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Résumé de la Statistique électorale en 1888—1890. 

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

de 1872 (voir Bidrag till Sveriges offciela Stat/stik. R, I.) un exposé succint 

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 principaux 

des dernières élections. 

Le nombre des membres de la Première chambre depuis 1867 à 1891 s'est 

accru de 22 (tabl. A): ainsi le nombre actuel est porté à 147 {tabl. 2). 

Pendant les années 1888—1890, t>8 personnes sont élues représentants de 

de cette chambre (tabl. 1). 

La répartition des membres selon les professions présente, en 1891, le ré

sultat suivant (tabl. B): 

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

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

57'7 ans. 

La Seconde chambre se compose, en 1891, de 228 membres, dont 147 élus 

dans les districts de l» campagne et 81 élus par les villes (tabl. 4). 

La population moyenne des circonscriptions électorales de la campagne était 

de 26,467 et celle des villes de 10,910. 

Le nombre total des personnes ayant te droit de vote était de 288,096, dont 

230,993 à 1» campagne et 57,103 dans les villes (tubl. 4). Ainsi fvït % de la 

population rurale et tï'5 % de In In population urbaine possédaient ce droit. Quant 

à Ja campagne, les préfectures de (îotlBnd (9 H %) et de Södermanland (3'9 %) 

présentent, de même qu'auparavant, les différences les plus marquées (tabl. E); 

eu descendant jusqu'aux circonscriptions dectorales. ou trouve le maximum de 

10—11 % et le minimum de 2—3 % (tabl. F). Les différences s'expliquent assez 

L'âge des membres forme l'objet du tabl. O. La moyenne d'âge est de 

52'1 ans. 

De ces circonscriptions, 108 ont fait usage de l'élection directe et 39 de 

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

voté directement. 

Le nombre des votants s'élevait à 33'3 % des personnes qui possédaient le 

droit de vote à la campagne (37'1 % dans les élections directes, -22"2 % dans les 

élections indirectes) et 59 4 % de celles des villes. 

Des représentants de la campagne 106, ou 72 %, ont été reélus; de ceux des 

villes 33, soit 41 %. 

Des représentants de la campagne 87 élus directement et les 39 élus indirecte

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

majorité (tabl. L). 

25 élections, dont 20 k la campagne et 5 dans les villes, ont fait l'objet 

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

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

1891 présente le résultat que voici (tabl. N): 

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 de 

règle. — Quant aux villes, le maximum est de 15—16 %, le minimum de 4—5 % 

(tabl. G). 

Des circonscriptions électorales de la campagne 



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

Statistiska Centralbyrån får härmed afgifva sin underdåniga 
berättelse angående riksdagsmannavalen under åren 1888—1890. 

I formulären har, sedan Statistiska Centralbyrån afgaf sin 
näst föregående redogörelse i detta ämne, ingen förändring skett. 
Utdelning af blanketter till vederbörande myndigheter har på 
sedvanligt sätt egt rum samtidigt med utsändandet af den till 
ledning vid valen offentliggjorda »Uppgift å folkmängden inom 
hvarje kommun, härad, tingslag, domsaga, stad och län den 31 
december 1889». 

Ett och annat föreskrifvet omval har likasom vid före
gående tillfällen utgjort det väsentligaste hindret för denna redo
görelses tidigare afslutande, hvartill kommer, att Centralbyrån 

Valstatistik 1888-1890. 

med anledning af befintliga fel och ofullständigheter i de med
delade primäruppgifterna funnit sig nödsakad att utfärda 115 
skrifvelser, å hvilka svaren sedermera måst afvaktas, innan den 
egentliga bearbetningen kunnat ega rum. 

Af de till redogörelsen hörande tabeller afhandlar tab. 1 
valen till Första kammaren åren 1888—1890; tab. 2 Första 
kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1891; 
tab. 3 fyllnadsvalen till Andra kammaren åren 1888—1890; 
tab. 4 allmänna valen till Andra kammaren för riksdagsperioden 
1891—1893, och utgör tab. 5 en specialtabell för de särskilda 
städerna beträffande sistnämnda val. 

