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RÉSUMÉ. 

Le Bnrean 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 depnis 1867 à 1888 s'est 

accru de 19 (Tabl. A); ainsi le nombre actuel est porté à 144 (Tabl. 2>. 

Pendant les années 1885—1887, 60 personnes sont élues représentants de 

cette Chambre (Tabl. 1). 

La répartition des membres selon les professions présente, en 1888, le résul

tat suivant (Tab). B): 

L'âge des membres forme l'objet du Tabl. C ; leur domicile est indiqué 

dans le Tabl. D. 

La Seconde Chambre se compose, en 1888, de 222 membres, dont 146 élus 

dans les districts de la campagne et 76 élus par les villes (Tabl. 6). 

La population moyenne des circonscriptions électorales de la campagne était 

de 26,656 et celle des villes de 10,860. 

Le nombre total des personnes ayant le droit de vote était de 278,039, dont 

226,903 à la campagne et 51,136 dans les villes (Tabl. 6 et 7). Ainsi 6·2 % 

de la population urbaine et 5·8 % de la population rurale possédaient ce droit. 

Quant à la campagne, les préfectures de Gotland (9·4 %) et de Sudermannie (3·4 %) 

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

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

10—11 % et le minimum de 2—3 % (Tabl. ï). 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 15—16 %, le minimum de 

1—2 % (Tabl. K). 

Des circonscriptions électorales de la campagne 

Aux élections de l'automne 1887, pour la période 1888—1890, 104 de ces 

circonscriptions ont fait usage de l'élection directe et 42 de l'élection indirecte 

(Tabl. L). Presque toutes les villes, aussi celles qui en avaient le choix, ont voté 

directement. 

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 votants 

a été à la régie assez restreint. Aux élections de l'automne 1887 ont pris part 

en tout 35'9 % des personnes ayant le droit de vote, savoir aux élections direc

tes: 56·5 % dana les villes et 35·1 % à la campagne; et aux élections indirectes: 

58·3 % dans les villes (1 circonscription électorale) et 20"4 % à la campagne 

(Tabl. M et N). 

Des représentants de la campagne 109, ou 74'7 %, ont été reélus; de ceux 

des villes 33, ou 43·4 %. 

Des représentants de la campagne 84 élus directement et 41 élns indirecte

ment ont remporté la majorité absolue; de ceux des villes 52 ont atteint cette 

majorité (Tabl. O et P). 

28 élections, dont 24 à la campagne et 4 dans les villes, ont fait l'objet 

d'un appel; 5 ont dû être an nul lé es 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. 

Une répartition selon les professions des membres de la Seconde Chambre 

en 1888 présente le résultat que voici (Tabl. Q): 

L'âge des membres forme l'objet da Tabl. R. 

Selon la loi fondamentale, le Roi a le droit de dissoudre la Diète, en pre

scrivant de nouvelles élections à l'une des Chambres ou à toutes les deux. Cela 

arriva pour la première fois le 4 mars 1887, lorsque de nouvelles élections à la 

Seconde Chambre furent ordonnées pour le reste de l'aunèe. Le résultat de 

ces élections-ci fait l'objet des Tabl. 4 et 5 et des Tabl. E, F et G. 

Il faut être mentionné comme caractérisant les élections qne le nombre des 

personnes qui y prenaient part était plus grand que jamais, en tout 48·1 % des 

personnes ayant le droit de vote, savoir dans les villes: 62·1 % anx élections 

directes et 69·0 % aux élections indirectes; et à la campagne: 52·1 % aux élec

tions directes et 30·5 % aux élections indirectes. 



T I L L KONUNGEN. 

Medan de två senaste af de berättelser rörande riksdagsmanna-
valen, som Statistiska Centralbyrån till åtlydnad af meddelade 
nådiga föreskrifter har att afgifva, kunnat offentliggöras redan 
under loppet af den Riksdag, som sammanträdde närmast efter 
det, att samtliga de val försiggått, hvilka redogörelsen afser, har 
detta icke kunnat blifva fallet med den berättelse rörande riks-
dagsmannavalen åren 1885—1887, som Statistiska Centralbyrån 
nu går att i underdånighet afgifva. Orsaken till detta förhål
lande är egentljgen att tillskrifva den omständighet, att de för 
redogörelsen erforderliga primäruppgifterna, oaktadt upprepade på
minnelser, delvis mycket sent inkommit till Centralbyrån. Ännu 
vid början af maj månad innevarande år felades sålunda helt och 
hållet eller nästan helt och hållet uppgifter om ej mindre än 4 af 
de val, som företagits under den period, hvilken berättelsen afser. 

Under den tid, som förflutit, sedan närmast föregående be
rättelse utkommit, hafva nya formulär till primäruppgifter, i 
enlighet med i Centralbyrån upprättadt förslag, blifvit af Stats
rådet och Chefen för Eders Kungl. Maj:ts Civildepartement den 
14 april 1887 faststälda. Härigenom hafva dock inga väsentliga 
förändringar skett i de gamla formulärens innehåll, enär de gjorda 
ändringarna endast afsågo att förebygga missuppfattningar, hvar-
till de äldre formulären visat sig gifva anledning. 

Valstatistik 1885—1887. 

Medan föregående berättelser samtliga afse bland annat 
endast ett allmänt val till Riksdagens Andra Kammare, redogör 
denna deremot för tvenne sådana val, nemligen förutom valet 
för treårsperioden 1888—1890 äfven det val, som blef en följd 
af Eders Kungl. Maj:ts beslut den 4 mars 1887 att upplösa den 
då församlade Riksdagen och anbefalla anställandet af nya val 
till Andra Kammaren för att derigenom lemna nationen till
fälle att uttala sin mening i den hos dåvarande Riksdag be
handlade frågan om öfvergången till ett nytt tullsystem. 

Då Statistiska Centralbyråns verksamhet i och för sistnämnda 
vals anställande särskildt påkallats, torde här vara stället att 
derför redogöra. 

Genom nådig skrifvelse, hvilken samtidigt med den påbjudna 
riksdagsupplösningen, eller den 4 mars 1887, afläts, anbefaldes 
Statistiska Centralbyrån att, så fort ske kunde, inkomma med 
uppgift dels å folkmängden i de städer, der denna vid 1885 års 
slut öfversteg 20,000, dels å folkmängden i tingslag tillhörande 
domsagor, der folkmängden, efter att den 31 december 1883 hafva 
uppgått till mindre än 40,000, den 31 december 1885 öfverskri-
dit nämnda siffra, äfvensom å folkmängden i de domsagor, der 
möjligen ett motsatt förhållande inträffat. De sålunda infordrade 
uppgifterna, hvilka för öfrigt voro de senaste, som fullständigt 
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2 Första Kammaren. Antal ledamöter. 

för hela riket förelågo, öfverlemnädes af Centralbyrån den 7 i 
samma månad. 

Sistnämnde dag anbefaltes Statistiska Centralbyrån ytter
ligare genom nådig skrifvelse att skyndsamt utarbeta och offent
liggöra folkmängdsuppgifter, grundade på förhållandena den 31 
december 1885, för att tjena till ledning vid de instundande 
valen till Andra Kammaren i rikets städer samt i de valkretsar 
å landet, der val skedde genom elektorer, hvarjemte föreskrefs, 
att sådana uppgifter för städerna genast skulle tillställas Öfver-
ståthållareembetet och Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande, 
hvar för sitt län, för att skyndsamt delgifvas städernas magi
strater, samt att, beträffande landsbygden, uppgifterna för de 
nordligaste länen skulle först utarbetas och uppgifterna för hvarje 
län, i den mån de blefvo färdigtryckta, skyndsamt tillsändas 
Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i länet för vidare 
spridning. 

Genast efter mottagandet af denna befallning, eller den 10 
mars, expedierade Centralbyrån till Öfverståthållareembetet och 
följande dag till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i lä
nen uppgifter om städernas folkmängd vid 1885 års slut. Sist
nämnda dag, eller den 11 mars, sedan på telegrafisk väg genom 
Justitiedepartementet från länsstyrelserna infordrade uppgifter 
om de olika valsätten i samtliga valkretsar å landsbygden kommit 
Statistiska Centralbyrån till handa, kunde äfven utarbetade och 
färdigtryckta uppgifter om kommunernas folkmängd i de val
kretsar, som egde att använda det medelbara valsättet, börja 
att öfversändas till vederbörande länsstyrelser, och fortgick denna 
forsändning till och med den 15 mars, då arbetet härmed full
ständigt afslutades. 

Att utarbetandet och offentliggörandet af ifrågavarande upp
gifter kunde verkställas så hastigt, beror på den omständighet, 
att de i Statistiska Centralbyrån befintliga folkmängdsuppgifterna 
förelågo så fullständiga, att de kunde för det afsedda ändamålet 
användas utan infordrande af ytterligare upplysningar, med un-

Antalet af Första Kammarens ledamöter, som vid afgifvan-
det af Centralbyråns senaste redogörelse för riksdagsmannavalen 
utgjorde 138, har under de tre år, som sedan dess förflutit, 
ökats med ej mindre än 6, och utgör för närvarande 144. 

En så stor tillväxt i ledamöternas antal har, såsom af 
Tab. A framgår, icke förut egt rum under så kort tid som tre 
år. Hela tillväxten under de 21 år, som förflutit från 1866 års 
val till Kammaren, utgör blott 19, och komina .sålunda på de 
18 åren 1867—1884 omkring 2/3, men på de 3 åren 1885- 1887 
nära 1/3 härutaf. 

De förändringar, som under åren 1885—1887 inträffat, hafva 
varit följande: Vesternorrlands och Jemtlands läns landsting 
utsågo i september månad år 1885, Stockholms och Göteborgs 
stadsfullmäktige i mars 1886, Södermanlands läns landsting i 
september 1886 och Stockholms läns landsting i september 1887 
hvardera en ny ledamot af Kammaren, på grund af valkretsens 
ökade folkmängd, och uppgick i följd häråt antalet ledamöter i 

dantag endast för tvenne kommuner, hvilkas totala folkmängd 
visserligen var känd, men ej dennas fördelning på olika kom
mundelar eller, hvad som här var detsamma, på olika valkretsar. 
Genom telegramvexling med vederbörande pastorsembeten erhölls 
uppgift härom. 

I och för de allmänna valen till Andra Kammaren för pe
rioden 1888—1890 har uppgift om folkmängden inom hvarje 
kommun, härad m. m. den 31 december 1886, i likhet med hvad 
som förut varit fallet, utarbetats och öfversändts till vederbö-
rande myndigheter i och för vidare spridning. Jemlikt nådiga 
brefvet den 28 maj 1886 kommer sådan uppgift nu att hvarje 
år offentliggöras för att äfven tjena till ledning vid val af lands
tingsmän samt af de valmän, af hvilka desse skola utses. 

Såsom redan är nämndt, hafva ej få af de primäruppgifter, 
hvaruppå denna berättelse grundar sig, mycket sent inkommit 
till Statistiska Centralbyrån. Uppgifternas beskaffenhet har 
dock i jemförelse med föregående sådana varit tillfredsställande 
och skulle i vanliga fall ej hafva föranledt många anmärknings-
skrifvelser utöfver de sedvanliga, som oftast äro en följd af de 
administrativa oregelbundenheterna inom landet. Denna gång 
har likväl en särskild uppmärksamhet ansetts böra egnas åt de 
uppgifter, som meddelas beträffande de till Andra Kammaren 
röstberättigades antal, enär tillfälle till kontroll af dessa upp
gifters riktighet nu mer än annars förefunnits. Ifrågavarande 
uppgifter hafva nemligen inkommit för två allmänna, nära 
hvarandra följande val och dessutom finnas sådana för en ej 
långt förfluten tidpunkt meddelade i den redogörelse för valrät
ten till Andra Kammaren, som Statistiska Centralbyrån i följd 
af nådiga brefvet den 6 februari 1885 har utarbetat. Dessa 
trenne uppgifter hafva blifvit jemförda med hvarandra och, när 
mera betydande skiljaktigheter dem emellan förefunnits, hafva 
upplysningar i ämnet infordrats från vederbörande myndighet. 
Hufvudsakligen härigenom har antalet anmärkningsskrifvelser 
kommit att uppgå till det höga antalet af 414. 

Kammaren till 140 vid början af 1886 års riksdag och 142 
under dess senare del samt till 143 under 1887 års båda riks
dagar. Vid 1888 års riksdag är, såsom redan är nämndt, leda
motsantalet 144. 

De valkretsar, som under föregående tid erhållit ökadt antal 
ledamöter, äro hufvudsakligen stadsvalkretsarne och Norrlands
länen, och har, såsom synes, förhållandet varit detsamma äfven 
under de senaste tre åren. Af Första Kammarens 125 ledamöter 
vid 1867 års riksdag voro endast 5 utsedde af städer och 14 af 
de norrländska länen. Af samma Kammares 144 medlemmar 
vid 1888 års riksdag äro deremot 12 utsedde af städer och 21 
af Norrlandslänen. Under mellantiden har sålunda ledamöternas 
antal ökats med 7 för städerna, med 7 för Norrlandslänen, men 
endast med 5 för de öfriga länen. Att Malmö och Norrköping 
derunder blifvit utbrutna från sina läns valkretsar och bildat 
egna sådana, förklarar blott till en del dessa olikheter. Dessa 
bero nemligen på folkmängdens olika tillväxt i valkretsarue. 

Riksdagens Första Kammare. 
(Tab. 1 o. 2.) 



Första Kammaren. Antal ledamöter. Valen 1885—1887. 

Tab. A. Antalet ledamöter i Första Kammaren för de särskilda valkretsarna under riksdagarna 1867—1888. 

I förhållande till folkmängden räknar Första Kammaren i 
sin helhet 1 representant på 32,758 invånare. Med afseende 
på de särskilda valkretsarne förefinnas här de största skiljaktig-
heterna mellan å ena sidan Norrköpings stad, med en representant 
på 28,993, och Stockholms, Södermanlands och Örebro län äfven-
som Göteborgs stad, med en på 30,000 intill 31,000 invånare, 
samt å den andra följande valkretsar, der på en representant 
komma: Gotlands län 52,556, Malmö stad 45,346, Uppsala län 
39,565 samt Vesterbottens län 38,312 invånare. 

Antalet af de personer, som under åren 1885—1887 blifvit 
invalde i Första Kammaren har, såsom af Tab. I framgår, upp
gått till 22 under år 1885, 21 under år 1886 och 23 under år 
1887 eller inalles 66, hvaribland 1 under år 1887 blifvit invald 
före den 15 januari. Af Kammarens ledamöter vid 1888 års 
riksdag äro 2 valde efter 1887 års slut, men före riksdagens 
början. Sålunda hafva inalles 68 personer blifvit invalde i 
Kammaren från och med 1885 års början. Bland dessa hafva 
åter 6 intagit nytillkomna platser i Kammaren, medan 62 ersatt 
förutvarande riksdagsmän eller blifvit omvalde. 

De 60 personer, efter hvilka va! förrättats under åren 1885 
—1887, hafva afgått från sina platser i Kammaren af följande 
anledning: 
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Anm. Förändringar i valkretsarnes represcntantantal angifvas genom fe ta siffror. 

Till dem, som afgått i följd af afsägelse, äro endast hän
förde sådane ledamöter i Kammaren, som afsagt sig sina platser 
före nioårsperiodens slut; bland dem, som afgått vid mandatets 
utgång, äro åter inräknade alla, hvilkas mandat tilländagått, 
vare sig de blifvit återvalde eller icke. 

Under den tid, som förflutit från 1876 års ingång till 1885 
års slut, hafva de val, som förrättats till Kammaren och hvilka 
ej haft sin grund i folkmängdens tillväxt, varit föranledda af 
följande- orsaker: 



4 Första Kammaren. Tjenstgöringstid. 

befinnes, att af de 236 ledigheter i Kammaren, som trän och 
med 1876 års ingång till 1887 års slut blifvit fylda, 46-6 proc. 
hatt sin grund i afsägelse före nioårsperiodens slut, 10-2 proc. i 
dödsfall och 43-2 proc. i mandatets utgång. 

Att låta den nu utförda undersökningen omfatta äfven de 
val, som inträffat under den tid, som förflöt före 1876 års in
gång, har ej ansetts lämpligt, enär dåvarande förhållanden ej 
kunna anses normerande. Något val på grund af mandatets ut-
gång kunde nemligen ej inträffa förr än hösten år 1875, men 
da blefvo de i stället abnormt talrika, ej mindre än 52. Verk
ningarna af sistnämnda förhållande sparas â sin sida i mot
svarande ännu jemförelsevis höga tal för valen närmast före 
1885 års riksdag. 

Vill man med ledning af här anförda siffror anställa en 
sannolikhetsberäkning öfver antalet af de platser i Första Kam
maren, som hvarje år kunna förväntas blifva lediga, framgår, 
att hela antalet af dessa platser skulle uppgå till 20, mera sällan 
till 19, och att 9 af dem skulle blifva lediga på grund af af
sägelse, 2 i följd af dödsfall samt 8 à 9 i följd af mandatets 
utgång. Till de val, som på grund af nyssnämnda omständig
heter måste förrättas, har man att lägga dem, som måste ske 
för att utse ny representant på grund af folkmängdens tillväxt. 
Antalet af dessa kan beräknas till 1 för hvarje år. 

De före mandatets utgång inträffade dödsfallen och afsägel-
serna skola nödvändigtvis medföra den verkan, att den faktiska 
medellängden af ett mandats varaktighet icke oväsentligt kommer 
att understiga den i grundlagen angifna tiden af nio år. Enligt 
föregående redogörelser hade en livar af de 294 personer, hvilka 
under åren 1867—1876 invalts i Första Kammaren, tjenstgjort 
61 ., år i medeltal. Till nyssnämnda siffror kunna nu ytter
ligare fogas uppgifterna om de val, som förrättades åren 1877— 
1879, enär samtliga då utfärdade mandat antingen redan nu 
tilländagått eller innevarande år tilländagå. De personer, som 
under dessa ar blifvit vaille, hafva af den 9-åriga valperioden 
fungerat i medeltal i 6-2 år, således ganska nära den normala tiden. 

Samtlige de 356 personer, som invalts åren 1867—1879, 
hafva tjenstgjort i det allra närmaste i 61/2 ar af valperioden. 
Tjenstetiden har varit: 

Af de 31 personer, hvilka åren 1885—1887 lemnade sina 
platser i Kaminaren på grund af mandatets utgång, blefvo endast 
9 omvalde af samma valkrets, nemligen 5 af 11 under år 1885, 
3 af 9 under år 1886 och 1 af 11 under år 1887. 

