



Tab. N:o 4 (forts.). VALBERÄTTIGADE M. M. VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN. — A. Landsbygden (forts.). 31 



32 Tab. N:o 4 (forts.). VALBERÄTTIGADE M. M. VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN. — A. Landsbygden (forts.). 



Tab. N:o 4 (forts.). VALBERÄTTIGADE VID OCH DELTAGANDE I ALLMÄNNA VALEN TILL 33 
ANDRA KAMMAREN ÅR 1884. 

B. Städerna. 



34 Tab. N:o 4 (forts.). VALBERÄTTIGADE M. M. VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN. — B. Städerna (forts.). 



Tab. N:o 5. 35 

ELEKTORERNES ANTAL OCH YRKEN VID 1884 ÅRS RIKSDAGSMANNAVAL. 



36 Tab. N:o 5 (forts.). ELEKTORERNES ANTAL OCH YRKEN VID 1884 ÅRS RIKSDAGSMANNAVAL. 



Tab. N:o 6. 

37 

ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 



38 Tab. N:o 6 (forts.). ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 



Tab. N:o 6 (forts.). ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 39 



40 Tab. N:o 6 (forts.). ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 



Vahtatiétik 1882—1884. 6 

Tab. N:o 6 (forts.). ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1885. 41 
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