1 



2 Första kammaren. Antal ledamöter. 

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

Antalet ledamöter i Första kammaren utgör vid 1891 års 
riksdag 147 (jfr tab. A) och har under de trenne år, som för
flutit efter afgifvandet af Centralbyråns senaste redogörelse för 
riksdagsmannavalen, ökats med 3. På grund af folkmängdens 
tillväxt utsago nämligen Uppsala läns landsting i september 
1888, Stockholms stadsfullmäktige i april 1890 och Vesterbottens 
läns landsting i september sistnämnda år hvardera en ny leda
mot af Första kammaren. 

Under hela den tid af 25 år, som förflutit efter nu gällande 
riksdagsordnings införande, har antalet ledamöter i Första kam
maren ökats med 22, deraf 4 för Stockholm, 2 för Göteborg, 
8 för de norrländska länen och 8 för samtliga öfriga valkretsar. 
Af Första kammarens 125 ledamöter vid 1867 års riksdag voro 
endast 5 utsedde af städer och 14 af de norrländska länen, 
men af kammarens 147 medlemmar vid 1891 års riksdag äro 
deremot 13 valde af städer och 22 af norrlandslän. 

I förhållande till folkmängden räknar Första kammaren 1 
representant på 32,479 invånare öfver hufvud. Emellan de sär
skilda valkretsarne förekomma dock härvid betydande skilj
aktigheter. Sålunda komma på hvarje representant i Gotlands 
län 51,672 inv., i Malijiö stad 47,539 o. s. v., medan å andra 
sidan Uppsala län utvisar 30,326 och Vesterbottens endast 30,091 
inv. mot hvarje representant i Första kammaren. 

Antalet under åren 1888—1890 invalde ledamöter af Första 
kammaren utgjorde, såsom af tab. 1 framgår, 68. Af dessa 
valdes 27 under år 1888, deraf 2 före riksdagens början, 22 
under 1889 och 19 under 1890, deraf 1 före och 2 under riks
dagen. Såsom redan blifvit antydt, intogo 3 bland de sålunda 
invalde representanterna nya platser i kammaren, medan 65 er
satte förutvarande riksdagsmän eller voro omvalde. 

Samtliga de val, som under åren 1876-—1890 förrättats till 
Första kammaren och ej haft sin grund i folkmängdens tillväxt, 

Tab. A. Antalet ledamöter i Första kammaren för de särskilda valkretsarna under riksdagarna 1867—1891. 

Anm. Förändringar i valkretsarnes representantantal angifvas genom feta siffror. 



Första kammaren. Omsättning. Yrkesfördelning. 3 

kammaren, i medeltal tjenstgjort nära 6½ år af valperioden. 
Härtill kunna nu läggas uppgifterna om de val, som förrättades 
under åren 1880—1882, enär samtliga då började mandat an
tingen redan nu utgått eller under innevarande år upphöra. De 
personer, som under sistnämnda år blifvit valde, hafva fungerat 
i medeltal 6 år, således något kortare tid än den förut normala. 
Hvar och en af de 405 personer, hvilka invalts under åren 
1866—1882, har öfver hufvud tjenstgjort 6-4 år. Mandatets 
varaktighet har nämligen utgjort: 

Tab. B. Yrkesfördelning af Första kammarens ledamöter. 

Af de 22 personer, för hvilka mandaten utgingo under åren 
1888—1890, blefvo 12 omvalde för sina valkretsar, nämligen 3 
af 9 under år 1888, 6 af 8 under 1889 och 3 af 5 under 1890. 

Bland de 68 personer, hvilka under nyssnämnda tre är in
valdes i Första kammaren, hade 36 ej någonsin förut varit riks
dagsmän, hvaremot 20 förut varit ledamöter af Första och 14 
af Andra kammaren samt 7 af ståndsriksdag, deraf 2 endast 
deltagit i ståndsriksdag. 