Af samtlige de 60 personer, som under nyssnämnda tre år 
invaldes i Kammaren, hade 27 aldrig förut bevistat riksdag, och 
af de återstående 33 hade 24 förut varit ledamöter af Första och 
16 af Andra Kammaren samt 12 bevistat ståndsriksdag, bland 
dessa sistnämnde 1 endast ståndsriksdag. 

Intet af de val, som under nyssnämnda år förrättats, har 
öfverklagats. 

1 bifogade Tab. 2 redogöres för Första Kammarens samman
sättning vid 1888 års riksdag och meddelas dervid för hvarje 
ledamot uppgift om embete eller yrke, bostad, födelseår, valår 
och valdag, de år under hvilka han bevistat lagtima riksdag 
såsom ledamot af Kammaren, samt huruvida han förut varit 
ledamot af Andra Kammaren eller bevistat ståndsriksdag. 

Fördelas Kammarens ledamöter efter valår, blir resultatet 
följande: 

I likhet med de 2 under år 1888 valde har 1 af de under 
hvart och ett af åren 1880, 1884 och 1887 valde blifvit utsedd 
till riksdagsman i januari manad före riksdagens början och går 
sålunda dessas mandat till ända på samma gång som deras, hvilka 
blifvit utsedde å ordinarie tid närmast föregående år. Förutom 
dessa ledamöter (1 för Stockholms stad, 2 för Östergötlands 
län, 1 för Norrköpings stad och 1 för Hallands län) äro 10 
personer (2 för Stockholms stad, 1 för Stockholms län, 1 för 
Östergötlands län, 1 för Malmö stad, 2 för Göteborgs stad, 1 
för Vermlands län, 1 för Gefleborgs län och 1 för Jemtlands 
län) valde å annan tid än den för valen normala tiden, eller 
den senare hälften af september och de första dagarne af oktober 
månad, och äro 6 af dessa 10 valde under pågående riksdag. 

Af de personer, som vid Kammarens första sammanträde år 
1867 voro ledamöter af densamma, finnas år 1888 endast 14 qvar, 
och hafva bland dessa 9 oafbrutet varit ledamöter af Kammaren, 
deraf 6 för samma valkrets, samt J, under den tid, han ej haft plats 
i denna Kammare, intagit sådan i den Andra. Dessutom hafva 
2 kammarledamöter, hvilka år 1867 innehade platser i Andra 
Kammaren, men nu i den Första, bevistat alla riksdagar under 
det nya statsskicket. Ännu, 22 år efter ståndsriksdagarnes upp
hörande, finnas bland Kammarens 144 ledamöter ej mindre än 
35, hvilka bevistat sådan riksdag, deraf 29 såsom ledamöter af 
Kidderskapet och Adeln, 2 af Preste-, 3 af Borgare- och 1 af 
Bondeståndet. Af dessa 35 hafva 6 under längre eller kortare 
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tid varit ledamöter af Riksdagens Andra Kammare, hvilket in
alles är fallet med 42 af Kammarens ledamöter. 

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

Antalet embetsmän, civile, militäre och ecklesiastike, som i 
Kammaren innehade plats, utgjorde, såsom af tabellen synes, är 
1867 ej mindre än 57 eller 45'6 procent af hela antalet leda
möter. Under de följande åren minskades likväl embetsmännens 
antal i Kammaren och år 1879 utgjorde de blott 42, eller 30'9 
procent utaf samtlige; men ifrån sistnämnda år har antalet åter 
ökats och vid 1888 års riksdag utgöra de 59 eller 41 procent 
af samtlige. Det absoluta antalet är större än för något annat 
af de år, för hvilka i tabellen lemnas redogörelse, men det re
lativa är mindre än motsvarande tal för såväl år 1867 som 
ar 1873. 

Näst efter embetsmännen ega jordegarne det största antalet 
representanter inom Kammaren, om ock deras antal under de 
senaste åren nedgått. Jemte dem, hvilka i tabellen blifvit in
räknade bland jordegarne, finnas dock ett mycket betydande 
antal af Kammarens öfrige ledamöter, hvilka innehafva jord
bruksfastighet, om de också blifvit räknade till andra yrkes
grupper, hvilka de företrädesvis ansetts tillhöra. 

Genom de uppgifter, som i den af Statistiska Centralbyrån 
utarbetade underdåniga redogörelsen för valrätt till Riksdagens 
Andra Kammare år 1885 finnas meddelade angående antalet 
valbare till Första Kammaren och deras fördelning pa särskilda 
yrkesgrupper, är man numera i stånd att kunna jemföra, huru å 
ena sidan hela antalet valbare och å den andra de ibland desse 
till riksdagsmän utvalde fördela sig på olika yrkesgrupper. För
delningen på yrkesgrupper är visserligen icke i allo densamma 
i de båda statistiska redogörelserna, men olikheterna äro dock ej 
större, än att en sådan jemförelse kan ega rum. 

Anställer man en sådan jemförelse, visar sig, att den yrkes
grupp, hvilken framför andra ingår i större proportion i Första 
Kammarens sammansättning, än hvad man kunde vänta pä grund 
af dess andel i de valbares antal, äro gods- och hemmansegarne. 
1 sådan större proportion ingå äfven bruks- och fabriksegare 
samt embets- och tjenstemän, de förre på grund af det stora 
antal bruksegare, som innehafva platser i Kammaren. A andra 
sidan tillhöra af yrkesgrupperna handlande och handelsbokhållare, 
hvilka utgöra 30-5 proc. af samtlige valbare, endast 5 Första 

Kammaren, eller blott 3·5 proc. af hela ledamotsantalet. Af 
handtverkarne, hvilka utgöra 6"5 proc. af de valbares antal, har 
ingen plats i 1888 års Första Kammare. 

Af Tab. B framgår, att af dem, som för närvarande inne-
hafva platser såsom statsministrar eller statsråd, 6 äro ledamöter 
af Första Kammaren. Dessutom räknar denna bland sina leda
möter 12 personer, hvilka förut beklädt ifrågavarande embeten. 

Med hänsyn till ledamöternas ålder har Kammaren vid in
gången af såväl 1888 års riksdag som de närmast föregående 
riksdagar, hvilka inleda nya treårsperioder, företett följande 
sammansättning: 

Medelåldern för Kammarens ledamöter, som vid dess första 
sammanträde år 1867 uppgick till 52'46 år, ökades derefter oupp-

5 

Tab. B. Yrkesfördelning för Första Kammarens ledamöter. 

Tab. C. Åldersfördelning af Första Kammarens ledamöter. 
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hörligt ända till och med år 1882, då den uppgick till 57'83 år. 
Ar 1885 skedde häruti en förändring, i det att medelåldern då 
sjönk till 56"91 år. Denna förändring har likväl icke vidare 
fortgått. För år 1888 är nemligen medelåldern 57-47 år. Medan 
under föregående år åldersgruppen 50—60 år egt de fleste re
presentanterna eller åtminstone ingen grupp haft flere represen
tanter än denna, är vid 1888 års riksdag antalet ledamöter 

Tab. D. Fördelning af Första Kammarens ledamöter efter bostad. 

i åldersåren 60—70 flere till antalet än i någon annan grupp. 
Åldersgruppen 70—80 år är derjemte talrikare representerad än 
någonsin tillförene. Den äldste af Kammarens ledamöter är, i 
likhet med hvad år 1885 var fallet, född år 1810; den yngste 
är född år 1845. 

Till fullföljande af de öfversigter, som förut lemnats öfver 
ledamöternas nuvarande hemort, meddelas här Tab. D, utarbetad 
med ledning af de upplysningar, som lemnas dels i insända pri
märuppgifter, dels ock i den genom Riksdagens kansli offentlig
gjorda förteckningen öfver Kammarens ledamöter. 

Utom Stockholms stad ega endast Uppsala, Södermanlands, 
Jönköpings, Gotlands, Malmöhus och Örebro län samtlige ledamöter 
boende inom valkretsen, medan å andra sidan motsatt förhållande 
eger rum i fråga om Norrköpings, Malmö och Göteborgs städer samt 
Jemtlands och Vesterbottens län. Vid jemförelse med tidigare 
redogörelser i ämnet visar sig, att antalet af de i hufvudstaden 
bosatte riksdagsmännen något ökats. Det uppgick nemligen år 
1867 till 16 procent af hela antalet, år 1874 till 23, år 1882 
till 24 och år 1885 till 26 procent samt utgör vid 1888 års 
riksdag 30 procent. Härvid bör dock ihågkommas, att mellan 
28 och 29 procent af samtlige de personer, som äro valbare till 
Första Kammaren, äro bosatte i hufvudstaden. 

Af de 101 representanter, hvilka ej äro bosatte i hufvud
staden, äro 27 mantalsskrifne i öfriga städer och 74 å lands
bygden, eller respektive 19 och 51 procent af Kammarens samt
lige ledamöter. För jemförelses skull kan nämnas, att af samt
lige valbare tillhöra något mer än 46 procent landsortsstäderna 
och endast något mer än 25 procent landsbygden. 

De uppgifter, som i tabellen meddelas, afse riksdagsmännens 
nuvarande bostad (mantalsskrifningsort). Klart är dock, att, 
då funktionstiden för Kammarens ledamöter kan uppgå ända till 
nio år, den mantalsskrifningsort, som nu angifves för en riks
dagsman, icke alltid är densamma som hans bostad vid den tid, 
då han invaldes i Första Kammaren, och att sålunda mången, 
som vid valtillfället tillhörde valkretsen, nu ej längre gör det. 
Förändringarna äro dock ej så stora, som man möjligen kunnat 
förmoda. Fördelas nemligen Första Kammarens ledamöter efter 
deras bostad vid valtillfället, befinnes, att 98 af dem då voro 
bosatte inom valkretsen, 33 i hufvudstaden och 20 i det öfriga 
riket. Den väsentliga olikheten med tabellens siffror är sålunda, 
att ej få af Kammarens ledamöter efter valet lemnat sin bostad 
inom valkretsen och då i vanliga fall utbytt den emot hufvud
staden. 

Riksdagens Andra Kammare. 
(Tab. 3—7.) 

I. Fyllnadsvalen åren 1885-1887. 
(Tab. 3.) 

För de fyllnadsval till Andra Kammaren, hvilka egt rum 
under riksdagsperioden 1885—1887, lemnas redogörelse i Tab. 3. 

Samtliga dessa val egde rum för att ersätta ledigheter inom 
den Andra Kammare, hvars medlemmar utsågos genom de all
männa valen år 1885. Till den Kammare, som sammanträdde 

på grund af riksdagsuppiösningen den 4 mars 1887, behöfde der-
emot inga fyllnadsval ega rum. 

Genom 1884 års nyval till Andra Kammaren blefvo 214 
ledamöter af densamma utsedde. Bland dessa afgingo före Riks
dagens upplösning den 4 mars 1887 ett antal af 24 och lika 
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många fyllnadsval måste på grund deraf företagas. Af dessa val 
egde 4 rum år 1885, 18 år 1886 och 2 år 1887, de båda sist
nämnda före eller straxt efter Riksdagens sammanträde den 15 
januari samma år. 

Redogörelsen för fyllnadsvalen till Andra Kammaren med
delades för första gången i Centralbyråns underdåniga berättelse 
rörande riksdagsmannavalen åren 1876—1878. Från och med 
denna tid hafva desamma under de olika riksdagsperioderna upp
gått till följande antal och hafva dervid sålunda fördelats på 
de olika åren under perioden: 

Medan antalet af de representanter, som utsetts genom fyll
nadsval, under den senaste perioden står medeltalet mycket nära, 
hafva de i nästan samma proportion utsetts af landsbygdens och 
städernas valkretsar, oaktadt i allmänhet, jemförelsevis med hela 
antalet representanter, 3 fyllnadsval ega rum i städerna mot 2 
å landsbygden. Att proportionen för riksdagsperioden 1885—1887 
blifvit en annan än den vanliga, beror närmast derpå, att an
talet fyllnadsval å landsbygden varit ovanligt högt. 

För de tre senaste riksdagsperioderna känner man, hvilka de 
orsaker varit, som föranledt fyllnadsvalen. De hafva i nedan-
nämnda fall varit: 

II. Allmänna valen med anledning af Riksdagens upplösning den 4 mars 1887. 
(Tab. 4 och 5.) 

A)—D) Valkretsarne, valberättigade, valsätt, i 
valen deltagande. 

Såsom redan förut blifvit nämndt, hafva under åren 1885— 
1887 tvenne allmänna val till Andra Kammaren egt rum, nem-
ligen utom det vanliga i och för den nästföljande treårsperioden 
ett med a"nledning af Riksdagens upplösning den 4 mars 1887. 
För undvikande af upprepningar och för beredande af lättare 
öfversigt öfver det hela har Statistiska Centralbyrån ansett sig 
böra så vidt möjligt behandla dessa tvenne val på en gång, 
och har detta visat sig lämpligen kunna ske beträffande här ofvan 
anförda ämnen, angående hvilka gemensam redogörelse för båda 
valen meddelas under afdelningen III (sid. 12). Särskilda redo
görelser för hvartdera valet lemnas endast i fråga om valförrätt
ningen och röstfördelningen vid valen samt i fråga om Kam
marens sammansättning på grund af valen. 

E) Valförrättningen och röstfördelningen vid valen. 

Samtidigt dermed att Riksdagen den 4 mars 1887 upplöstes 
och nya val till Andra Kammaren påbjödos, kallades Riksdagen 
att ånyo sammanträda den 2 nästföljande maj. Den tid, inom 
hvilken de nya valen borde förrättas, uppgick sålunda till icke 

fullt tvenne månader, medan densamma enligt riksdagsordnin
gens föreskrifter kunnat utsträckas till trenne. 

Angående den tid, då valen verkligen förrättades inom de olika 
valkretsarna, hafva till Statistiska Centralbyrån i de nya formu
lären infordrats uppgifter, af hvilka framgår, att valen egt rum: 

Å landsbygden: 

De flesta fyllnadsvalen, eller omkring 2/3 af hela antalet, 
inträffa sålunda under riksdagsperiodens andra år och det minsta 
antalet under det tredje. Under de två senare riksdagsperio
derna hafva dessa förhållanden framträdt ännu skarpare än 
under de två närmast föregående. 

Af de riksdagsmän, som under de fyra perioderna genom 
fyllnadsval blifvit utsedde till sin befattning, hafva följande 
valts inom landsbygdens, städernas och inom hela rikets val
kretsar, dels i och för sig och dels i förhållande till hela antalet 
representanter: 

Enligt nu anförda siffror skulle sålunda under hvarje riks
dagsperiod 16 à 17 fyllnadsval komma att ega rum på grund 
af afsägelser och 5 à 6 på grund af dödsfall. 

Deltagandet i de fyllnadsval, som egt rum under riksdags
perioden 1885—1887 har varit ganska lifligt, åtminstone om hit
hörande siffror jemföras med motsvarande för nyvalen till samma 
period. I 9 af de 16 val å landsbygden, för hvilka uppgifter 
föreligga, och i 5 af de 8 valen i städerna var deltagandet lifli-
gare vid fyllnadsvalet än vid nyvalet. A landsbygden visades 
lifligaste intresset vid omedelbara val i Åkerbo m. fl. härads 
domsaga, 46-3 % deltagande, och vid medelbara val i Kalix dom
saga, 32-4 % deltagande. I stadskretsarne var intresset starkast 
i Vadstena m. fl. städer, 66-3 %, och i Karlshamn m. fl. städer, 
56-5 % i valet deltagande. 

I städerna: 
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Inom de kretsar, som valde omedelbart, förrättades det sista 
valet inom kommunerna å landsbygden den 19 och i städerna 
den 20 april. De två första valen hade hållits i Södertörns 
domsaga samt i Laholm, Varberg m. fl. städer den 29 mars, det 
tredje i Sala-Arboga den 30 mars. De sista af de omedelbara 
valen afslutades den 27 april. Samma dag valde 4 kretsar med 
medelbart valsätt sin riksdagsman och följande dag, den 28, 
ännu en af detta slags kretsar, eller Vedens och Bollebygds 
härad, och voro då riksdagsmän utsedde öfverallt i riket. 

Tidigare än den 29 mars hade elektorsvalen börjat, hufvud-
sakligen inom Stockholms och Uppsala läns kretsar, den de 2 
tidigaste valen förrättades den 20 mars. Före den 27 mars hade 
inalles blott 12 val blifvit hållna, men från och med denna dag 
blefvo de talrikare. 

En jemförelse med de öfversigter öfver tiden för riksdags-
mannavalen åren 1878 och 1881, som återfinnas i Statistiska 
Centralbyråns redogörelser för dessa val, visar bland annat att, 
medan städerna och framför allt de större städerna dessa år 
valde riksdagsman senare än landsbygdens valkretsar, så var 
förhållandet nu ej sådant. Redan den 15 april hade samtliga 
de städer, som hvar för sig utsago riksdagsman, hållit sina val. 

Af de 3 omval, som på grund af domstols utslag blefvo 
nödvändiga, förrättades ett den första dagen af juni månad, men 
de två andra, i Hammarkinds m. fl. härads domsaga och i 
Leksands m. fl. tingslag, så sent, att de personer, som genom 
dem utsagos till riksdagsmän, ej på grund af dessa val kommo 
att deltaga i några riksdagsförhandlingar. 

De elektorsval, som i och för riksdagsmannavalen påkallas, 
blifva, ju mer det omedelbara valsättet antages, allt fåtaligare. 
Antalet valde elektorer vid de allmänna val, i fråga om hvilka 
uppgifter härutinnan föreligga, har utgjort: 

Antalet elektorer har sålunda i det hela minskats äfveu för 
det senaste valet, och detta oaktadt på grund af de särskilda 
omständigheter, som vid redogörelsen för valsättet (sid. 19) fin
nas omförmälda, ett icke obetydande antal elektorer blifvit ut
sedde i städerna och oaktadt ett ovanligt ringa antal kommuner 
uraktlåtit att taga del i elektorsvalen eller dervid utsett ett för 
litet antal elektorer. 

Beträffande de kommuner, som ej deltagit i elektorsvalen, 
lemnas uppgift derom vid redogörelsen för deltagandet i valen 
(sid. 23). De kommuner, som valde för litet antal elektorer i 
förhållande till den folkmängd, som borde ligga till grund vid 
beräkningen, voro följande: i Stockholms län Djurö, i Elfsborgs 
län Starrkärr och Nössemark, i Skaraborgs län Essunga samt 
Längjum med Yessby och i Vermlands län Fernebo och Gåsborn, 
inalles således 7 kommuner, hvilka alla utsago en elektor min
dre än det riktiga antalet. 

I fråga om dessa val torde för öfrigt böra anmärkas: 
att i Utö kommun af Södertörns domsaga i Stockholms 

lan, som sedan länge använder omedelbart valsätt, elektorsval 

blifvit utlyst, ehuru det icke kom att företagas, emedan, såsorii 
det heter i den insända uppgiften, »vid det utlysta elektorsvalet 
ingen infann sig utom kommunalstämmans vice ordförande, hvadah 
något val ej kunde ske»; 

att å andra sidan Tunge kommun i Vätle, Ale och Kullings 
domsaga, som först vid 1887 års senare val egde att begagna 
omedelbart valsätt, redan vid 1887 års förra val använde detta; 

att Lerums kommun i Elfsborgs län valde 2 elektorer »pä 
grund af 2,004 personers folkmängd», men ändock erhöll veder
börligt antal elektorer, enär folkmängden i sjelfva verket endast 
uppgick till 1,964; 

att socknarne Bro och Lossa i Uppsala län, hvilka tillsam
mans bilda Bro och Lossa kommun, hvar för sig utsago elektorer; 

att Böne och Jerbo kommuner i Elfsborgs län vid elektors
valet röstade efter fyrk. 

I de hittills publicerade redogörelserna för riksdagsmanna' 
valen har Statistiska Centralbyrån äfven meddelat en tabell
bilaga, hvari redogörelse lemnats beträffande de särskilda elek-
torernes yrke och samhällsställning för hvarje valkrets och för 
hela riket. Enär under dåvarande förhållanden hvarje uppgift 
saknades öfver valmanskårens fördelning på olika yrken, ansågs 
en sådan öfversigt böra kunna lemna en antydan om förhållan'-
dena härutinnan. Sedan i den af Centralbyrån enligt nådigt 
uppdrag offentliggjorda rösträttsstatistiken direkta upplysningar 
i detta ämne nu erhållits, har emellertid skälet till den nyss
nämnda tabellbilagans upprättande bortfallit. Den nytta, som 
den möjligen kunnat göra genom det tillfälle till jemförelser „ 
med motsvarande uppgifter för föregående år, som derigenom 
lemnades, förlorar åter sitt förnämsta värde, då de områden, 
hvilka redogörelsen omfattar, äro olika för de särskilda åren. 
Genom det medelbara valsättets allt mindre användning blifva 
uppgifterna dessutom i allt ringare mån lämpliga att gifva en 
föreställning om förhållandena i riket i dess helhet. 

Om det röstetal, som tillfallit de valde, lemnas uppgift 
i Tab. E. 

Jemför man de siffror, som der meddelas, kan man icke 
undgå att finna, att den majoritet af röster, som tillfallit de 
valde, vid intet föregående tillfälle varit så stor som vid 1887 
års tidigare val, och detta såväl i fråga om landsbygd som 
städer, om omedelbara som medelbara val. 

Af städernas representanter hafva sålunda samtlige ingått 
i Riksdagen med mer än hälften af de afgifna rösterna, eller 
med absolut majoritet. Vid landsbygdens omedelbara val har 
detta varit fallet med 84 riksdagsmän af 92, eller 91-3 %, och 
vid dess medelbara val med 52 af 54, eller 96-3 %. Af samt
lige valde hafva sålunda alla utom 10, eller 95-5 %, erhållit ab
solut majoritet. Dessa 10 hafva blifvit utsedde inom följande 
valkretsar: Södertörns domsaga, Oppunda härad, Norra Åsbo 
domsaga, Vestra Göinge domsaga, Hallands läns norra dom
saga, Tunge m. fl. härad, Kumla och Sundbo härad, Nora dom
saga, Olands härad och Torneå domsaga, af hvilka de 8 förra 
begagnade omedelbart och de 2 sista medelbart valsätt. I Olands 
härad hade dock den valde erhållit hälften af de afgifna rösterna 
och lika många som motkandidaten, så att lottning måste af-
göra valet, och i Hallands läns norra domsaga samt i Kumla 
och Sundbo härad felades blott 1 röst, för att absolut majo
ritet skulle hafva ernåtts. 
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Tab. E. Relativa antalet röster, som tillkommit den valde. Oaktadt antalet af de kretsar, der nyssnämnda majoritet 
blifvit vunnen, är så stor, har det i sjelfva verket varit ännu 
större, än hvad af tabellen framgår. Bland afgifna röster ingå 
nemligen äfven kasserade sådana, hvilka vid beräkningen kunna 
vilseleda. Medräknas äfven dessa, finner man sålunda, att sär-
skildt i fråga om landsbygdens omedelbara val i sjelfva verket 
uti alla kretsar med undantag endast af trenne öfver hälften 
af de väljande röstade på en person, vare sig den nu valde 
eller annan, för icke valbar förklarad person. 

Vid de medelbara valen har den valde i 3 af städernas och 
i 8 af landsbygdens kretsar erhållit alla de afgifna rösterna. A 
andra sidan har den nyss omnämnda kasseringen utaf röster 
vållat, att i en krets, Vestra Göinge domsaga, den valde, efter 
lottning med 2 andra, ingått i riksdagen med endast 1 röst, eller 
ej ens 0-1 % utaf de afgifna rösterna. Vid de föregående riks-
dagsmaunaval, för hvilka Centralbyrån afgifvit redogörelse, har 
motsvarande procenttal aldrig för någon krets understigit 20. 

Att utaf det förhållandet, att den valde med få undantag 
erhållit öfver hälften bland de afgifna rösterna, vilja sluta der-
till, att vid valen inga mera betydande valstrider blifvit ut
kämpade, vore emellertid för tidigt. När, såsom vid det nu af-
handlade valet för första gången sedan det nya statsskickets 
införande varit fallet, tvenne partier stå skarpt emot hvarandra 
med intressen, hvilka nästan odeladt ådraga sig valmännens 
uppmärksamhet, plägar just motsatsen inträffa. Motkandidaterna 
blifva färre och derigenom sannolikheten för den segrande att 
uppnå absolut majoritet större, medan de olika partiernas an
strängningar för att valet måtte få en för dem lyckosam utgång 
samtidigt ökas. 

För att visa röstfördelningen mellan olika kandidater och 
antalet kasserade röster vid de omedelbara valen på lands
bygden med anledning af Riksdagens upplösning har Tab. F 
blifvit upprättad. 

Af tabellen framgår, att de valde haft de svåraste striderna 
att utkämpa inom Göteborgs och Bohus, Hallands, Kristianstads 
och Örebro län och dernäst i Södermanlands, Vestmanlands och 
Kopparbergs län. I Norrland och i flertalet län uti sydöstra 
Sverige liafva motkandidaterna deremot erhållit jemförelsevis få 
röster. 

Sammanställas siffrorna för det senaste valet med motsva
rande för föregående år, visar sig, att öfver hufvud taget mot
kandidaternas relativa röstetal vid samtliga dessa varit högre 
än vid 1887 års val. 

Hvad som särskildt utmärker detta val, är, att de röster, 
som bortkastats på tredje person, eller med andra ord afgifvits 
på andra än den valde och hans närmaste man, äro så ovanligt 
få till antalet. Medan de förut aldrig understigit 15 % af samt
liga afgifna röster, uppgå de nu icke ens till 2 % derutaf. 

I stället är antalet kasserade röster såväl i och för sig 
som i förhållande till samtliga afgifna röster betydligt större än 
någonsin förut. Detta har föranledt Centralbyrån att anställa 
en undersökning beträffande de orsaker, som hafva föranledt 
denna stora röstkassering. 

Af denna undersökning framgår, att de härtill mest bidra
gande orsakerna hafva varit följande tvenne: 

i 5 valkretsar: Södertörns domsaga, Medelstads domsaga, 
Vestra Göinge domsaga, Tunge m. fl. härad samt Nora dom
saga, hafva den person, som erhållit de flesta rösterna, eller 
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hans närmaste man eller båda blifvit förklarade icke valbare 
och de på dem afgifna rösterna underkända. Hela antalet af 
dessa röster uppgår till 2,517; 

från åtskilliga kommuner liafva antingen inga valprotokoll 
inkommit till valförrättaren eller inkommit efter valets afslut-
ning eller vid valet blifvit kasserade. Härigenom blef för 767 
röstande verkan af deras deltagande i valet omintetgjord. De 
kommuner, som här afses, äro följande 18: 

Från Lerbo, Hjelmseryds, Ekby, Stenåsa, Smedby och Lill-
kyrka kommuner, med inalles 270 i valet deltagande personer, 

Tab. F. Röstfördelning och kasserade röster vid de 
omedelbara valen på landsbygden. 

hade intet protokoll inkommit vid valförrättningens hållande, 
från de öfriga kommunerna voro de så affattade, att de kasse
rades. 

Öfriga 698 röster hafva af hvarjehanda orsaker kasserats, 
hufvudsakligen inom de särskilda kommunerna. 

I fråga om de medelbara valen på landsbygden må endast 
nämnas, att den valdes närmaste man erhöll mindre än 25 % 
af de afgifna rösterna vid 16 val, 25 till 50 % vid 15 val, 50 
till 75 % vid 8 val och öfver 75 % vid 5 val, af hvilka sist
nämnda 1 afgjordes genom lottning; att den valde vid 8 val er
höll alla afgifna och vid 2 val alla afgifna giltiga röster; att 
af samtliga vid valen afgifna 1,728 röster endast 37, eller 2-1 %, 
tillfullo annan person än den valde eller hans närmaste man, 
samt att 9 röster, eller 0-5 %, kasserades. 

Inom dem af städernas valkretsar, som begagnade det me
delbara valsättet, erhöll den valde i 3 alla elektorsröster och i 
2 alla röster utom en, hvilken kasserades; i 3 erhöll han om
kring s /4 af rösterna och endast i 1 krets, Vexjö—Oskarshamn, 
der de båda städerna egde hvar sin kandidat, voro den valdes 
och hans närmaste mans röstetal nästan lika. Vid samtliga 9 
valen tillföll endast 1 röst tredje man och endast 2 kasserades. 

Att döma af nu anförda siffror för de medelbara valens 
utfall, skulle sålunda vid dem minoriteten vanligen varit ringa, 
ofta alldeles ingen. Går man till sjelfva primärvalen i kommu
nerna, genom hvilka elektorerne utsagos, märker man dock, att 
så ej alltid har varit fallet äfven inom de kretsar, der riksdags-
mannavalet var enhälligt. 

Valen inom de städer, som hvardera utse mer än en riks
dagsman, lämpa sig, såsom lätt kan inses, ej till behandling ur 
här ifrågavarande synpunkter annat än i fråga om kasserade 
röster. För de 6 städerna uppgingo dessa till 50, eller 0-3 % 
af alla afgifna. 

Inom de återstående stadsvalkretsarne har den valdes när
maste man i % af den valdes röstetal erhållit: 

Skarpaste valstriden förekom i de 5 kretsarne Jönköping, 
Linköping, Vadstena m. fl. städer, Borås ni. fl. städer och Marie
stad in. fl. städer. I kretsen Vadstena ni. fl. städer berodde 
valets utgång på en enda röst. 

Af de 6,257 röster, som afgåfvos i de 10 städer, som valde 
hvar sin riksdagsman, tillföllo endast 8 tredje person och en
dast 22 kasserades. I de 16 kretsarne af flere städer, med 8,764 
i valet deltagande, voro motsvarande siffror endast 36 och 31. 

Såsom ett genomgående drag vid samtliga valen kan sålunda 
anföras, att ett obetydligt antal röster tillföll annan person 
än den valde och hans närmaste man, och framstår detta ännu 
mer vid jemförelse med föregående val. Anledningen, att så har 
varit fallet, är lätt att finna. Valen voro ju afsedda för att 
landets mening i tullfrågan måtte blifva känd och de olika parti
erna inom hvarje krets tvingades derigenom att sluta sig om 
hvar sin kandidat. 



Andra Kammaren. Kammarens sammansättning på grund af 1887 års förra val. 11 

Att åter framlägga de siffror, som skulle utmärka de tvenne 
partiernas styrka vid valen, är för Statistiska Centralbyrån ej 
möjligt. Då dels partibildningen vare sig inom riksdagen eller 
landet ej är så skarpt utpreglad som i andra länder, om också 
nu förevarande val derifrån bildar ett undantag, dels den offent
liga kandidaturen ej öfverallt vunnit insteg, kunna tillförlitliga 
sådana uppgifter ej gerna anskaffas och hafva ej heller å de 
utsända blanketterna blifvit begärda. 

Antalet öfverklagade, val, vid hvilka klagomålen fullföljts, 
uppgick denna gång till 24, deraf 17 för landsbygden och 7 
för städerna. Resultatet af de anförda klagomålen skönjes bäst 
af nedanstående öfversigt: 

Endast i 4 fall läto de klagande nöja sig ined Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes utslag, i de återstående 20 vädjades till 
högre instans. Af de öfverklagade valen blefvo 18 faststälda 
och 6 upphäfda, 3 af de sistnämnda på sådant sätt att annan 
person än den af valförrättaren nämnde förklarades rätteligen 
vald, och 3 på sådant sätt att nya valförrättningar påbjödos. 
Genom ej få af de öfverklagade valen vunnos hittills saknade 
prejudikat i fråga om tolkningen af de lagstadganden, som afse 
riksdagsmannavalen, och finnes för dessa redogjordt i Naumanns 
Tidskrift för Lagskipning, Lagstiftning och Förvaltning, till hvilken 
torde få hänvisas. 

F) Kammarens sammansättning på grund af valen. 

Antalet af Andra Kammarens ledamöter ökades genom valen 
med ej mindre än 7, den största tillväxt som på en gång före
kommit. Den närmast största, eller 3 ledamöter, förekom vid 
1884 års allmänna val. 

Af de 7 nya riksdagsmännen tillhörde blott 1 landsbygdens, 
men 6 städernas valkretsar (hvarom vidare under A, sid. 12 o. f.). 
Antalet af Kammarens ledamöter uppgick derigenom till 221, 
146 utsedde af landsbygdens och 75 af städernas valkretsar. 
Första Kammaren räknade samtidigt 143 ledamöter. 

I Tab. G meddelas, i likhet med hvad som egt rum i före
gående redogörelser, en fördelning efter yrken och samhällsställ
ning af Andra Kammarens ledamöter vid den riksdag, som med 
anledning af de påbjudna nya valen sammanträdde den 2 maj 
1887 och som afslutades den 9 juli samma år. 

En jemförelse med föregående års siffror visar, att antalet 
af civile embetsmän samt af läkare och apotekare var det hög
sta, af prester, godsegare och sågverksegare det lägsta, som före
kommit under något af dessa år. Antalet af hemmansegare 
samt af professorer och lärare var ej långt från det högsta och 
af bruksegare och bergsmän nästan det lägsta under alla åren. 

Med afseende på åldern företedde Kammaren följande sam
mansättning i jemförelse med förhållandet vid dåvarande och 
föregående riksdagsperioders början: 

Medan under de närmast föregående åren ingen af Kamma
rens ledamöter var yngre än 30 år, var detta nu åter fallet med 
1 sådan, född år 1858. A andra sidan hade ej mindre än 5 
af dess medlemmar uppnått 70 års ålder, och var den äldste af 
desse född år 1814. 

Vid den beräkning, som i föregående berättelser blifvit med
delad öfver representanternas medelålder vid de olika riksdags-
periodernas början, har denna blifvit vunnen genom att antaga, 
att de olika representanternas födelsedata fördela sig jemnt på 
årets olika delar, så att de af det första kalenderåret i allmän
het genomlefvat hälften. Efter enahanda antagande och med 

Tab. G. Yrkesfördelning af Andra Kammarens ledamöter. 
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Medelåldern för hela riket och äfven för landsbygden sär-
skildt är sålunda högre än vid någon riksdagsperiods början. 
I fall jemförelsen skedde i fråga om periodernas slut, hvilket 
här äfven kunde ega berättigande, torde deremot så icke hafva 
varit fallet. Städernas representanter egde å andra sidan vid 
1885 års riksdag ej obetydligt högre medelålder än vid den nya 
riksdag, som sammanträdde efter Kammarens upplösning. Detta 
förutsätter, att omsättningen af dess ledamöter under mellan
tiden varit mycket betydande. 

Jemför man Kammarens sammansättning, innan den upp
löstes och när den åter sammanträdde, eller med andra ord före 
och efter valen, finner man, att af den förra Kammarens 214 
medleramar 151, eller 70·6 %, omvaldes, nemligen af landsbygdens 
145 representanter 107, eller 73'8 %, och af städernas 69 repre
sentanter 44, eller 63'8 %. A landsbygden omvaldes alla af 
Kammarens ledamöter från Södermanlands, Jönköpings, Got
lands, Blekinge, Hallands och Vestmanlands län samt alla 
utom en från Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Malmöhus och 
Skaraborgs län. A andra sidan förekom endast 1 omval inom 
hvartdera af Jemtlands och Vesterbottens län, hvarjemte i 
Örebro och Norrbottens län omvalen endast uppgingo till hälften 

af hela antalet. I allmänhet förekommo de minst inom Norr
land och den vestligare delen af mellersta Sverige. I de städer, 
som bildade egna valkretsar, omvaldes 37 riksdagsmän, i de 
öfriga endast 7, eller i de förra 82-2 %, i de senare endast 29-2 
% af motsvarande antal riksdagsmän i den upplösta Kammaren. 

Hela antalet nyvalde uppgick till 70, eller 31-7 % af den 
nya Kammarens ledamöter. Af dessa hade landsbygden valt 39 
och städerna 31. Bland de smärre städernas 25 representanter 
voro ej mindre än 18 nyvalde. I följd af ökadt antal platser 
hade, såsom redan är nämndt, 1 ny representant utsetts för 
landsbygden och 6 för städerna. Bland de nyvalde äro inräk
nade 12 personer, hvilka förut innehaft plats i Kammaren, ehuru 
ej närmast före riksdagsupplösningen, och tillhörde af dessa 8 
landsbygden och 4 städerna. Alla hade de förut, med undantag 
af 1 bland de senare, uti Kammaren representerat samma (eller 
delvis samma) krets. 

I Första Kammaren hade endast 2 af städernas represen
tanter förut innehaft plats. Större var antalet af dem, som 
bevistat ståndsriksdag. Det uppgick nemligen till 17, af hvilka 4, 
3 från Stockholm och 1 från landsbygden, hade varit ledamöter 
af Ridderskapet och Adeln, 1, representanten för Laholm m. fl. 
städer, tillhört Borgareståndet, och 12, alla från landsbygden, 
Bondeståndet. Ej mindre än 3 af de sistnämnde hade ej haft 
plats i Kammaren före dess upplösning. 