Intet af de under nämnda tid förrättade val till Första 
kammaren har, så vidt kändt är, blifvit öfverklagadt. 

Tab. 2 innehåller en redogörelse för Första kammarens 
sammansättning vid 1891 års riksdag, och meddelas dervid för 
hvarje ledamot uppgift om embête eller yrke samt boningsort 
utom valkretsen; födelseår; senaste valår och valdag; de år, 
under hvilka han förut bevistat lagtima riksdag såsom ledamot 
af kammaren, hvarjemte genom särskilda beteckningar angifvits 
föregående ledamotskap af Andra kammaren samt deltagande i 
ståndsriksdag. 

Ett försök till yrkesfördelning af Första kammarens leda
möter föreligger i tab. B, och må härvid erinras, att likasom i 
äldre redogörelser f. d. utöfvare af embeten eller yrken i all-

utgöra 301, och haf'va de varit föranledda af nedan anförda 
orsaker. 

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

Den anförda sammanställningen gifver sålunda vid handen, 
att af de 301 ledigheter i kammaren, som från och med år 1876 
till 1890 års utgång blifvit fylda, 48-2 % haft sin grund i af
sägelse före nioårsperiodens slut, 10.6 % i dödsfall och 41'2 % 
i inandatets utgång. Ensamt för åren 1888—1890 utgjorde 
motsvarande procenttal 53s 12'3 och 339. 

Med ledning af dessa uppgifter torde man alltså kunna be
räkna, att hvarje år ungefär 20 platser i Första kammaren 
blifva lediga, nämligen 10 genom afsägelse, 2 genom dödsfall 
och 8 i följd af mandatets utgång. Härtill skulle dessutom 
komma l ny representant årligen på grund af folkmängdens 
tillväxt. 

Såsom en naturlig följd af inträffade afsägelser och döds
fall visar sig, att medellängden af ett mandats varaktighet icke 
oväsentligt understiger den i riksdagsordningen normerade tiden 
af nio år. Enligt föregående redogörelser hade hvar och en af 
de 356 personer, hvilka under åren 1866—1879 invalts i Första 
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mänhet räknats till den grupp, hvilken de skulle tillhört, i fall 
samma embête eller yrke fortfarande utöfvats, men att likväl 
vissa undantag måst i ett eller annat fall ske, särskildt i fråga 
om förutvarande statsministrar och statsråd, hvilka fördelats å 
flere olika grupper. 

Om samtliga till Första kammaren är 1891 hörande civile, 
militäre och ecklesiastike embetsmän sammanföras till en enda 
grupp, stiger denna till ett antal af 69, utgörande nära 47 % af 
kammarens hela ledamotsantal, hvilket är så väl absolut som 
relativt högre än som förut iakttagits. Af 1867 års Första kam
mare utgjorde embetsmännens antal 57, eller 456 %y men sjönk 
sedermera intill år 1879, hvarefter antalet åter befunnit sig i 
stigande. Närmast efter denna grupp, ehuru ej uppgående till 
mer än ungefär hälften af dess styrka, komma gods- och hem-
mansegare samt landtbrukare, tillsammans utgörande 35 personer, 
eller inemot 24 % af kammarens hela numerär, hvilka tal äro 
lägre än för något föregående år. 

Af tab, B. framgår äfven, att af dem, som för närvarande 
innehafva platser såsom statsministrar eller statsråd, 5 äro leda
möter af Första kammaren. Dessutom räknar denna bland sina 
ledamöter 10 personer, hvilka förut beklädt ifrågavarande embeten. 