Ar 1879 funnos i Andra Kammaren ännu 44 ledamöter af 
de forna riksstånden. Ar 1882 hade antalet minskats till 34 
och år 1885 ytterligare till 14. Den fortgående minskningen 
led, såsom häraf synes, ett afbrott genom 1887 års förra val, 
hvilka höjde antalet till 17. I förhållande till Kammarens samt
liga ledamöter utgjorde dessa dock endast 7-7 % mot 21-6 % 
år 1879. 

III. Allmänna valen till riksdagsperioden 1888—1890. 
(Tab. 5-6.) 

A) Valkretsarne. 

Hela antalet valkretsar till Riksdagens Andra Kammare 
uppgår för närvarande till 187, af hvilka landsbygdens utgöra 
146 och städernas 41. 

Antalet af landsbygdens valkretsar har, sedan de första valen 
till Andra Kammaren år 1866 företogos, ökats med 11. Vid 
sistnämnda val voro de nemligen endast 135. Vid 1869 års all
männa val hade antalet ökats till 136, vid 1872 års till 138, 
vid 1878 ars till 140, vid 1881 års till 142, vid 1884 års till 
145 och vid de båda allmänna valen år 1887 till 146. 

De förändringar, som sedan 1884 års val inträffat med af
seende på landsbygdens valkretsar, äro följande: 

Såsom redan förut (sid. 2) blifvit anfördt, förordnades ge
nom nådiga brefvet den 7 mars 1887, att 1885 års folkmängds-
uppgifter skulle ligga till grund för de val, som med anledning 
af riksdagsupplösningen den 4 i samma månad borde förrättar. 
Häraf blef åter en följd, att Nedan-Siljans domsaga, som vid 
1885 års slut egde mer än 40,000 invånare, enligt grundlagens 
bestämmelse måste delas i valkretsar hvilket ock skedde genom 

nådiga kungörelsen den 14 mars 1887. I öfrigt blef den gamla val
kretsindelningen beståndande. Antalet af landsbygdens valkretsar 
ökades sålunda vid 1887 års förra val med 1. 

För det senare valet samma år lågo folkmängdsuppgifterna 
för år 1886 till grund. Härigenom skedde förändring af val
kretsindelningen i tvenne fall, utan att dock kretsarnes hela antal 
derigenom vare sig ökades eller minskades. A ena sidan hade 
nemligen folkmängden i Lifgedingets domsaga så tillväxt, att den 
öfverskridit 40,000, men å den andra hade samtidigt folkmängden 
i Fryksdals domsaga sjunkit under 40,000. I följd häraf delades 
Lifgedingets domsaga i 2 kretsar, medan de 2 äldre kretsarne i 
Fryksdals domsaga åter förenades till en enda. De nya val
kretsarnes områden bestämdes genom nådiga kungörelsen den 4 
juli 1887. 

Det invånareantal, som i medeltal kommer på hvar och en 
af landsbygdens valkretsar eller, som här är detsamma, på hvar 
och en af dess representanter, har vid de hittills förrättade valen 
till Andra Kammaren utgjort: 

fäst afseende derpå, att 1887 års senare riksdag hölls omkring 
midten af året, skulle representanternas medelålder utgöra för: 
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Ölikheterna de särskilda åren emellan äro, såsom synes, ej 
särdeles stora. Variationen för de är, när den varit som störst, 
eller åren 1872 och 1878, uppgår ej till 900 personer. 

Bland länen voro vid 1887 års senare val Skaraborgs och 
Kristianstads, med 1 representant på 33,388 och på 30,416 per
soner, sämst stälda. Tredje rummet, som under närmast före
gående år intagits af Kopparbergs län, egde nu Vermlands län, 
med 1 representant på 30,267 invånare. Liksom de nya valkrets
indelningarne åstadkommit denna förändring, hafva de äfven haft 
till följd, att Södermanlands län, med en representant på 21,953 
invånare, nu härutinnan erhållit den förmånligaste proportionen 
bland samtliga län. Närmast komma Norrbottens, Jemtlands 
och Gotlands län. 

I medeltalen för länen utjemnas dock de största skiljaktig-
heterna. Dessa framträda först, i fall undersökningen utsträckes 
till valkretsarne. I likhet med hvad som i föregående berättel
ser egt rum, lemnas nu häraf en öfversigt. 

Af landsbygdens samtliga valkretsar egde: 

Den största folkmängden, eller mer än 38,000 invånare, 
egde vid senaste val följande kretsar: Norra Helsinglands dom
saga 39,957, Fryksdals domsaga 39,902, Vätle, Ale och Kul-
lings domsaga 38,616 samt Tveta, Vista och Mo domsaga 38,499 
invånare. Den minsta folkmängden, eller mindre än 15,000 in
vånare, hade följande kretsar: Redvägs härad 11,704, Villåttinge 
härad 11,761 och Himle härad 14,437 invånare. 

I följd af de för folkmängdstillväxten ogynsamma förhållan
den, som, i likhet med närmast föregående period, karakteriserat 
de år, som förflutit, sedan 1884 års allmänna val egde rum, hade 
af de 142 valkretsar, hvari landsbygden sistnämnda ar var de
lad, ej mindre än 64 lägre folkmängd år 1887 än motsvarande 
tid år 1884. Bland dessa 64 kretsar återfinnas samtliga inom 
Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Skaraborgs län samt öfver 
hälften af kretsarne i Östergötlands, Jönköpings, Kristianstads, 
Elfsborgs och Vermlands län. A andra sidan har folkmängden 
under mellantiden ökats i alla valkretsar inom Norrland och 
Dalarne samt i Stockholms, Uppsala, Göteborgs och Bohus samt 
Vestmanlands län. 

I de trenne senast utgifna redogörelserna för riksdagsmanna-
valen i riket har för hvarje valkrets a landsbygden meddelats 
uppgifter om dess ytinnehåll samt antalet af de kommuner och 
kommundelar, som tillhöra densamma. Då de förändringar, som 

under den senaste treårsperioden inträffat, i det hela icke äro 
af större betydelse, har Statistiska Centralbyrån ansett sig denna 
gång kunna utesluta ifrågavarande uppgifter. Endast det torde 
här böra omnämnas, att tack vare de regleringar, som skett 
med anledning af de förslag till afhjelpande af oregelbunden
hetenia i rikets indelning, hvilka gjorts af den i för detta ända
mål af Eders Kungl. Maj:t i nåder tillsatta komité, antalet af 
dessa kommundelar under den förflutna treårsperioden ej oväsent
ligt minskats. Medan dessa nemligen enligt senast afgifna be
rättelse uppgingo till 264, har antalet nedgått till 202 vid 1887 
års båda val. De flesta förändringarna hafva egt rum inom 
Jönköpings, Kristianstads och Elfsborgs län. Då erfarenhetens 
vittnesbörd fortfarande är detsamma, eller att dessa oregelbun-
denheter leda till ovisshet, huru med beredande af valtillfälle 
för kommundelar rätteligen bör förfaras, samt ej sällan de inom 
en sådan kommundel bosatte i följd af sväfvande lagbestämmel
ser eller genom förbiseende eller försummelse af den det veder
bör icke sättas i tillfälle att utöfva sin valrätt, är undanrödjan-
det af de administrativa oregelbundenheter, som af ålder i sä 
stort antal hos oss förekommit, afven af dessa skäl önskvärdt. 

Under den period, som förflutit sedan 1884 års allmänna 
val, har antalet af städernas valkretsar ökats från 40 till 41, 
detta i följd af den indelning i valkretsar, som jemlikt § 13 af 
riksdagsordningen år 1886 företogs af Riksdagens Andra Kammare. 

De förändringar, som genom denna reglering egde rum, voro 
följande: 

Strengnäs och Torshälla bytte plats inom Södermanlands läns 
två kretsar. Till den ene af dessa, Nyköping-Torshälla-Mariefred-
Trosa lades Enköping, som skildes från Stockholms läns städer; 

De småländska städernas kretsar förändrades helt och hållet. 
Vexjö förenades med Oskarshamn, Vestervik med Vimmerby och 
Eksjö. Borgholm lades till Visby, som förut bildat egen krets; 

Kungelf skildes från de öfriga bohuslänska städerna och 
lades till kretsen Venersborg-Amål; 

Söderhamn blef egen krets. Det dermed förenade Hudiks
vall sammanfördes med Östersund i stället för Hernösand, som 
med Umeå och Skellefteå bildade en ny krets. De tre städerna 
i Norrbottens län fingo ensamma bilda en krets. 

De vidtagna förändringarne drabbade ej mindre än 11 af de 
förutvarande kretsarne. 

Af de trenne grupper, hvari städernas valkretsar lämpligen 
kunna fördelas, omfattar den första gruppen de städer, hvilka 
ega 20,000 invånare eller deröfver och hvilka på grund deraf 
hvar och en utse mer än en riksdagsman. Antalet af dessa 
städer, som alltsedan det nya representationsskickets införande 
uppgått till 4, Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping, har 
vid 1887 års båda val ökats till 6, i det att Gefle och Uppsala 
nu uppnått den folkmängd, som gjort dem hänförliga till denna 
grupp. Gruppens hela folkmängd uppgick vid 1887 års senare 
val till 432,259 och antalet af dess riksdagsmän till 41, eller 
en representant på 10,543 invånare. Af de 41 riksdagsmännen 
valde Stockholm 22, Göteborg 9, Malmö 4 samt Norrköping, 
Gefle och Uppsala hvardera 2. Medan Stockholm eger en riks
dagsman på 10,139 invånare, eger Norrköping, som bland dessa 
städer är sämst lottad, en på 14,497 invånare. 

Den andra gruppen, omfattande de städer, hvilka hvar för 
sig välja en riksdagsman, utgöres numera af de 10 städerna 
Karlskrona, Jönköping, Helsingborg, Lund, Örebro, Kalmar, Lin-
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I medeltal uppgick folkmängden för hvarje krets vid 1866 
ars reglering till 7,361, vid 1876 års till 8,479 och vid 1886 
ars reglering till 9,964 personer. Således oförmånligare förhållan
den för städerna vid hvarje reglering- Härtill kommer, att af 
de städer, hvilka kunna sammanföras med en eller flere andra 
till en valkrets, men hvilka äfven kunna fä välja ensamt för 
sig, eller städerna med 6,000 intill 10,000 invånare, hade vid 
1866 års reglering 7, vid 1876 års 6, men vid 1886 års regle
ring endast 1 ej förenats med annan stad, utan fått bilda krets 
för sig. 

Vid höstvalet ar 1887, för hvilket 1886 års folkmängds
siffror lågo till grund, räknades, enligt hvad redan är nämndt, 
inom denna grupp 10,163 invånare på hvarje representant. An
talet af de kretsar, som stodo det i riksdagsordningen för dessa 
kretsar modgifna maximum af invånare (12,000) närmast, hade 
nu ökats fran 6 till 9, bland hvilka Halmstad-Eiigelholin egde 
11,959, Kristianstad-Simrishamn 11,854 och Eksjö-Vimmerby-
Vestervik 11,849 invånare. I öfrigt egde 6 kretsar 10,000 till 
11,000, 7 kretsar 9,000 till 10,000, 1 krets 8,000 till 9,000 och 
2 kretsar, Visby-Borgholm och Luleå-Piteå-Haparanda 7,000 till 
8,000 invånare. 

Vid regleringen af valkretsarne inom denna grupp skola 
enligt riksdagsordningen städerna, så vidt ske kan, ordnas läns
vis. En sådan gruppering, att städerna inom samma valkrets 
tillhöra samma län, möter emellertid i vårt land med dess många 
och pa vidsträckt område spridda småstäder stora svårigheter 
och blir till och med för vissa län omöjlig att utföra. Gruppe
ringen enligt de trenne hittills företagna regleringarne har varit 
följande: 

Antalet af valkretsar med städer i 3 län har sålunda vid 
hvarje reglering minskats och numera finnes ej någon sådan krets. 
A andra sidan har antalet af de valkretsar, som innesluta städer 
inom 2 län, samtidigt ökats. 

Antalet af de städer, som inrymmas inom den tredje grup
pens valkretsar, vexlar, såsom synes af följande öfversigt, med 
hvilken för jemförelses skull bifogas enahanda uppgifter för år 
1886, eller tiden närmast före den senast vidtagna regleringen. 

Proportionen mellan folkmängd och representanter har så
lunda för den första gruppen varit temligen oförändrad under 
årens lopp och är för närvarande något bättre än vid valen år 
1866. 1 stället har proportionen inom de två öfriga grupperna 
försämrats; inom den andra oafbrutet för hvarje val och inom 
den tredje äfvenså med ett obetydligt undantag för det val, som 
följde närmast efter 1876 års reglering. Äfven för städerna i 
sin helhet har proportionen blifvit sämre. Det enda undantag, 
som här förekommit, gäller de senaste valen, hvilka visa en, om 
ock oväsentlig, förbättring mot 1884 års val, och detta egendom
ligt nog ehuru proportionen för hvar och en särskild af de tre 
grupperna under mellantiden försämrats. Att detta oaktadt en 
förbättring i det hela kunnat inträffa, beror deruppå, att den 
andra eller oförmånligaste gruppens betydelse för det hela nu 
är mindre, än den var år 1884. 

Antalet representanter för de olika stadsgrupperna och för 
samtliga städer har utgjort: 

Den krets, hvilken innesluter det största antalet städer, är 
den, hvilken utgöres af de 6 städerna i Stockholms län. Enligt 
föregående reglering var äfven Enköping förenad med dessa. 

Sammanställas de trenne ofvannämnda stadsgrupperna med 
hvarandra och utsträckes jemförelsen dem emellan äfven till 
föregående valperioder, befinnes, att vid de olika valen en re
presentant blifvit utsedd för i medeltal följande folkmängd: 

köping, Landskrona, Sundsvall och Söderhamn, bland hvilka 
vid 1887 ars senare val endast den sistnämnda egde mindre än 
10,000 invånare, medan å andra sidan Karlskrona och Jönkö
ping egde ej långt från 20,000 och sålunda stodo på gränsen att 
kunna hänföras till den första stadsgruppen. Mot hvar och en 
af de 10 riksdagsmännen för den andra gruppens städer, med 
en sammanlagd folkmängd af 139,049, svara i medeltal 13,905 
invånare. Ytterligheterna inom gruppen bilda, såsom nämndt 
är, a ena sidan Karlskrona och Jönköping, å den andra sidan 
Söderhamn. 

Till den tredje gruppen höra rikets öfriga 76 städer, hvilkas 
sammanlagda folkmängd vid 1886 års slut, 254,082, fördelad på 
25 valkretsar, gifver i medeltal en representant på 10,163 in
vånare. Enligt folkmängdssiffrorna för 1885 års slut, hvilka lågo 
till grund såväl för 1887 års förra val som för den reglering af 
städernas kretsar, som år 1886 egde rum, förefans nedanstående 
folkmängd i följande kretsar, hvarmed må sammanställas ena
handa uppgifter för de två förutgångna regleringarna åren 1866 
och 1876, hvilka grundade sig pä folkmängdssiffrorna vid 1865 
och 1875 ars slut. 
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Medan stadsvalkretsarnes antal sedan 1866 blott har ökats 
med 3, hur antalet af de representanter, som af dera väljas, 
ökats med ej mindre än 21, hvaraf flertalet kommer på de största 
städerna. 

Hänför man de olika städerna till samma grupper, som 
de tillhörde vid 1866 års val, visar detta, vid en jemförelse 
mellan dåvarande förhållanden och de nuvarande, en tillökning 
i den första gruppen af 16, i den andra af 2 och i den tredje 
af 3 representanter. För Stockholm har representanternas antal 
ökats med 9, för Göteborg med 5 och för Malmö med 2. 

Genom 1887 års förra val ökades stadsrepresentanternes 
antal med 6, deraf 2 för Stockholm, 1 för Göteborg, 1 för Gefle, 
1 för Uppsala och 1 för Norrlandsstäderna med mindre än 10,000 
invånare; genom samma års senare val ökades antalet ytterligare 
med 1, för Stockholms stad. 

B) Valberättigade. 

Uppgifter om antalet valberättigade vid de båda valen år 
1887 meddelas i Tab. 4—7, af hvilka Tab. 4 och 5 afse det 
förra och Tab 6 och 7 det senare af dessa val. Tab. 4 och 6 
innehålla ifrågavarande uppgifter för hvarje valkrets, medan i 
Tab. 5 och 7 specialtabeller för de särskilda städerna meddelas, 
i likhet med livad förut varit fallet. 

Enligt nyssnämnda tabeller uppgick antalet valberättigade 
vid det förra valet till 274,733 och vid det senare till 278,039, 
på sådant sätt fördelade, att af de förstnämnde tillhörde 219,186 
landsbygden och 55,547 städerna och af de sistnämnde 226,903 
landsbygden och 51,136 städerna. 

Sammanställas dessa siffror med dem, som för föregående 
år meddelats i Statistiska Centralbyråns redogörelser dels be
träffande riksdagsmannavalen, dels i fråga om år 1885 angående 
den politiska rösträtten, och jemföres antalet valberättigade med 
folkmängden vid hvarje tillfälle, visar sig, att ifrågavarande antal 
dels i och för sig, dels i procent af folkmängden, har utgjort: 

Af ofvanstående öfversigt framgår, att de tal, som afse de 
tre senaste tidpunkterna, såväl de absoluta som de relativa, 
nästan öfverallt äro lägre än motsvarande för närmast före
gående år. Endast städerna bilda stundom undantag. För lands
bygden och för riket i dess helhet äro deremot 1884 års tal, 
såväl de absoluta som de relativa, de högsta, som förekommit. 

Orsakerna till nu anförda förhållande äro i högst bety
dande mån att finna i den omständighet, att de uppgifter, som 
meddelas om de valberättigades antal åren 1885 och 1887, icke 
äro fullt kommensurabla med enahanda uppgifter beträffande 
föregående år. I de blanketter, som utsändes i och för 1887 
års båda val, hade, närmast med anledning af de uppdaganden, 
hvartill de kort förut inkomna primäruppgifterna till den po
litiska rösträttsstatistiken gafvo anledning, den anmärkning 
blifvit inrymd, att i antalet röstberättigade icke skulle inräknas 
några, som häftade för oguldna kommunalutskylder. 1 föregående 
blankettformulär fans ej någon sådan förtydligande anmärkning 
och möjlighet gafs derför, att sådana personer, såsom varande 
endast för tillfället beröfvade rösträttens utöfning, skulle inräknas 
bland de valberättigade. Detta har också tydligen mångenstädes 
egt rum. 