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

Med ledning af de upplysningar, som inhemtats dels af 
primäruppgifterna om valen och dels af den genom Riksdagens 
kansli offentliggjorda förteckningen öfver Första kammarens leda
möter, har vidstående tab. C utarbetats, innehållande en fördel
ning af kammarens ledamöter efter sina nuvarande boningsorter, 
och framgår bland annat deraf, att ej mindre än 9 valkretsar 
numera hafva samtlige sina representanter i Första kammaren 
bosatte inom sina egna områden, nämligen Stockholms och Norr
köpings städer samt Jönköpings, Kristianstads, Malmöhus, Hal
lands, Skaraborgs, Örebro och Vestmanlands län. A andra sidan 
visar sig deremot, att 4 valkretsar, nämligen Gotlands län, 
Malmö och Göteborgs städer samt Vesterhottens län, hafva samt
liga sina representanter boende utom resp. valkretsar, hvarjemte 
af ombuden för hvartdera af Kronobergs, Blekinge, Göteborgs 
och Bohus, Elfsborgs, Gefleborgs och Jemtlands län flere äro 
bosatte utom valkretsen än inom densamma. I allt äro 67 % 
af Första kammarens ledamöter bosatte inom valkretsen, 29 % 
i Stockholm och 10 % i öfriga riket (Stockholmsrepresentanterna 
härvid räknade på tvenne ställen). Till jemförelse kan anföras, 
att år 1867 utgjorde motsvarande tal resp. 81, 16 och 6 %, 
hvaraf sålunda framgår, att det relativa antalet i Stockholm 
boende ledamöter i högst väsentlig mån ökats, hvarigenom det 
numera kan anses såsom normalt i förhållande till antalet val
bare inom hufvudstaden, hvilket äfvenledes uppgår till omkring 
29 % af rikets samtlige till Första kammaren valbare personer. 

Enär förestående uppgifter afse representanternas nuvarande 
boningsorter och då funktionstiden för kammarens ledamöter kan 
uppgå ända till nio år, måste deraf blifva en följd, att den 
boningsort, som nu angifves för en riksdagsman icke alltid är 
densamma som vid tiden för hans inval i Första kammaren, 
och att sålunda mången, som vid sistnämnda tillfälle var bosatt 
inom valkretsen, nu ej längre tillhör densamma, utan afflyttat 
till annan ort, som då ofta är hufvudstaden. 

Fördelningen af kammarens ledamöter efter ålder utfaller 
på sätt tab. D närmare utvisar. I Irkhet med förhållandet 
under flere föregående år innefattar år 1891 åldersgruppen 50— 
60 år de fleste representanterna, nämligen 55, eller mer än 37 % 
af hela antalet, hvarefter närmast följer gruppen 60—70-åringar 
o. s. v. Medelåldern för hvarje riksdagsman öfver hufvud utgör 
57'7 år, hvilket är i någon ringa män högre än för år 1888 
(57'5) samt ej obetydligt öfverstiger den beräknade medelåldern 
för år 1867 (52-5) och de närmast derefter följande åren. Den 
äldste af kammarens nuvarande ledamöter är född år 1811 och 
de båda yngste år 1854. 

Om Första kammarens ledamöter fördelas efter senaste valår, 
blir resultatet följande. 



5 Första kammaren. Åldersfördelning. — Andra kammaren. Fyllnadsval. 

Tab. D. Åldersfördelning af Första kammarens ledamöter. 

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

I. Fyllnadsvalen åren 1888—1890. 
(Tab. 3). 

För de fyllnadsval till Andra kammaren, hvilka egde rum 
under riksdagsperioden 1888—1890, redogöres i tab. 3: 

Bland de 222 riksdagsmän, hvilka blefvo utsedde till repre
sentanter i Andra kammaren för ofvannämnda period, afgingo 
16, efter hvilka fyllnadsval egde rum. Af dessa val skedde 5 
under år 1888, 7 under år 1889 och 4 under år 1890. Ett af 
valen egde rum i januari före riksdagens början, fyra under 
pågående riksdag och de öfriga å annan tid. — Från och med 
ar 1876 liafva fyllnadsvalen under de särskilda riksdagsperio
derna uppgått till följande antal, och fördela de sig på de olika 
åren under perioden sålunda: 

För sä väl landsbygd som städer har sålunda under den 
sist anförda perioden antalet fyllnadsval i förhållande till hela 
representantantalet varit ovanligt lågt. 

Från den förut iakttagna regeln, att de flesta fyllnadsval 
inträffa under andra aret, utgör alltså ej heller perioden 1888— 
1890 något undantag, ehuru då verkstälda fyllnadsval äro betyd
ligt fåtaligare än under föregående perioder. 

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

Det vid jemförelse med de närmast föregående och efter
följande åren ovanligt höga antalet valde under ar 1884 samman
hänger med de talrika valen är 1875, hvilka åter i sin ordning 
förorsakades af den mängd da utgångna mandat, grundande sig 
pa de första valen efter nu gällande riksdagsordnings införande 
år 1866. 

I afseende på valtiden framgår vidare af tab. 2, att de allra 
fleste ledamöter i kammaren blifvit invalde under september eller 
i början af oktober månader, samt att undantagen från denna 
regel utgöra endast 13, deraf 3 valts i januari före riksdags 
början, 7 under pågående riksdag samt 3 å annan tid. 

Af de personer, som vid kammarens första sammanträde 
år 1867 voro ledamöter af densamma, qvarstå ännu 12, bland 
hvilka 8, nämligen f. d. Statsråden Frih. C. G. af Ugglas och 
P. J. von Ehrenheim, f. d. Landshöfdingen Grefve G. Lagerbjelke, 
Bruksegaren C. E. Ekman, f. d. Generaltulldirektören N. A. 
G:son Bennich, Ryttmästaren B. M. F. C. W. Hallenborg, tillf. 
Presidenten C. F. Wsern och Hofmarskalken P. O. Reutersvärd, 
oafbrutet i 25 ar varit ledamöter af Första kammaren, och 5 
af dem för samma valkrets. Dessutom ingår i förstnämnda antal 
jeraväl f. d. kaptenen C. E. Casparsson, hvilken under den tid 
han ej tillhörde Första kammaren var ledamot af den Andra. 
Ännu finnas bland kammarens 147 ledamöter 28, hvilka bevistat 
ståndsriksdag, deraf 24 såsom ledamöter af Ridderskapet och 
Adeln, 1 af Preste- och 3 af Borgareståndet. Af dessa hafva 
4 under längre eller kortare tid varit ledamöter af Andra kam
maren, h vartill komma 34 andre, eller tillsammans 38 f. d. 
representanter i Andra kammaren. 



6 Andra kammaren. Valen för 1891—1893. Valkretsarne. 

Angående orsakerna till fyllnadsvalen föreligga uppgifter för 
de fyra senaste riksdagsperioderna, och framgår deraf följande: 

II. Allmänna valen för riksdagsperioden 1891—1893. 
(Tab. 4 och 5). 

A) Valkretsarne. 

Antalet valkretsar med egna representanter i Andra kam
maren uppgår för närvarande till 188, af hvilka 147 tillhöra 
landsbygden och 41 utgöras af städer. Bland de sistnämnda är 
Stockholms stad fortfarande räknad såsom en valkrets, enär 
den genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse den 8 novem
ber 1889 faststälda kretsindelning för hufvudstaden blott afser 
sjelfva valförrättningen, utan att annan ändring skett i förut 
gällande bestämmelser. 