För år 1885 hafva i här ofvan meddelade öfversigt endast 
de blifvit räknade såsom valberättigade, hvilka betalt sina kom
munalutskylder. Inräknas äfven de, hvilka såsom häftande för 
dessa utskylder voro beröfvade valrättens utöfning, kommer deras 
antal att höjas till 245,765 för landsbygden, 61,954 för städerna 
och 307,719 för hela riket, hvilket i förhållande till folkmängden 
utgör 6-4 % för landsbygden, 8.0 % för städerna och 6-6 % för 
hela riket. Siffrorna för år 1884 ligga emellan dessa och de i 
öfversigten för år 1885 meddelade, hvilket utgör en bekräftelse 
deruppå, att uttrycket röstberättigade vid de tidigare uppgif
ternas meddelande blifvit olika uppfattadt inom skilda kom
muner. 

Men om nu också så är fallet, är detta emellertid ej fullt 
tillräckligt att förklara nedgången i de valberättigades antal. 
En verklig minskning af dessa har åtminstone å landsbygden 
och derigenom i hela riket egt rum under de senaste åren. För 
att finna detta har man endast att med hvarandra jemföra upp
gifterna för år 1885 och för 1887 års senare val. Orsakerna 
till denna minskning kunna åter vara att söka, dels deruti att 
taxeringsbelopp och taxeringsvärden under de senare åren nedgått 
för skattskyldige med mindre inkomst eller fastigheter, dels der
uti att antalet för kommunalutskylder häftande har ökats. 

I följd af Riksdagens upplösning och de allmänna val, som 
på grund deraf påbjödos till Andra Kammaren, eger man för år 
1887 uppgifter om de valberättigade vid tvenne olika tidpunkter 
af året, dels i april månad, dels i augusti—september månader. 
Sammanställas dessa uppgifter med hvarandra, framgår, att, 
medan antalet valberättigade å landsbygden var mindre på våren 
än på hösten, egde i städerna motsatt förhållande rum. En 
mera detaljerad granskning af hithörande siffror visar emellertid, 
att å båda sidor undantag från denna allmänna regel förekomma 
i fråga om de särskilda valkretsarna och kommunerna. Äfven 
här är det de oguldna kommunalutskylderna, som i väsentlig 
mån framkallat olikheterna. Af dem, hvilka på grund af sin 
förmögenhetsställning kunna utöfva rösträtt, häfta å ena stället 
flertalet för kommunalutskylder under den tidigare delen af året, 
å det andra under en senare tid. Att så är förhållandet, står 
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åter i närmaste sammanhang dermed, att tiden för utskyldernas 
inbetalning är satt olika inom de särskilda kommunerna, för 
landsbygden enligt regel tidigare än för städerna. 

Den vidlyftiga skriftvexling, som egt rum i fråga om de 
kommuner, hvilkas uppgifter om de valberättigades antal vid olika 
tidpunkter visat mera betydande skiljaktigheter, har tydligen 
ådagalagt riktigheten af livad nu blifvit anfördt, 

Vid bedömande af de relativa tal, som meddelas om för
hållandet mellan valberättigade och folkmängd vid 1887 års förra 
val, förtjenar ihågkommas, att, medan vid beräkningen af öfriga 
motsvarande tal närmast föregående års folkmängd legat till 
grund, har detta ej här varit fallet, utan har 1885 års folk
mängd användts, och detta af det skäl, att hela valet, beträf
fande valkretsindelning, elektorsval m. m., var bygdt på denna. 
Härigenom blifva de vid beräkningen erhållna procenttalen något 
förmånligare, än livad annars hade varit fallet. Detta dock 
egentligen livad städerna beträffar. Landsbygdens folkmängds-
tillväxt år 1886 var nemligen föga betydande, icke ens 0,4 %. 
I ej mindre än 9 län: Östergötlands län, de tre Smålandslänen, 
Gotlands, Kristianstads, Elfsborgs, Skaraborgs och Vennlands 
län, minskades dess folkmängd och i 2: Hallands och Örebro 
län, var den nästan densamma vid årets början som vid dess 
slut. Tillväxten kommer egentligen på Norrlandslänen och länen 
kring Mälaren. Ej mindre än 61 af landsbygdens valkretsar 
egde mindre folkmängd år 1886 än år 1885 och i 12 var till
växten mindre än 50 personer. Tab. 4 och 6 lemna närmare 
upplysningar härom. 

Af hela antalet valberättigade tillhörde vid 1887 års senare 
val 81-6 % landsbygden och 18-4 % städerna. Af folkmängden 
egde åter den förra 82-5 % och de senare 17-5 %. De båda sist
nämnda procenttalen hafva äfven under de senaste åren förändrats 
till städernas fördel, och detta har också varit fallet med de 
båda förstnämnda. 

Då antalet män öfver 21 år vid 1886 års slut beräknas 
hafva utgjort 1,253,164, voro sålunda vid 1887 års senare val 
22-2 % af rikets till myndig ålder komne manliga befolkning val
berättigade. För landsbygden och städerna livar för sig kunna, 
på sätt som i föregående redogörelser skett, samma procenttal 
för år 1887 beräknas till 21-8 % och 24-0 %. 

De hittills meddelade uppgifterna afse hela riket eller dess 
första stora underafdelningar, landsbygd och städer. Utsträckes 
undersökningen till de särskilda länen, erhålles vidstående öfver-
sigtstabell (Tab. H). 

Förmånligaste ställningen innehar fortfarande Gotlands län, 
med 9-1 % valberättigade, och dernäst Vesterbottens län, med 
8-2 %. Öfver riksmedeltalet stå dessutom äfven alla öfriga Norr
landslän, Kopparbergs, Skaraborgs och Hajlands län, de båda 
skånska länen, samt Kronobergs och Jönköpings län. Medeltalet 
uppnås derjemte af Stockholms stad, Göteborgs och Bohus län 
samt Elfsborgs län. Sämsta ställningen ega fortfarande Söderman
lands, Östergötlands och Blekinge län. Hvad nu blifvit anfördt 
beträffande hela riket gäller i allmänhet äfven landsbygden en
samt, Gotlands och Södermanlands län förete ytterligheterna. 
Medan det senare länets landsbygd innesluter nära tre gånger 
så många invånare som Gotlands läns landsbygd, är antalet 
valberättigade å båda ställen nästan detsamma. 

Jemföras landsbygdens procenttal för 1887 års båda val, 
visar sig, att dessa för 8 län voro desamma vid båda valen samt 

för 3 län lägre och för 13 högre vid det senare valet än vid det 
förra, utgörande skilnaden för samtliga de 3 lägre talen och för 
3 af de högre dock endast 0-i %. Kalmar och Elfsborgs län 
visade en höjning af 0-5 %, Jönköpings, Vermlands och Jemt-
lands län af 0-4 %. Annorlunda ställer sig saken, om procent
talen för 1887 års senare val jemföras med motsvarande för 
1884 års val. De förra äro nemligen lägre för samtliga län 
utom för Södermanlands, Jönköpings och Örebro län, der de 
äro lika. För åtskilliga län äro procenttalen i hög grad lägre, 
för Jemtlands län l-6, för Vermlands län 1-3, för Vesteraorr-
lands och Norrbottens län 0-9, för Elfsborgs län 0-8 % o. s. v. 

Utsträckas undersökningarne till landsbygdens valkretsar, 
erhållas för 1887 års senare val de siffror, som finnas angifna i 
Tab. I, med hvilka totalsiffrorna för föregående val blifvit sam-
manstälda. 

Hedersplatserna intagas numera af Vesterbottens läns mel
lersta domsaga (10-1 %) samt Vestbo domsaga i Jönköpings län 
och Gotlands läns södra domsaga (båda 9'9 %). Nordmarks 
domsaga i Vermlands län, som år 1884 med 10-2 % innehade 
främsta rummet bland kretsarne, har nu gått så tillbaka, att dess 
valberättigade blott uppgå till 5-2 % af folkmängden, eller till 
betydligt mindre än landsbygdens medeltal. Minimisiffrorna för 
det senaste riksdagsmannavalet uppvisas af Jönåkers härad i 

Tab. H. Valberättigade i procent af folkmängden, länsvis. 
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Södermanlands län (2-8 %), Rönö m. fl. härad i Södermanlands 
län, Östra härads domsaga i Blekinge län och Fernebo härad 
i Vermlands län (samtliga något mer än 3-0 %). 

I hela Norrland, Dalsland, Bohuslän, Halland och på Got
land fans ingen krets, som egde mindre än 5 % valherättigade, 
och detta var äfven fallet i Jönköpings, Kronobergs och Malmö
hus län samt, med undantag för 1 krets, i landskapen "Väster
götland och Dalarne. A andra sidan egde ingen krets så stor 
procent valberättigade inom Uppsala, Södermanlands, Östergöt
lands och Blekinge län. 

I fråga om den lokala fördelningen af de kretsar, hvilka 
ur valrättens synpunkt förete ytterligheterna, bekräfta siffrorna 
från år 1887 i allo de redan i flere föregående berättelser ut
förligt framstälda slutsatserna om inflytandet å ena sidan af de 

Tab. I. Förhållandet mellan valberättigade och folkmängd 
i landsbygdens valkretsar vid 1887 års senare val. 

stora godsen och å den andra af en jemnare fastighetsför
delning. 

Hvad städerna beträffar, utvisar Tab. H, att inom samtliga 
län utom Jönköpings och Gotlands det relativa antalet valbe
rättigade derstädes vid 1887 års förra val var större än å lands
bygden, att detta äfven var regel vid samma års senare val, men 
att undantagen nu voro flere, nemligen, förutom Jönköpings och 
Gotlands län, äfven Kronobergs, Kristianstads, Malmöhus, Elfs
borgs, Kopparbergs, Gefleborgs och Jemtlands län. Orsaken till 
de inträffade förändringarne äro, såsom redan är nämndt, att 
söka deri, att under mellantiden dels landsbygdens valberättigade 
ökats, dels städernas valberättigade minskats i antal. De rela
tiva talen för dessa sistnämnda äro ock för alla län utom Got
lands lägre för det senare valet än för det förra. 

Att de relativa talen sålunda nedgått, förklaras i väsentlig 
grad deraf, att vid beräkningen olika folkmängd blifvit begagnad, 
för det förra valet 1885 års, för det senare valet 1886 års folk
mängd, mellan hvilka en betydande skilnad förefinnes, en ökning 
af ej mindre än 20,335 personer. Men detta räcker ej till att för
förklara förhållandet, när man vid jemförelse finner, att äfven 
de absoluta talen nedgått, och detta icke blott för städerna i sin 
helhet, utan äfven för nästan hvarenda en af de särskilda kret-
sarne. Här måste förklaringsgrunden vara en annan. Med 
visshet torde den hafva varit, att antalet för oguldna kommunal-
utskylder häftande i hög grad ökats mellan 1887 års båda val. 

Af de tvenne senaste berättelserna har framgått, att val
rätten inom städerna i allmänhet står i motsatt förhållande 
till deras storlek, så att ju mindre stadssamhället är, desto 
större andel af dess invånare är valberättigad. Äfven de senaste 
valen hafva bekräftat detta förhållande. Detta visar sig redan, 
om man undersöker förhållandet inom de tre grupper, i hvilka 
städerna här blifvit uppdelade. Den första af dessa (de 6 största 
städerna) ega nemligen 5-7 %, den andra (de 10 följande stä
derna) 6-2 % och den tredje (de öfriga, smärre städerna) 7-0 % 
valberättigade i förhållande till folkmängden. 

Ännu bestämdare framträder detta förhållande, om, såsom 
här i Tab. K skett de särskilda städerna uppdelas efter stor
leken af deras invånaretal. 

Tab. K. Förhållandet mellan valberättigade och folkmängd i 
städerna vid 1887 års senare val. 
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Genom de undersökningar i ämnet, som i och för redogö
relsen för den politiska rösträtten blifvit gjorda, har ådagalagts, 
hvad som förut endast kunnat framkastas såsom en förmodan, 
att orsaken till de föreliggande skiljaktigheterna mellan städerna 
är den, att fastighetsegarne i förhållande till hela folkmängden 
äro flere till antalet i de smärre städerna än i de större. 

Medan vid föregående val antalet valberättigade icke i 
någon stad understigit 4 % af folkmängden, uppgick den vid 
1887 års senare val till endast 1-6 % uti Ämål. Lägsta procent
talen i öfrigt räknade Norrköping (4-0 %), Oskarshamn (4-2 %), 
Kristianstad (4-4 %) och Söderhamn (4-5 %). Högsta procent-

1 talet, som vid 1881 och 1884 års val ej öfverstigit 14 %, var nu, 
för Skanör och Falsterbo, 15-9 %. Närmast dessa städer kommo 
Trelleborg och Öregrund med 11-2 %. Vid 1887 års förra val 
uppgick procenttalet för Skanör och Falsterbo ända till 16-3 %. 
Deremot förekom då intet lägre tal än 5-5 %, för Norrköping 
och Oskarshamn. Åmål räknade då 5-8 % valberättigade i för
hållande till folkmängden. 

Vid sidan af de nu lemnade jemförelserna mellan folkmängden 
och de valberättigade torde ock böra lemnas en plats åt en jem-
förelse mellan de valberättigades och representanternes antal, hvilka 
stå till hvarandra i mycket olika proportion uti olika valkretsar. 

Medan i medeltal för hela landsbygden 1,554 valberättigade 
komma på hvarje representant, förete 11 län lägre och 13 län 
högre tal. Lägsta talet visar Södermanlands läns landsbygd, 
med 748 valberättigade på hvarje representant; dernäst Upp
sala län 1,011, Blekinge län 1,052, Östergötlands län 1,084, 
Örebro län 1,267 o. s. v. Högst är antalet för Vesterbottens 
län, eller 2,280; dernäst för Jönköpings län 2,226, Gotlands län 
2,160 och Skaraborgs län 2,084. Vid 1884 års val företedde 
Kopparbergs län den högsta och Södermanlands län den lägsta 
proportionen. För båda länen har valkretsarnes och derigenom 
äfven riksdagsmännens antal sedan dess ökats, med den påföljd 
att det förra länet nu är bättre lottadt än flere andra län och 
det senare fått sin redan förut förmånliga ställning ännu ytter
ligare förbättrad. 

Hvad de särskilda valkretsarne å landabygden beträffar, har 
ifrågavarande proportion under olika år stält sig på följande sätt: 

sålunda nära 8 gånger så många valberättigade som Villåttinge 
härads valkrets. 

Städerna räknade öfver hufvud 673 valberättigade på hvarje 
representant, de 6 största städerna särskildt 604, de 10 följande 
865 och de öfriga 709. Oafsedt de 6 största städerna, hvilka 
hvardera utse mer än en riksdagsman, funnos mer än 1,000 
valberättigade i de 3 valkretsar, som utgöras af städerna Hel
singborg, Karlskrona och Jönköping. Mindre än 500 valbe
rättigade egde endast 2 kretsar: nemligen Söderhamn 427 och 
Venersborg—Åmål—Kungelf 456. Båda dessa kretsar egde dock 
flere valberättigade än landsbygdskretsarne Jönåkers härad och 
Villåttinge härad. 

C) Valsättet. 

Det medelbara eller omedelbara valsättets användande inom 
landsbygdens valkretsar vid de allmänna val, från hvilka upp
gifter derom föreligga, åskådliggöres af följande öfversigt: 

Allt flere af landsbygdens valkretsar hafva sålunda antagit 
det omedelbara valsättet, hvilket från och med 1878 års val 
blifvit det förherskande. 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 folk
mängdens tillväxt har likväl ej sällan inträffat, att trakter som 
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 grund-
lagsenligt sätt beslutes. Särskildt då en domsaga på grund af 
folkmängdens tillväxt blifvit delad i tvenne valkretsar eller på 
grund af folkmängdens aftagande upphört att på sådant sätt vara 
fördelad, möta emellertid stora svårigheter att få ett beslut fattadt 
så tidigt, att det omedelbara valsättet kan användas redan vid 
det första val, som inom den nya valkretsen företages. På grund 
häraf kommo Lifgedingets domsagas båda valkretsar samt Fryks-
dals domsagas valkrets att välja medelbart vid 1887 års senare 
Val, medan den förra domsagan förut, då den bildade en krets, 
hade valt omedelbart, under det att de två kretsar, i hvilka 
Fryksdals domsaga förut var delad, hade användt olika valsätt. 

Oaktadt detta har dock, såsom af tabellen framgår, det 
omedelbara valsättets användning ökats äfven vid 1887 års val 
och har tillväxten särskildt för det senare af årets val varit be
tydande. De kretsar, som under tiden från 1884 års allmänna 

Tab. L. Valsättet inom landsbygdens valkretsar. 

Minimisiffi orna uppvisas för senaste val af Villåttinge härad 
(402 valberättigade), Jönåkers härad (488) samt Åkers och Selebo 
härad (555), alla i Södermanlands län. Närmast följa Fernebo 
härad i Vermlands län och Södra Tjusts härad i Kalmar län. 
Maximisiffrorna åter tillhöra numera Norra Helsinglands dom
saga (3,179) och Vesterbottens södra domsaga (3,052) hvarefter 
följa Åse m. fl. härads domsaga i Skaraborgs län, Falu domsaga 
i Kopparbergs län samt Vestbo domsaga i Jönköpings län. — 
Den af Norra Helsinglands domsaga bildade valkretsen räknar 
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val öfvergått från det medelbara till det omedelbara valsättet 
äro följande: 

till tiden för det första valet år 1887: 
Södermanlands län: Jönåkers härad, 

» » Rönö, Hölebo och Daga härad, 
Göteborgs och Bohus län: Orusts och Tjörns domsaga, 
Skaraborgs län: Kinnefjerdings, Kinne och Kållands domsaga, 
Vermlands län: Ölme, Visnums och Väse härad, 

» » Mellansysslets domsaga; 
under tiden mellan 1887 års båda val: 

Kronobergs län: Uppvidinge härad, 
Kalmar län: Södra Möre domsagas östra valkrets, 
Malmöhus län: Torna härad, 
Elfsborgs län: Vätle, Ale och Kullings domsaga, 
Skaraborgs län: Åse, Viste, Barne och Laske domsaga, 
Vermlands län: Fernebo härad, 
Kopparbergs län: Leksands, Als och Bjursås tingslag, 

» » Gagnefs, Kättviks och Ore tingslag, 
» » Malungs m. fl. tingslag, 

Gefleborgs län: Gestriklands vestra tingslag, 
Vesternorrlands län: Medelpads östra domsaga, 
Vesterbottens län: Vesterbottens norra domsaga, 

» » Vesterbottens mellersta domsaga, 
Norrbottens län: Kalix domsaga. 
Antalet kretsar, som sedan 1884 års allmänna val antagit 

det omedelbara valsättet, uppgår sålunda till 20. Hela antalet 
af ifrågavarande kretsar har emellertid ökats med endast 18, 
enär genom nya valkretsars bildande antalet minskats med 2, i 
enlighet med hvad förut blifvit nämndt. Då dessutom 1 valkrets 
tillkommit för landsbygden i dess helhet, har härigenom antalet 
af de kretsar, som valde medelbart, blott nedgått med 17. 