Valkretsame a landsbygden hafva sedan är 1866, då de 
första valen till Andra kammaren företogos, ökats med 12, deraf 
1 tillkommit under år 1890. De förändringar, som efter 1887 
ars senare val inträffat med afseende på landsbygdens valkrets
indelning, äro följande: 

Sedan folkmängden i hvardera af Norra Helsinglands och 
och Medelpads östra domsagor vid 1889 års slut öfverstigit det 
i riksdagsordningen stadgade maximum af 40,000 inv., förord
nades genom Eders Kungl. Maj:ts rådiga kungörelse den 26 juni 
1890, att nämnda domsagor skulle hvardera delas i tvenne val
kretsar, och föreskrefs tillika, att af Norra Helsinglands dom
saga skulle Enångers och Forsa tingslag (18,134 inv.) bilda den 
ena samt Bergsjö och Delsbo tingslag (23,237 inv.) den andra 
valkretsen, hvarjemte af Medelpads östra domsaga den ena 
kretsen skulle utgöras af Sköns tingslag (20,303 inv.) och den 
andra af Njurunda, Indals och Ljustorps tingslag (20,951 inv.). 
À andra sidan befanns deremot, att sammanlagda folkmängden 
i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga (Malmöhus län), 
hvilken förut omfattat tvenne valkretsar, vid ofvannämnda tid
punkt nedgått till 39,474, hvarigenom densamma måste odelad 
utgöra en valkrets. 

Af rikets samtliga 116 domsagor äro för närvarande 31 för
delade i hvardera tvenne valkretsar. Vid de allmänna valen 
år 1866 var antalet delade domsagor likaledes 31, under det 73 
voro odelade. 

Det invånaieantal, som i medeltal kommer på livar och en 
af landsbygdens valkretsar eller, som här är detsamma, pa hvarje 
representant, har vid de hittills förrättade valen till Andra 
kammaren utgjort: 

Bland de valkretsar, i hvilka under åren 1888—1890 fyll
nadsval egde rum, utvisade Linköpings och Lunds städer samt 
Norra Helsinglands domsaga det relativt största deltagandet, 
enär inom hvardera af dessa valkretsar mer än 54 % af antalet 
valberättigade afgåfvo sina röster. 

Såsom synes, äro skiljaktigheterna emellan de särskilda 
aren föga betydande. Det högsta talet, för år 1878, öfverstiger 
det lägsta, för år 1890, med endast 891 personer. 

Bland länen utvisade vid 1890 års val likasom är 1887 
Skaraborgs och Kristianstads de högsta talen, nämligen resp. 
32,515 och 29,876 inv. mot hvarje representant, hvarefter när
mast följde Vermlands län med 29,501, medan deremot i Söder
manlands län kom en representant på endast 22,238 inv., i Got
lands en på 22,340 o. s. v. 

Ännu större skiljaktigheter i detta hänseende framträda, i 
fall undersökningen utsträckes till valkretsarne, såsom närmare 
framgår af efterföljande öfversigt. Af landsbygdens samtliga 
valkretsar egde: 

Den största folkmängden, eller mer än 38,000 inv., egde 
vid 1890 års val följande kretsar: Vemmenhogs, Ljunits och 
Herrestads domsaga (Malmöhus län) 39,474, Fryksdals domsaga 
(Vermlands län) 38,697, Vätle, Aie och Kullings domsaga (Elfs
borgs län) 38,695, Vesterbottens södra domsaga 38,373 samt 
Tveta, Vista och Mo domsaga (Jönköpings län) 38,275 inv. 
Den minsta folkmängden, eller mindre än 15,000 inv., hade föl
jande valkretsar: Redvägs härad (Elfsborgs län) 11,307, Villåt-
tinge härad (Södermanlands län) 12,063, Himle härad (Hallands 
län) 14,068 samt Åkers och Selebo härad (Södermanlands län) 
14,933 inv. 