Medan det medelbara valsättet år 1884 ännu var allena-
herskande i tre län, eller Uppsala, Elfsborgs och Vesterbottens 
län, är detta numera förhållandet endast inom ett utaf dessa, eller 
i Uppsala län; och medan å andra sidan det omedelbara valsättet 
år 1884 var enrådande inom Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, 
Hallands, Örebro, Vestmanlands och Jemtlands län, har detta 
nu blifvit fallet äfven inom Kopparbergs län. Inom Söderman
lands län valde alla valkretsar omedelbart vid 1887 års förra 
val, men genom nyskapandet af 2 valkretsar skedde häri en för
ändring vid det senare valet. 

Nära enrådande är det omedelbara valsättet derjemte i Kro
nobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Skara
borgs län, inom hvilka endast en af länets kretsar använder det 
medelbara valsättet. 

Sistnämnda valsätt är ännu herskande endast inom tvenne 
större områden af riket, nemligen dels i Uppland, hvarest såväl de 
4 kretsarne i Uppsala län som de 4 i Stockholms län bibehålla 
detsamma, hvilket äfven är fallet i fråga om 4 med detta om
råde sammanhängande kretsar inom Gefleborgs län, dels inom ett 
område, bestående af 16 med hvarandra sammanhängande kretsar 
i vestra delen af mellersta Sverige, hufvudsakligen i Elfsborgs 
och Vermlands län. Uti Norrland, som förut räknades till dessa 
områden, är deremot, oafsedt Gefleborgs län, samma valsätt ej 
förherskande inom något enda län. Det är alldeles undanträngdt 
ifrån Jemtlands län samt begagnas endast i halfva antalet af 
Vesterbottens och Norrbottens läns samt i endast 3 af Vesternorr
lands läns 7 valkretsar. Den lokala utsträckningen synes sålunda 

numera icke väeka afskräckande vid det omedelbara valsättets 
utförande. Tvärtom synes den åtminstone i vissa fall hafva be
fordrat detsamma. Då nemligen vid medelbara riksdagsmanna-
val de utsedde elektorerne allesamman måste infinna sig på ett 
och samma ställe för att utse riksdagsman, har detta ej sällan 
haft den verkan, att i afsides belägna kommuner, för hvilka 
elektorernas resa till valet skulle förorsaka besvär och kostnader, 
antingen inga elektorer utsetts eller de utsedde ej infunnit sig 
vid valtillfället. 

Folkmängden äfvensom de valberättigades antal uppgick inom 
den del af landsbygdens valkretsar, som antagit det omedelbara 
valsättet, såväl i och för sig som i förhållande till landsbygdens 
hela antal, till följande: 

I de valkretsar, der det medelbara valsättet ännu användes, 
uppgick folkmängden vid 1887 års senare val till 1,066,299, eller 
27-4 % af landsbygdens hela folkmängd, samt antalet valberätti-
gade till 59,208, eller 26'i % af samtlige valberättigade å lands
bygden. 

De stadsvalkretsar, som kunna välja mellan medelbart och 
omedelbart valsätt eller de, hvilka utgöras af mer än en stad 
och hvilka hvart tionde år af Kammaren skola regleras, upp-
gingo före 1887 års val till ett antal af 24, men ökades då till 
25. Redan '_ vid 1866 års val, det första som till Kammaren 
företogs, hade hälften af dessa kretsar antagit det omedelbara 
valsättet och vid regleringsperiodens utgång var detta fallet med 
alla utom en enda. Af samma skäl, som förut i fråga om 
landsbygdens valkretsar blifvit anförda, ökades i följd af den 
år 1876 skedda regleringen af städernas valkretsar antalet till 
3 vid 1878 års val; men redan vid 1881 års val hade dessa 
förändrat sitt valsätt, så att samtliga städer då för första gången 
valde omedelbart. 

I följd af 1886 års reglering tillskapades 11 nya valkretsar 
inom den grupp af dessa, som utgöras af mer än en stad. Då 
före den ordinarie tiden de allmänna valen den 4 mars 1887 
påbjödos, hade blott 2 af dessa, eller kretsarne Uddevalla m. fl. 
städer samt Hernösand in. fl. städer, beslutit antagandet af det 
omedelbara valsättet så tidigt, att det af dem kunde användas 
vid nämnda val, och måste sålunda alla de återstående 9 kret
sarne, eller Södertelge m. fl. städer, Nyköping ni. fl. städer, 
Eskilstuna-Strengnäs, Vexjö-Oskarshamn, Eksjö-Vimmerby-Ve-
stervik, Visby-Borgholm, Venersborg m. fl. städer, Östersund-
Hudiksvall samt Luleå m. fl. städer, välja medelst elektorer. 
Vid det senare valet år 1887 hade emellertid alla dessa kretsar 
förändrat sitt valsätt, med undantag endast af valkretsen Vexjö-
Oskarshanm, som fortfarande valde medelbart. 

Folkmängden i de stadsvalkretsar, som begagnade det medel
bara valsättet, uppgick vid 1887 års första val till 87,924 och 
vid 1887 års andra val till 11,806 eller respektive 10-9 % och 
Vi % af städernas hela folkmängd. Antalet valberättigade i dessa 
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kretsar uppgick samtidigt till 6,552 och 618, eller 11-8 % och 
1-2 % af hela antalet valberättigade i städerna. 

För hela riket uppgick vid de båda valen folkmängden i de 
kretsar, som begagnade det medelbara valsättet, till 31-0 % och 
22-9 % af hela rikssumman samt de valberättigade till 30-8 % 
och 21-5 % af hela antalet. Kretsarnes antal var 63 vid det 
förra och 43 vid det senare valet. Derigenom att så många stads
valkretsar vid det förra tillfället måste välja medelbart, använ
des detta valsätt då i sjelfva verket af 4 kretsar mer än vid 
det närmast föregående allmänna valet år 1884. 

D) I valen deltagande. 

Samma tabeller 4—7, hvilka innehålla uppgifter om antalet 
valberättigade vid de båda valen år 1887, meddela äfven mot
svarande vippgifter rörande antalet i valen deltagande. I likhet 
med livad förut egt rum, afvika äfven nu sistnämnda uppgifter 
stundom från dem, hvilka af valförrättaren lemnats, och har 
detta oftast sin grund den, att genom Centralbyråns skriftvexling 
med vederbörande myndigheter, uppgifterna från en eller annan 
kommun blifvit beriktigade och ändrade. Bland annat har det 
visat sig, att åtskilliga kommuner deltagit i valen, ehuru val
förrättaren derom icke haft någon kännedom, emedan intet val
protokoll blifvit till honom insändt. De personer, som i dessa 
kommuner deltagit i omröstningen, hafva, i likhet med föregående 
år, inräknats bland dem, som i valen deltagit, men hvilkas 
röster kasserats. 

I nedanstående tabell M hafva uppgifter om de väljandes 
absoluta och relativa antal blifvit sammanstälda såväl för 1887 
års båda val som för de föregående allmänna val, från hvilka 
uppgifter härom föreligga. 

Tab. M. Antalet deltagande i de allmänna valen åren 1872—1887. 

Hvad som vid en blick på tabellen genast faller i ögonen, 
är den omständighet, att inga af de förut hållna allmänna valen 
varit föremål för så lifligt intresse, vare sig man ser till de me
delbara eller de omedelbara valen, till landsbygdens eller städer
nas val, som de, hvilka förrättades år 1887. Särskildt äro de 
förra valen, eller de hvilka förrättades på grund af Eiksdagens 
upplösning med anledning af tullfrågan, utmärkta för det utom
ordentligt lifliga intresse, hvarmed valmännen deltogo deri. A 
landsbygden särskildt infunno sig vid valurnorna relativt mer 
än dubbelt så många af de valberättigade som någonsin till— 
förene. Äfven i städerna var lifligheten betydligt större, än dit
tills varit fallet. Vid de omedelbara valen röstade mer än hälften 
och vid samtliga valen inalles nära hälften af alla valberättigade. 

Låt ock vara att de relativa talen för föregående år äro 
något för låga vid jemförelse med motsvarande för år 1887, enär 
hela antalet valberättigade sannolikt är något för högt angifvet 
för dessa år. Detta är dock af så ringa betydenhet, att det 
icke förmår något inverka på sjelfva totalomdömet. 

Den gamla iakttagelsen, att deltagandet är lifligare vid de 
omedelbara valen än vid de medelbara, bekräftades icke vid 1887 
års val hvad städerna beträffar, enär förhållandet här var om-
vändt. Det senare valet förtjenar dock dervid icke så mycket 
afseende, enär då endast 1 af städernas valkretsar valde medel
bart och det är svårt att döma af en enstaka företeelse; men 
vid det förra valet var kretsarnes antal 9, så att en dylik för
klaring till nu anförda förhållande icke kan förebäras. 

Äfven å landsbygden hafva de hinder, som annars möta för 
ett lifligare deltagande i de medelbara valen, fått gifva vika. 
Deltagandet var vid 1887 års förra val större vid dem, än det 
någonsin förut varit i fråga om de omedelbara valen, och om
kring tre gånger större än vid föregående medelbara val. 

Att deltagandet i valen är allmännare i städerna än på 
landet, bekräftas äfven nu, om också icke i samma utsträckning 
som förut, särskildt beträffande 1887 års förra val. 

I fråga om samtliga de val, för hvilka i Tab. M redogöres, 
har Centralbyrån, när på grund af afsägelse eller det föregående 
valets upphäfvande tvenne val egt rum inom samma valkrets, 
utgått från de uppgifter, som meddelats beträffande det senare 
af dessa val, som verkade bestämmande på Kammarens lagliga 
sammansättning. 

Detta torde ock i allmänhet vara riktigt. Men 1887 års 
förra val är så olikt alla föregående, att med full befogenhet 
kan framställas det påståendet, att i fråga derom motsatsen bort 
ega rum, om ock detta nu för konseqvensens skull och på grund 
af tabellbilagornas uppställning icke kunnat ske. Af de omval, 
3 till antalet, hvilka vid nämnda tillfälle måste förrättas, före-
togos nemligen 2 så sent, att för de personer, hvilka derigenom 
skulle utses till riksdagsmän, ingen förhoppning fans att på 
grund af mandatet få deltaga i någon riksdagsförhandling, och 
i fråga om det tredje, var dess utgång genom föregående valets 
utfall på förhand gifveu. Dessa val, särdeles de två förstnämnda, 
skedde sålunda under helt andra förhållanden än de öfriga, och 
äro derför ej med dem jemförliga, åtminstone i fall man vill 
bedöma intresset för valen inom skilda kretsar. 

Utgår man då i stället vid beräkningen af de i Tab. M 
meddelade uppgifter från de ursprungliga valen, erhållas för 1887 
års förra val följande siffror för antalet deri deltagande, i och 
för sig och i förhållande till samtliga valberättigade: 
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Antalet deltagare var sålunda i de 3 kretsarne öfver 1,200 
flere vid de ursprungliga valen än vid omvalen, hvilket äfven 
verkar förändring i de relativa tal, som utvisa valförrättningens 
liflighet. 

Utsträckes undersökningen ned till de särskilda länen, er
hållas för landsbygden de procenttal, hvilka meddelas i Tab. N. 

Tab. N. Antalet i valen deltagande i procent af valberättigade 
å landsbygden, länsvis. 

Här anförda siffror bekräfta ännu ytterligare de omdömen, 
som förut blifvit fälda. Sålunda visa sig procenttalen för 1887 
års förra val hafva varit de högsta, som förekommit inom hvart 
enda af rikets län, och detta i fråga om såväl de omedelbara 
som de medelbara valen, med undantag för de sistnämnda 
dock i fråga om Kronobergs län, der talen för 1887 års senare 
val äro något högre. Särdeles stort har, med vederbörligt af-
seende på de olika valsätten, deltagandet varit inom Vermlands 
och Örebro län, samt dernäst inom Vestmanlands och Koppar
bergs samt inom Gefleborgs, Stockholms och Uppsala län. Jem-
förelsevis minst lifligt framträdde det inom Gotlands, Kalmar, 

Blekinge, Kronobergs och Skaraborgs län. Endast inom de 3 
första af nu omnämnda län voro dock procenttalen för de omedel
bara valen lägre än 40 % och endast för det sistnämnda af dem 
lägre än 20 % i fråga om de medelbara. 

Siffrorna för Norrland, Dalarne och Vermland vinna ännu 
mer i betydelse, när man tar i betraktande de hinder för ett 
lifligare deltagande, hvilka der i allmänhet framträda, dels på 
grund af valkretsarnes stora ytinnehåll, dels på grund af kom
munernas, och derigenom äfven på valtillfällenas, mindre antal 
inom hvarje krets. 

Äfven siffrorna för 1887 års senare val äro ovanligt höga, 
om ock lägre än för nu senast afhandlade val. Lemnas detta 
ur räkningen, äro dess siffror de högsta, som förekommit, med 
undantag endast för Södermanlands och Skaraborgs län vid de 
medelbara valen samt Stockholms, Jönköpings, Gotlands, Ble
kinge, Norrbottens och (i fråga om 1875 års val) Jemtlands län 
vid de omedelbara. 

Intresset för 1887 års båda val inom dem af landsbygdens 
valkretsar, hvilka ännu bibehöllo det medelbara valsättet, lär 
man känna af de i följande öfversigt meddelade tal, med hvilka 
för jemförelsens skull blifvit sammanstälda motsvarande för 1884 
års val, vid hvilka deltagandet endast var något obetydligt 
mindre än tillförene. I valen deltogo i nedannämnda antal 
valkretsar: 

Lifligaste intresset visades vid 1887 års förra val inom 
Fernebo härad i Vermlands län (70'5 % deltagande) och dernäst, 
i fall de ursprungliga valen afses, Leksands m. fl. tingslag i 
Kopparbergs län (63-4 %); annars Norunda och Örbyhus härad 
i Uppsala län, Medelpads vestra domsaga och Södra Helsinglands 
östra tingslag (alla mellan 62 och 61 %). Minst visade det sig 
i Sundals härad i Elfsborgs län (10-7 %), och dernäst i Vester
bottens mellersta domsaga. För 1887 års senare val har Jösse 
domsaga i Vermlands län att uppvisa det högsta procenttalet 
(41-4 %), ehuru de för Medelpads vestra domsaga och Södra 
Helsinglands vestra tingslag äro föga mindre. Sist kommer Piteå 
domsaga (8o %) och dernäst Norra Vadsbo domsaga i Skara
borgs län samt Vestra Helsinglands domsaga. 

I de omedelbara valen deltogo i nedannämnda antal 
kretsar: 

1) Utgår man vid beräkningen från de ursprungliga valen nnder den tidigare 
delen af är 1887, ökas gruppen 60—70 % deltagande med 1, och minskas i 
stället gruppen 20—30 % med 1 krets. 



22 Andra Kammaren. I 1887 års båda val deltagande. Städerna. 

Vid 1887 års förra val visade sig deltagandet starkast inom 
Finspånga läns domsaga i Östergötlands län (80-3 % deltagande) 
och dernäst i Lindes domsaga, Grangärde m. fl. tingslag i Kop
parbergs län samt Elfdals och Nyeds domsaga i Vermlands län 
(från 78'i till 77-7 %). Den enda valkrets, hvars procenttal 
understeg 20, var Bräkne domsaga i Blekinge län (19-4 %). 
Närmast kom Aspelands och Handbörds domsaga i Kalmar län 
(24-4 %). 

Vid 1887 års senare val var deltagarnes relativa antal störst 
inom Leksands m. fl. tingslag i Kopparbergs län (67-7 %), ehuru 
procenttalen för Edsbergs m. fl. härad i Örebro län (67-5 %) 
och Finspånga läns domsaga i Östergötlands län (67-o %) äro 
föga lägre. Sevede och Tunaläns domsaga i Kalmar län nådde 
deremot ej högre än till 9'7 % och Bräkne domsaga i Ble
kinge län föga längre. 

Inom de särskilda grupperna af städer hafva i de val, som 
förrättats omedelbart (åren 1881 och 1884 hela antalet), följande 
procent af de valberättigade tagit del: 

Den första gruppen innefattar, såsom redan förut å sid. 13 
finnes angifvet, de städer, som ega att hvardera utse mer än en 
riksdagsman; den andra de städer, som hvar för sig böra välja 
en riksdagsman; och den tredje de städer, som vid valen för
enats till kretsar, flere i hvarje krets. 

Tilläggas för år 1887 äfven de val, som förrättades medel
bart, minskas procenttalen för den tredje gruppen, om också 
icke i högre grad, nemligen för det förra af årets val till 69·9 % 
och för det senare till 59-5 %. Medan vid de tre närmast före
gående allmänna valen deltagandet hade varit lifligast i den 
första gruppens städer, inträffade detta nu i fråga om den tredje 
gruppens. 

I nedannämnda antal stadsvalkretsar och städer deltogo föl
jande procent af de valberättigade, dels vid 1887 års båda val, 
dels vid 1884 års allmänna val: 

1) I fall man fäster sig vid de ursprungliga valen nnder den tidigare delen 
af Sr 1887, förändras siffrorna något, enär vid ett omval, som skedde inom lands
bygdens kretsar med omedelbart valsätt, endast deltogo 34'3 %, men vid det ur
sprungliga valet 71·0 % af de valberättigade. 

Likasom i fråga om landsbygden lemna äfven här uppgif
terna, ju mer de detaljeras, desto större bekräftelse på det lifliga 
intresset för 1887 års val, och synnerligen det första af dessa. 

Bland de 6 städer, som sammanfattats under benämningen 
den första stadsgruppen, har Stockholm vid beggedera af årets 
val att uppvisa största relativa antalet deltagare (77·7 % vid 
det förra och 73-o % vid det senare valet) och Malmö det minsta 
(15-2 % och 29-7 %). Procenttalet för Malmö är för 1887 års 
förra val det lägsta, som förekom i någon stadsvalkrets. När
mast kom en annan af nu afhandlade grupps städer, eller Göte
borg (31-4 %). 