I sammanhang med redogörelsen för valkretsindelningen 
torde äfven böra tagas i betraktande det antal kommuner, som 
belöper sig pä de särskilda valkretsarne, då ju detta förhållande 
måste utöfva ett visst inflytande på det större eller mindre del
tagandet i valen. A rikets landsbygd utgjorde år 1890 kommu
nernas hela antal 2,397, af hvilka 44 voro hvar för sig delade 
på olika valkretsar, nämligen 42 på hvardera två och 2 på 



Proportionen emellan antalet representanter och folkmängden 
har sålunda för städerna sainfäldt vid hvarje allmänt val, blott 
med ett mindre undantag år 1887, blifvit allt ogynsamniare. 
Detta gäller ock beträffande så väl andra som tredje gruppens 

Minsta folkmängden af stadsvalkretsarne och derigenom 
äfven bland rikets samtliga valkretsar egde Visby och Borgholm 
med 7,832 invånare. 

Vid ifrågavarande grupp bör i öfrigt anmärkas, att 1 val
krets omfattar sex städer, 2 valkretsar fem, 2 valkretsar fyra, 
11 valkretsar tre och 9 valkretsar två städer hvardera. — Städer 
tillhörande två län ingå i 10 af dessa valkretsar, under det 
hvardera af de återstående 15 valkretsarne bildas uteslutande af 
städer, tillhörande ett län. 

Om de trenne stadsgrupperna sammanställas med hvarandra, 
och jemförelsen utsträckes äfven till föregående valperioder, så 
befinnes, att vid de särskilda valen en representant blifvit utsedd 
för i medeltal nedannämnda folkmängd: 

Nära ofvannämnda maximum stodo dessutom följande 7 val
kretsar: 

År 1890, eller redan fyra år efter sist skedd reglering, egde 
alltså fem valkretsar ett högre invånareantal än det i riksdags
ordningen härvid medgifna maximum för dylik valkrets (12,000 
inv.), nämligen: 
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hvardera tre valkretsar. Om nämnda antal kommuner och kom
mundelar lika fördelas på landsbygdens 147 valkretsar, utgör 
alltså medeltalet i hvarje valkrets 16-6. Härvid förete likväl 
de särskilda länen ganska väsentliga skiljaktigheter. Sålunda 
belöpa sig i medeltal på hvardera af de båda valkretsarne i 
Gotlands län ej mindre än 46"5 kommuner, under det motsva
rande medeltal för Norrbottens län stannar vid allenast 5'0. I 
öfrigt utvisa- följande län högre siffror än för landsbygden i 
dess helhet, nämligen Skaraborgs (37-7), Malmöhus (24-9), Stock
holms (22-6), Elfsborgs (22-3), Uppsala (22-o), Jönköpings (21 T ) , 
Kristianstads (20-7), Östergötlands (20s), Vestmanlands (17'8) 
och Hallands (17-2), hvaremot talen äro lägre för Söderman
lands (15-5), Jemtlands (14s), Kronobergs (14s), Kalmar (13-i), 
Göteborgs (12-3), Vermlands (11-3), Örebro (<H), Blekinge (8-5), 
Vesternorrlands (8-o), Kopparbergs (7-o), Gefleborgs (6-7), Vester-
bottens (6'3) och Norrbottens län, hvilket, såsom förut är an-
fördt, utvisar endast 5'0. — Af de särskilda valkretsarne före
ter Vartofta och Frökinds domsaga (Skaraborgs län) det högsta 
antalet, nämligen 47 kommuner och 2 kommundelar, och komma 
närmast derefter Gotlands norra domsaga med 48 kommuner 
samt Kinnefjerdings, Kinne och Kållands domsaga (Skaraborgs 
län) med 47 kommuner och 1 kommundel, under det minimum 
träffas för Luleå domsaga, der antalet kommuner utgör etidast 3. 