Bland de 10 städer, som tillhöra den andra stadsgruppen, 
var procenttalet vid det förra valet högst för Söderhamn (77-6 %), 
Jönköping (74-5 %) och Örebro (74-4 %), vid det senare valet för 
Jönköping (79-7 %) och Söderhamn (74-9 %). Minsta valintresset 
visades i Landskrona (42-8 % deltagande i det förra, 17-6 % i 
det senare valet). 

Inom den tredje gruppens städer var, såsom redan är nämndt, 
deltagandet lifligast, och detta oaktadt ej alla af dem använde 
det omedelbara valsättet. Vid det förra valet uppgick antalet 
i valen deltagande till 80 procent af de val berättigades antal 
eller deröfver i ej mindre än 4 kretsar: Falun—Hedemora— 
Säter (83-9 %), Arboga—Sala (83-7 %), Lidköping—Falköping— 
Hjo (80-8 %) samt Halmstad—Engelholrn (80o %). De tre först
nämnda af dessa kretsar stå härvidlag främst bland alla, i 
fjerde rummet kommer landsbygdskretsen Finspånga läns dom
saga och derefter Halmstad—Engelholrn. Så höga procenttal 
som i de två förstnämnda kretsarne hafva aldrig förut före
kommit i någon valkrets. Det högsta dittills kända var det för 
Örebro vid 1881 års val, 82-8 %. Å andra sidan fans endast 
1 krets inom gruppen, som ej uppnådde 50 %, nemligen Kri
stianstad—Simrishamn (47-5 %). 

Bland de särskilda städerna inom gruppen nådde Filipstad 
så högt som till 91-5 % i valet deltagande. Härefter följde 
Alingsås med 87-1 % och Falköping med 86"8 %, alltsamman 
högre procenttal än det högsta, som förut blifvit iakttaget för 
någon särskild stad (85-4 % för Sköfde vid 1878 års allmänna 
val). Lägst kommo de båda städerna Skanör och Falsterbo 
(11-4 %) och dernäst Borgholm (19.0 %), hvilken sistnämnda 
stad dock stod framför Malmö i den första stadsgruppen. 

2) Utgår man i fråga om det förra valet år 1887 från de ursprungliga valen, 
minskas antalet valkretsar och städer, med 40—50 % väljande, med 1, medan 
de, som räknade 60—70 %, i stället ökas med 1. 



Vid 1887 års senare val visades inom gruppens valkretsar 
största intresset i Mariestad—Skara—Sköfde (80-6 %), eller, om 
man ser bort från detta, såsom varande ett omval, i Borås— 
Alingsås—Ulricehamn (79-3 %); minsta intresset åter i Udde
valla—Strömstad—Marstrand (31-4 %) och Kristianstad—Simris
hamn (45-3 %). Bland de särskilda städerna framstå å ena sidan: 
Mariestad (85-1 %) och Alingsås (84-9 %); å den andra Skanör 
och Falsterbo (14-8 %) samt Marstrand (16'5 %). 

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 kom
mundels samtlige valberättigade antingen genom myndigheternas 
förvållande eller i följd af egen likgiltighet eller af annan an
ledning icke utöfvat sin valrätt. Antalet har utgjort: 

1878 års val 99 kommnner och kommundelar med i allt 3,358 valberättigade. 

1881 » .. 68 » » » 2,774 

1884 » » 33 » » » 1,428 

1887 » förra val. 15 » » » 211 

1887 » senare val 24 » » » G89 » 

Antalet af ifrågavarande kommuner och kommundelar har 
sålunda i hög grad nedgått från de först här angifna, och ännu 
mer är detta fallet med antalet valberättigade. Särskildt be
tecknande äro siffrorna för 1887 års förra val. I sin mån vittna 
äfven de om det starka intresse för valen, som då rådde i 
landet. 

De kommuner och kommundelar, hvilkas valberättigade ej 
begagnade sin rösträtt, voro följande, hvarvid inb. efter kom
munens namn angifver, att valet der skulle förrättats medelbart. 

Vid 1887 års båda val: 

Stockholms län: Närdinghundra-delen af Fasterna (mb.), Väddö—Häfverö-
delen af Vätö (mb.), Danderyds-delen af Vallentuna (mb.) ; 

Östergötlands » Björkekinds-delen af Drothem, Bobergs-delen af Ljung; 
Kristianstads » Nosaby och Näsby byar af Nosaby kommnn; 
Malmöhus » Frosta-delen af Häglinge; 
Skaraborgs » Skånings-delen af Hällum ; 
Örebro » länsdelen af Vestra Vingåker; 
Norrbottens » Arjeplnog (mb.); 

ensamt vid 1887 års förra val: 
Stockholms län: Utö; 
Södermanlands » Öster-Rekarne-delen af Dunker; 
Kristianstads » länsdelen af Sölvesborgs landskommun; 
Elfsborgs » länsdelen af Bjurbäck (mb.); 
Gefleborgs » Arbrå-delen af Nianfors (mb.); 

ensamt vid 1887 års senare val: 
Stockholm» lan: Nämdö; 
Uppsala » Vester-Aker (mb.); 
Södermanlands » Villåttiuge-delen af Gryt; 
Östergötlands » Gnllbergs-delen af Brunneby ; 
Gotlands » Buttle, Ganthem, Sjonhem, Atlingbo; 
Malmöhus » Harjagers-delen af Borrlnnda; 
Elfsborgs » Kinds-delen af Öxabäck (mb.); 
Skaraborgs » Skelfvum, Sörby; 
Gefleborgs » Enangers-delen af Nianfors; 
Norrbottens » Arvidsjaur (mb.). 

I förteckningarna för 1887 års förra val återfinnas endast 2 
kommuner, af hvilka den ena derjemte är ytterst liten (4 val
berättigade). Återstoden utgöres af kommundelar, vanligen med 
endast 1 à 2 valberättigade, aldrig utom för Nosaby kommundel 
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med mer än 8. I förteckningarna för 1887 års senare val åter
finnas deremot namnen å 10 hela kommuner, bland dem 4 inom 
Gotlands län. 

Försummelser med afseende på valets utlysande anföras 
denna gång såsom orsak till dess uteblifvande endast för 4 
kommundelar, nemligen Björkekinds-delen af Drothem, kom
mundelen af Nosaby, Kinds-delen af Öxabäck och Elfsborgs-
länsdelen af Bjurbäck. I öfrigt är orsaken att söka i valmännens 
likgiltighet. För Arbrå-delen af Nianfors anföres såsom skäl 
till inställandet af elektorsvalet derstädes, att »ingen förklarade 
sig villig att företaga den flere mil långa och besvärliga resan 
till valstället», och enahanda orsaker andragas äfven för Ar
vidsjaur och Arjepluog. Att dessa två sistnämnda kommuner 
taga del i riksdagsmannavalen är snarare undantag än regel, 
något som äfven var fallet med Gellivare kommun inom samma 
län, innan det omedelbara valsättet infördes i valkretsen. 

I fråga om den här ofvan omförmälda delen af Nosaby, 
eller byarne Nosaby och Näsby, råder det egendomliga förhål
landet, att de i såväl administrativt som judicielt afseende anses 
tillhöra Kristianstads stad, men i kyrkligt och kommunalt föras 
tillsamman med den öfriga Nosaby-delen i Villands härad, med 
hvilken de uppgifvas vara likstälda äfven med afseende på 
mantals- och skattskrifning. Följden häraf blef, att de vid 1887 
års val ej någorstädes fingo valtillfälle sig beredt. Kommun
delen i fråga är ganska betydande och räknar ej mindre än 65 
valberättigade. 

Såsom ytterligare bevis på de oriktigheter, hvartill de ad
ministrativa oregelbundenheterna gifva anledning, kan anföras, 
att vid båda valen år 1887 Söfvestads tvenne kommundelar 
röstade tillsamman inom Herrestads och Ljunits härads valkrets, 
oaktadt den ena kommundelen hör till Färs domsagas valkrets 
samt att enahanda förhållande rådde med afseende på Aneboda. 
Denna kommun är delad på två valkretsar, hvilka begagna 
olika valsätt. Hela kommunen röstade inom den krets, som valde 
medelbart. 

Eedan förut har blifvit anmärkt den olika praxis, som, då 
grundlagen derom ej något förmäler, råder med afseende på 
kommundelars val, i det att dessa dels få välja hvar för sig, 
såsom vore de särskilda kommuner, dels få välja tillsammans 
med angränsande kommun eller stundom kommundel. Det förra 
är det vanligaste. Det senare inträffade, så vidt kunnat ut
rönas, endast i fråga om 9 kommundelar vid det förra valet 
och 13 vid det senare valet. Oafsedt den oreda, som i följd af 
vacklande praxis eger rum och som lätt kan motverka eller 
förhindra valmännens deltagande i valen, är saken dessutom af 
särskild betydelse för de valkretsar, som välja medelst elektorer, 
i det att i dessa kommundelen i vida högre grad kan inverka 
på valet, i fall den betraktas såsom ett sjelfständigt helt än 
i motsatt fall. 

E) Valförrättningen och röstfördelningen vid valen. 

Beträffande tiden för de val, genom hvilka Andra Kam
marens sammansättning för riksdagsperioden 1888—1890 be
stämdes, lemna de inkomna redogörelserna följande upplys
ningar: 

Andra Kammaren. Uraktlåtenhet att deltaga i 1887 års båda val. 
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En jemförelse med 1878 och 1881 års allmänna val ådaga
lägger, att nu ifrågavarande val öfver hufvud förrättades något 
senare än dessa, möjligen en följd deraf att föregående Riksdag 
först den 9 juli slutade sina sammanträden. 

Inom landsbygdens kommuner förrättades det tidigaste riks-
dagsmannavalet den 9 augusti i Frosta härads domsaga och det 
senaste den 22 september i Torna härad. Motsvarande data och 
valkretsar äro för städerna den 23 augusti i Halmstad—Engel-
holm och den 27 september i Uppsala samt i Lidköping—Fal
köping—Hjo. Valen . medelst elektorer började den 24 augusti 
i Tössbo och Vedbo domsaga samt i Östra domsagan i Blekinge 
län och slutade den 29 september i Nordals och Valbo härad. 

De 4 omval, som med anledning af afsägelser och upphäfda 
val blefvo nödiga, voro alla afslutade den 13 december 1887. 

Då i motionsväg framställningar inom Riksdagen blifvit 
gjorda i syfte att få samtliga valförrättningar förlagda till en 
och samma dag och dervid äfven än den ena än den andra 
veckodagen dertill ansetts lämplig, har detta föranledt en under
sökning om de omedelbara valens fördelning på de olika vecko
dagarne. Af undersökningen har framgått, att dessa val hafva 
inom kommunerna förrättats på följande dagar i uedannämnda 
antal valkretsar: 

af de valde elektorerne minskats med 377 för landsbygden och 
med 166 för städerna. 

Af de kommuner och kommundelar, hvilka bort välja medel
bart, deltogo 7, hvilka annars egt att utse inalles 11 elektorer 
icke uti valet, såsom af förteckningen å sid. 23 närmare fram
går. I endast 2 kommuner, Nössemark i Elfsborgs län och Hede
sunda i Gefleborgs län, valdes mindre antal elektorer, än som 
rätteligen bort utses, eller i hvardera kommunen 1 elektor för 
litet. För många elektorer valdes ej någorstädes. 

I fråga om dessa val är for öfrigt att anmärka, dels att i 
Utö kommun i Stockholms län, hvilken bort välja omedelbart, 
elektorsval blef utlyst, i likhet med hvad som egde rum vid årets 
förra riksdagsmannaval, och elektor utsedd; dels att äfven nu 
vid elektorsvalen i Böne och Jerbo kommuner i Elfsborgs län 
röstades efter fyrk. 

Högsta antalet elektorer, eller 55, utsågs denna gång inom 
Ingelstads och Jerrestads domsaga af Kristianstads län, det lägsta, 
eller 19, inom Piteå domsaga, af hvilka sistnämnde Piteå lands
kommun ensam utsåg ej mindre än 15 (i 2 af valkretsens kom
muner, med rätt att utse tillsammans 6 elektorer, valdes ej några 
sådana). I medeltal räknades 33 elektorer på hvarje valkrets. 
Närmare bestämdt var antalet följande: 

11—20 elektorer i 2 valkretsar. 

21—30 » » 18 

31—40 » » 14 

41—50 » » 7 

51—60 » » 1 

Af de elektorer, som utsetts inom landskommunerna, del
togo 36 ej i riksdagsmannavalen, såsom af anmärkningarna till 
Tab. 6 närmare framgår. Ensamt i Torneå domsaga uteblefvo 
af 25 utsedde elektorer ej mindre än 6 vid valet inför dom
hafvanden. 

Öfver den valdes relativa röstetal lemnas i Tab. O sed
vanliga uppgifter. 

Betydelsen af dessa uppgifter blifver dock först rätt fatt
bar genom jemförelse med motsvarande procenttal för före
gående val, sådana dessa meddelas i Tab. E (sid. 9). 

Anställer man en sådan jemförelse, framgår af denna, att 
äfven vid nu ifrågavarande val sammanhållningen mellan de 
röstande af olika åsigter varit ganska betydande och, om också 
långt ifrån så stor som vid årets föregående val, dock större 
än vid något annat allmänt val. 

Detta visar sig bland annat, om man undersöker, huru 
stort antalet är af dem, hvilka vid valet erhållit absolut majo
ritet. Vid årets tidigare val var detta fallet med samtlige valde 
utom 10, alla dessa landsbygdsrepresentanter, 8 utsedde genom 
omedelbart och 2 genom medelbart val. Nu äro undantagen 
45, bland dessa hufvudstadens samtlige 22 riksdagsmän, hvilka 
i följd af en större röstkassering kommo att intaga platser i 
Kammaren. Men äfven oafsedt dessa höra hit representanterna 
för 2 stadsvalkretsar, nemligen för Södertelge m. fl. städer samt 
för Östersund—Hudiksvall, den sistnämnde utsedd med endast 
36-8 % af de väljandes röster. De öfriga 21 äro landsbygds
representanter: nemligen för Södertörns domsaga, Olands härad 
(den enda af dessa kretsar med medelbart val), Oppunda härad, 
Hammarkinds m. fl. härads domsaga, Södra Möre domsagas vestra 
valkrets, Vestra Göinge domsaga, Norra Åsbo domsaga, Södra Åsbo 

Lördagen den 27 augusti och torsdagen den 15 september 
förrättades de flesta af dessa val, eller 9 hvarje dag, och dernäst 
måndagen den 29 augusti samt torsdagen den 8 september, eller 
8 hvarje dag. 

Genom de elektorsval, som i och för riksdagsmannavalen 
höllos inom de kretsar, hvilka ännu begagnade det medelbara 
valsättet, utsagos 1,400 elektorer, 1,375 i landsbygdens kom
muner och kommundelar samt 25 uti städerna. I huru hög 
grad användningen af det medelbara valsättet minskats sedan 
årets förra allmänna val, ser man deraf, att sedan dess antalet 
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och Bjäre domsaga, Färs domsaga, Frosta domsaga, Rönnebergs 
och Harjagers härad, Inlands domsaga, Tunge m. fl. härad, Vest-

Tab. O. Relativa antalet röster, som tillkommit den valde vid 

1887 års senare val. 

manlands södra och norra domsagor, Ofvan-Siljans domsaga, 
Grangärde m. fl. tingslag, Norra Helsinglands domsaga samt Jemt 
lands norra, vestra och östra domsagor. Ser man bort från 
kasserade röster, minskas antalet med Södre Möre domsagas 
vestra valkrets, Färs domsaga samt Tunge m. fl. härad. Samma 
krets, Vestra Göinge domsaga, der vid 1887 års förra val på 
grund af röstkassering den valde ingick i Riksdagen med 1 röst 
efter lottning, hade på grund af stark röstsplittring äfven nu 
at t för den valde uppvisa minsta relativa antalet röster, eller 
25-0 %, således blott en fjerdedel utaf de afgifna rösterna. 

Inom landsbygdens kretsar med omedelbart val inträffade 
det här mycket sällsynta förhållandet, a t t den valde erhöll alla 
afgifna röster, uti 1 krets, eller Åkerbo m. fl. härads domsaga. 
Samma förhållande inträffade äfven inom 4 kretsar med medel
bart valsätt . 

Öfver röstfördelningen i öfrigt inom dem bland landsbygdens 
kretsar, som valde omedelbart, innehåller Tab. P närmare upp
gifter. 

Tab. P . Röstfördelning och kasserade röster vid de omedelbara 
valen på landsbygden (1887 års senare val). 

Medan vid 1887 års förra val antalet af de kretsar, der 
den valdes närmaste man erhållit mer än 75 % af dennes 
röstetal, uppgick till 12, hade det nu ökats till 23, och ingingo 
deribland, i fall afseende endast göres vid de län, der det ome
delbara valsättet mera al lmänt begagnas, hälften af Krist ianstads 
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och Jemtlands läns samt nära hälften af Kopparbergs och Öster
götlands läns valkretsar. 

Äfven antalet af de röster, som afgifvits å andra personer 
än den valde och hans närmaste man, inalles 4,693 vid 1887 
års senare val, hade ökats, relativt taget frän 1·9 % till 8-0 % 
utaf samtliga afgifna röster. Härvid är dock att märka, att 
1887 ars förra val härutinnan framvisar ett tal, som skarpt skiljer 
sig från motsvarande för föregående val. Jemföres nyssnämnda 
procenttal, 8o %, med dessa, sådana de i Tab. F (sid. 10) åter
finnas, framgår i stället, att det uppgår till föga mer än hälften 
af det lägsta bland dessa, hvilket sålunda äfven det utvisar, att 
sammanhållningen bland de väljande, om den också icke var 
så stor som vid närmast föregående val, med anledning af Riks
dagens upplösning, dock kan karakteriseras såsom mycket stark 
i jemförelse med vanliga förhållanden. 

I det afseendet erbjuda emellertid de i tabellen meddelade 
uppgifterna om landsbygdens omedelbara val betydligt bättre 
siffror än beträffande 1887 års förra val, att procenttalet för 
kasserade i-öster nu återgått till det normala, eller till och med 
är något förmånligare än detta, Orsaken härtill är att finna 
deruti, att medan vid 1887 års förra val uti 5 valkretsar endera 
eller bådadera af de förnämste kandidaterne förklarades icke valbar, 
detta nu blott egde rum inom 1 bland landsbygdens kretsar med 
omedelbart val, eller Oppunda härad. Antalet sålunda kasserade 
röster uppgick nu till 251, mot 2,517 vid förra valet. 

Den andra af de mest verkande orsakerna vid röstkasse-
ringen eller den, som utom i undantagsfall är att tillskrifva för
summelse eller okunnighet hos vederbörande kommunalstämmo
ordförande, har deremot äfven nu i högst betydande mån bi
dragit till att antalet kasserade röster blifvit så stort, som det är. 
De kommuner, hvilkas valmän sålunda helt och hållet utan eget 
förvållande blifvit beröfvade om icke rösträtten, dock sjelfva 
frukterna af dess utöfning, äro följande: 

rande förhållande, mera än som skett, torde vara att tillskrifva 
den omständighet, att i flertalet fall en eller annan kommuns 
val ej utöfvat någon inverkan på sjelfva slutresultatet för val
kretsen i dess helhet. Vid 1887 års senare val har detta dock 
skett i 1 valkrets, nemligen i Röunebergs och Harjagers härad. 

Beträffande här uppräknade kommuner är för öfrigt att 
märka, att ifrån flertalet af dessa valprotokoll i vederbörlig tid 
inkommit, men af formella brister måst kasserats. Så har skett 
i fråga om 15 kommuner med 664 i valen deltagande. Från 
de öfriga kommunerna: Hultsjö, Askeryd, Edshult, Östra Ed, 
Nybro köping, Stenåsa, Hejdeby, Roma, Eke, När, Vadensjö 
och Svenstorp har intet valprotokoll inkommit till valförrät-
tande domhafvanden, ehuru val der hållits, eller, om det in
kommit, har detta skett först efter valets afslutning. 

Till denna sistnämnda kategori äro äfven hänförda de fall, 
då intet valprotokoll, utan endast den statistiska formulär
blanketten blifvit till valförrättaren insänd, om också en eller 
annan insändare möjligen ansett, att denna blankett kunnat 
tjena i stället för valprotokoll. Att så kunnat ske, har Central
byrån dock sökt förebygga genom att å formuläret tillkänna-
gifva, att detsamma ifyldt skall »jemte valprotokollet» insändas 
till valförrättande domhafvande eller magistrat. 

Ser man bort från nu omförmälda röster, hvilka utan den 
väljandes eget förvållande i följd af kommunalstämmoordförandes 
försummelse eller felaktiga förfaringssätt måste betraktas såsom 
kasserade, eller hvilka afgifvits på person, som allmänt i val
kretsen ansågs valbar, men hvilka, när ej detta var förhål
landet, underkändes, återstå i öfrigt endast 567 röster såsom 
kasserade, fördelade på ett flertal kommuner. 

Afven vid de medelbara valen å landsbygden uppnådde 
de valdes motkandidater öfver hufvud högre röstetal nu än vid 
närmast föregående val. Antalet valkretsar, der den valdes 
närmaste man erhöll nedanstående % af den valdes röstetal, ut
gjorde nemligen: 

Således 27 kommuner, deraf 8 inom en och samma val
krets, med inalles 851 i valen deltagande personer. Vid före
gående val var kommunernas antal 18 och de väljandes 767. 

Här anförda siffror äro troligen vida högre, än de fleste 
förmodat. Att uppmärksamheten ej blifvit fäst vid ifrågava-

Härtill kommer, att vid det förra valet fans ingen mot
kandidat i ej mindre än 10 kretsar, i hvilka den valde erhöll 
alla afgifna giltiga röster, medan detta vid det senare valet 
blott egde rum inom 4 kretsar. Talen för de röster, som vid 
detta sistnämnda val föllo på tredje person eller kasserades, äro 
deremot lika laga som vanligt, i det att af de 1,339 afgifna 
elektorsrösterna endast 30, eller 2-2 %, föllo på tredje person 
och 16, eller 1·2 %, kasserades. 

I städerna valdes denna gång endast 1 riksdagsman genom 
medelbart val. De två städerna inom denna valkrets, Vexjö och 
Oskarshamn, hade hvar sin kandidat, och utgången berodde derför 
på antalet af de elektorer, som hvarje stad egde att utse, som 
för den förre var 13, men för den senare endast 12. 

I fråga om de städer, som hvardera välja mer än en riks
dagsman, kunna knappast några andra uppgifter jemföras med 
de nu meddelade än de, som afse antalet kasserade röster. Dessa 
äro deremot för ifrågavarande städer desto märkligare. Inom 
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dem uppgick nemligen hela antalet kasserade röster, eller som 
är detsamma kasserade valsedlar, till ej mindre än 6,326, eller 
43-4 % af samtliga afgifna. Häraf kommo på Stockholm ensam 
6,269, af hvilka 6,206 i följd af domstols utslag kasserades så
som upptagande icke valbar person. Till följd af denna sist
nämnda kassering kommer antalet af kasserade röster i rikets 
samtliga valkretsar, tagna såsom ett helt, att vida öfverstiga mot
svarande tal för förutgångna val. 

Inom de öfriga stadsvalkretsarne med omedelbart val har 
den valdes närmaste man i % af den valdes röstetal erhållit: 

Antal valkretsar 

%. af en stad. af flere städer. Summa. 

Mindre än 25 5 1 6 

2 5 - 5 0 2 8 10 

5 0 - 7 5 2 9 11 

Öfver 75 3 6 7 

Summa valkretsar 10 24 34 

De 7 kretsar, der utgången af valstriden var mest tvifvel-
aktig, voro följande: Jönköping (83-0 %); Lidköping m. fl. städer 
(96-5 %), Venersborg m. fl. städer (93-4 %), Mariestad m. fl. städer, 
Eksjö m. fl. städer, Östersund—Hudiksvall samt Södertelge m. fl. 
städer. I de två sistnämnda kretsarne utkämpades valstriden 
mellan 3 kandidater i hvarje. 

Af de 3,775 röster, som afgåfvos i de 10 städer, som valde 
livar sin riksdagsman, tillföllo endast 115 tredje person och 
endast 14 kasserades. I de 24 kretsarne af flere städer, med 
10,192 i valet deltagande, voro motsvarande siffror 653 och 18. 

Antalet öfverklagade val, i fråga om hvilka klagomålen 
fullföljdes, voro, så vidt inhemtas kan af de källor, som stå 
Centralbyrån till buds, 28, deraf 24 för landsbygden och blott 
4 för städerna. Resultatet af klagomålen framgår af nedan
stående öfversigt: 

Öfverklagade val. Landsbygden. Städerna. Summa. 

Faststälda af K. M. Bef. 6 2 8 

af K. M. Bef. och af Kungl. Maj:t 13 — 13 

Upphafda af K. M. Bef., faststälda af K. M. 2 — 2 

af K. M. Bef 1 1 2 

af K. M. Bef. och af Kungl. Maj:t 2 1 3 

24 4 28 

I ej mindre än 10 fall läto de klagande nöja sig med Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvandes utslag, ehuru i 2 af dessa fall valet 
upphäfdes. Af de 18 val, som drogos under Eders Kungl. Maj:ts 
pröfning, faststäldes i fråga om 15 valförrättarens utslag, hvar-
emot 3 upphäfdes. Bland samtliga de 5 val, som upphäfdes, 
föranledde endast 2 omval, hvaremot annan eller andra personer, 
än som valförrättaren ansett, förklarades rätteligen valde i fråga 
om 3 val, deribland Stockholmsvalet. Detta sistnämnde öfver-
klagades och förvisades i båda instanser till ny behandling, hvarvid 
med upphäfvande af det ursprungliga valet 22 nya personer för
klarades rätteligen valde. Häröfver anförda besvär ogillades såväl 
af Öfverståthållareembetet som af Eders Kungl. Maj:t. 

Utom de 2 omval, 1 i landsbygdens och 1 i städernas val
kretsar, som blefvo en följd af de klagomål, som öfver de ur
sprungliga valen ingåfvos, måste derjemte 2 andra, äfvenledes 
1 i landsbygdskrets och 1 i stadsvalkrets, förrättas på grund 

deraf, att de personer, som i dessa kretsar först valdes, afsade 
sig riksdagsmannaskapet. 

Sammanställas de uppgifter, man eger om öfverklagade riks-
dagsmannaval, och sådana finnas från och med 1872 ars val, 
finner man, att antalet af dessa vid de särskilda allmänna valen 
hafva uppgått till följande, hvaraf nedannämnda antal upphäfts 
antingen i sista instans eller ock i första utan att klagomålen 
vidare fullföljts: 

Med vederbörligt fäst afseende äfven på valens, eller som 
är detsamma valkretsarnes ökade antal, befinnes medeltalet val, 
som öfverklagas, utgöra 14'9 % af hela antalet; för landsbygden 
särskildt ej fullt 14'9 %, och för städerna 15"1 %; hvilket i 
absoluta tal för de tvä senaste valen utgör 28 öfverklagade val, 
22 för landsbygdens och 6 för städernas valkretsar. Relativt 
minsta antalet klagomål anfördes efter 1875 års, de flesta efter 
1872 års val. 

Antalet upphäfda val uppgår i medeltal till 7, eller 25-9 % 
af de öfverklagade; för landsbygden särskildt till 5, eller 23-8 %, 
och för städerna till 2, eller 33-3 %. Af de val, som år 1878 
öfverklagades, upphäfdes nära hvartannat; af motsvarande val 
år 1872 och 1887 års senare del ej hvart femte. 

Af samtliga öfverklagade val, fullföljdes endast i första 
instans 62, eller 32-6 % af hela antalet, 51 för landsbygden 
(34-5 %) och 11 för städerna (26'2 %). Af ifrågavarande 62 
val upphäfdes 13, nemligen 12 för landsbygden och 1 för stä
derna, alla på sådant sätt att omval anbefaldes. 

Af de 128 val, beträffande hvilka klagomål fullföljdes till 
Eders Kungl. Maj:t, upphäfdes 34 (26'6 %), nemligen 21 för 
landsbygden (21-6 %) och 13 för städerna (41-9 %). I 10 fall 
för landsbygden och i 9 för städerna påbjödos omval, i 11 fall 
för landsbygden och 4 för städerna ändrades röstberäkningen på 
sådant sätt, att valresultatet blef ett annat än det ursprungliga. 

I fråga om de 128 val, som afgjordes i båda instanser, 
utföll dessas domslut väsentligen olika beträffande 13 val (10-2 %). 
I 10 fall, då valet blifvit upphäfdt i första instans, faststäldes 
det i den andra; i 2 fall inträffade motsatt förhållande; i 1 fall, 
då omval påbjudits i första instans, ändrades af Eders Kungl. 
Maj:t endast röstberäkningen, så att annan person förklarades 
rätteligen vald. 

F) Kammarens sammansättning på grund af valen. 

Antalet af Andra Kammarens ledamöter uppgår för när
varande till 222, bland hvilka 146 äro utsedde af landsbygdens 
och 76 af städernas valkretsar. 
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Antalet af städernas representanter har sålunda ökats vida 
hastigare än landsbygdens. Men städernas folkmängdstillväxt 
har också samtidigt varit snabbare. Medan nemligen folk
mängden i deras valkretsar vid 1866 års val blott uppgick till 
12-1 %, uppgick den vid 1887 års senare val till 17-5 % af 
hela rikets invånareantal. Tillväxten i folkmängd har för stä
dernas valkretsar till och med varit vida snabbare än ökningen 
af deras representanter. Den förra uppgick nemligen till 66-1 %, 
den senare åter till 38-2 %. För landsbygden har tvärtom folk
mängden samtidigt ökats med endast 7-7 %, men representant
antalet i Andra Kammaren med 8'i %. 

Jemföras 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 60-3 %, Andra 
Kammaren och att af sistnämnda procenttal 42-8 % kommo på 
landsbygden och 17'5 % på städerna. För närvarande räknar 
Riksdagen deremot, oafsedt tillfälliga vakanser, inalles 366 leda
möter, af hvilka 144, eller 39-s %, tillhöra Första och 222, eller 
60-7 %, Andra Kammaren, samt af sistnämnda procenttal 39-9 % 
landsbygden och 20-8 % städerna. Sedan 1867 års riksdag har 
sålunda Första Kammaren ökats med 19 och den Andra med 
32 ledamöter, af hvilka sistnämnde 11 äro utsedde af lands
bygden och 21 af städernas valkretsar. 

En gruppering af Andra Kammarens ledamöter efter yrken 
enligt samma principer, som i motsvarande fall förut tillämpats, 
har blifvit gjord i vidstäende Tab. Q. 

Jemföras tabellens siffror med de i Tab. G i fråga om före
gående riksdagar meddelade, finner man, att militärer samt fa-
briksidkare och handtverkare för närvarande ingå i Kammarens 
sammansättning med ett större antal ledamöter än någonsin 
förut. Äfven hemmansegarnes och handlandenas antal är högre 
än vanligt. Deremot har en jemförelsevis betydande minskning 
skett i fråga om litteratörernes och boktryckarnes yrkesklass. 

Från det nya statsskickets införande till 1888 års ingång 
hafva blott 6 personer samtidigt varit ledamöter af Statsrådet 
och af Riksdagens Andra Kammare, och står detta förhållande 
naturligen i samband dermed, att valbarheten till denna Kam
mare är inskränkt till bostadsorten, hvarför Statsråd utom i 
sällsynta undantagsfall icke kunna inväljas i Kammaren annat 
än af hufvudstadens valmän. Samtlige nyssnämnde 6 personer 
hafva ock såsom redan varande medlemmar af KAmmaren in
kallats i Statsrådet; endast 1 af dem har derjemte såsom statsråd 
blifvit deri invald. Vid 1887 års senare val inträffade för andra 

gången, att i tjenst varande statsråd utsågs till ledamot i Kam
maren, och denna gång icke af hufvudstaden, utan af en lands
ortsstad. Vid den ministärförändring, som timade under loppet 
af 1888 års riksdag, afgick äfven ifrågavarande statsråd, men i 
stället ingingo i ministären 2 andra Kammarens ledamöter. An
talet förutvarande statsråd i Kammaren var vid Riksdagens början 
1 samt ökades genom ministärförändringen till 2. 

Öfver åldersfördelningen af Kammarens ledamöter dels vid 
1888 års riksdag, dels vid motsvarande tidpunkt af närmast före
gående riksdagsperioder lemnar Tab. R sedvanliga upplysningar. 

Kammarens yngste ledamot är fortfarande densamme som 
före de senaste valen och är hans födelseår 1858. Medan åter 
vid senaste riksdag 5 af Kammarens ledamöter hade uppnått 
70 års ålder eller mer, är detta fallet med endast 1 af den nu
varande Kammarens ledamöter (född år 1816). 

Sistnämnda omständighet häntyder derpå, att medelåldern 
för Kammarens ledamöter har nedgått. Så har ock varit fallet. 

Tab. Q. Yrkesfördelning af Andra Kammarens ledamöter år 1888. 

Till jemförelse med förhållandena under föregående år med
delas följande öfversigt: 
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Dock endast vid jemförelse med 1887 års senare riksdag. Medel
åldern för Kammarens ledamöter vid början af 1888 års riksdag 
var nemligen 50'82 år; för landsbygdsrepresentanterne särskildt 
50-12 år och för stadsrepresentanterne 52'14 år. Dessa tal äro 
ungefär desamma, som 1885 års riksdag, den första under den 
närmast föregående perioden, har att uppvisa. Att siffrorna äro 
höga, visar en jemförelse med motsvarande uppgifter för nästan 
samtliga perioder (sid. 12). 

Den iakttagelse, som redan länge gjorts, att ledamöternas 
medelålder för Första Kammaren är vida högre än för den 
Andra, bekräftas äfven nu. Differensen utgör för 1888 års riks
dag 6-65 år, den högsta hittills iakttagna. Den lägsta, 5-22 år, 
uppvisas af 1876 års riksdag. 

De förändringar i Kammarens sammansättning, hvilka 
1887 års senare val förorsakade, hafva varit något större än de, 
som blefvo en följd af samma års föregående allmänna val. 
Af Kammarens ledamöter omvaldes nemligen 142, eller 64-o % 
(mot 70 % vid föregående val); af landsbygdens represen
tanter särskildt 109, eller 747 %, och af städernas 33, eller 
43-4 %. Af återstående 80 ledamöter, hafva 19, 11 tillhörande 
landsbygden och 8 städerna, förut deltagit i Kammarens för
handlingar, alla såsom representanter för samma (eller delvis 
samma) krets. Bland de 11 landsbygdsrepresentanterne till
hörde 2 äfven 1887 års senare riksdag, ehuru ej till dess slut, 
enär deras val dessförinnan upphäfdes. Helt och hållet nya för 
Kammaren äro 61 ledamöter, 26 utsedda af landsbygdens och 
35 af städernas valkretsar. 

Oaktadt omsättningen af Kammarens ledamöter ej varit 
särdeles betydande, skulle den dock hafva varit ej oväsentligt 
mindre, om ej på grund af röstkassering minoritetens kandidater 
blifvit insatte på Stockholmsbänken. Till följd deraf inträffade, 
att ingen af Stockholms 22 förutvarande representanter fick plats 
i 1888 års Andra Kammare. För öfrigt har största omsättning 
beträffande städerna egt rum för Göteborg och Norrlandsstäderna, 
samt beträffande landsbygden för Göteborgs och Bohus samt Verm-
lands läns valkretsar. Inom Gotlands, Blekinge och Skaraborgs 
läns landsbygd hafva deremot endast omval egt rum. 

Af de 2 kammarledamöter vid 1887 års senare riksdag, 
hvilka förut tillhört Första Kammaren, innehar 1 äfven nu plats 
i Andra Kammaren, hvarjemte 6 andra der blifvit invalde. Af 
hela antalet tillhöra 2 landsbygdens och 5 städernas valkretsar. 

Från 17 under närmast föregående riksdag har antalet af 
dem bland Andra Kammarens ledamöter, hvilka förut bevistat 
ståndsriksdag, nu nedgått till 13, eller 5-9 % af hela antalet, 
8 utsedde af landsbygdens och 5 af städernas valkretsar. Bland 
de förutvarande 17 ledamöterne qvarstå endast 8, nemligen 1 
som tillhört Borgareståndet och 7 som tillhört Bondeståndet. 
Nyvalde äro 4 f. d. medlemmar af Ridderskapet och Adeln och 
1 f. d. medlem af Borgareståndet. Af de 4 förstnämnde har 
ingen förut varit ledamot af Andra Kammaren och 1 ej heller 
af Första Kammaren. 

Medan antalet af ifrågavarande ledamöter nu är större än 
förut i fråga om städerna, är minskningen betydande i fråga 
om landsbygden. Från intet af dess län finnes mer än 1 re
presentant som bevistat ståndsriksdag, utom beträffande Gotlands 
län, hvars båda representanter tillhört Bondeståndet. 

Stockholm den 16 juni 1888. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

e. f. 

Edv. Söderberg. 

Tab. R. Åldersfördelning af Andra Kammarens ledamöter. 
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