Städernas 41 valkretsar, hvilka jemlikt § 13 riksdagsord-
ordningen senast reglerades af Andra kammaren år 1886, kunna 
lämpligen fördelas i trenne grupper, nämligen: 

Första gruppen, omfattande städer, hvilka ega 20,000 in
vånare eller deröfver och hvilka på grund deraf hvardera utse 
mer än en riksdagsman. Antalet af dessa städer, som vid 1887 
års allmänna val utgjorde 6, nämligen Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Norrköping, Gefle och Uppsala, ökades vid valet 1890 
till 7, i det Karlskrona då uppnått den folkmängd, som gjorde 
staden hänförlig till första gruppen. Hela gruppens folkmängd 
uppgick vid 1889 års slut till 490,766 och antalet af dess riks
dagsmän utgöra för närvarande 47, eller en representant på 
10,442 inv. Af de 47 riksdagsmännen valde Stockholm 24, 
Göteborg 10, Malmö 4, Norrköping 3 samt Gefle, Uppsala och 
Karlskrona hvardera 2. Medan Stockholm eger en representant 
mot 10,146 invånare, har Malmö, som bland dessa städer är 
ogynsammast lottadt, en mot 11,885 invånare. 

Andra gruppen omfattar de städer, hvilka livar för sig välja 
en riksdagsman. Hit höra numera de 9 städerna Jönköping, 
Helsingborg, Lund, Örebro, Linköping, Sundsvall, Kalmar, 
Landskrona och Söderhamn, af hvilka ingen har lägre folkmängd 
än 10,000. Mot livar och en af de 9 riksdagsmännen för dessa 
städer, hvilkas sammanlagda folkmängd utgör 125,487, svara i 
medeltal 13,943 invånare. Ytterligheterna inom gruppen bilda 
Jönköping med 19,610 och Söderhamn med 10,374 invånare. 

Tredje gruppen utgöres af rikets öfriga 75 städer, hvilka 
till större eller mindre antal sammanslagits till 25 valkretsar. 
Gruppens folkmängd uppgick vid 1889 års slut till 267,489, 
hvilket med fördelning på valkretsarne gifver i medeltal 10,700 
invånare mot hvarje representant. Vexlingarna härutinnan emel
lan de särskilda valkretsarne äro dock ganska betydande, såsom 
närmare framgår af efterföljande öfversigt, hvari till jemförelse 
äfven redogöres för valkretsarnes fördelning efter folkmängd vid 
de trenne hittills verkstälda regleringarna åren 1866, 1876 och 
1886. 
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städer, för hvilka invånareantalet pr representant nästan oaf-
brutet från år 1866 stigit, så att förhållandet numera ställer 
sig oförmånligare än någonsin förut. Endast för första grup
pens städer har deremot under årens lopp proportionen emellan 
folkmängd och representanter hållit sig temligen oförändrad och 
visar sig för närvarande gynsammare än vid föregående valtill
fällen med undantag af valet år 1875. 

Antalet representanter har för de särskilda grupperna och 
för samtliga städer vid nedannämnda allmänna val varit föl
jande: 

Medan stadsvalkretsarnes antal sedan representationsförän
dringen blott ökats med 3, har antalet af deras representanter 
tillväxt med 26, hvaraf flertalet kommer på de största städerna, 
nämligen 11 på Stockholm, 6 på Göteborg, 2 på Malmö samt 
1 på hvardera af städerna Norrköping, Gefle, Uppsala och Karls
krona. Ensamt genom 1890 års val ökades stadsrepresentan-
ternas antal med 5, deraf 2 för hufvudstaden, 1 för Göteborg 
samt 1 för hvardera af Norrköping och Karlskrona. 

B) Valberättigade. 

Vid 1890 ars allmänna val till Riksdagens Andra kammare 
utgjorde antalet valberättigade i hela riket 288,096, af hvilka 
230,993 tillhörde landsbygden och 57,103 städerna. Samman
ställas dessa siffror med motsvarande uppgifter för en del äldre 
val, och jemföres antalet valberättigade med folkmängden vid 
hvarje tillfälle, så visar sig, att ifrågavarande antal dels i och 
för sig, dels i procent af folkmängden utgjort: 

Jemfördt med förhållandet under föregående ar, visar sig 
sålunda både det absoluta och det relativa antalet val berättigade 
sa väl för riket i dess helhet som för landsbygden och städerna 
i någon mån högre än vid de båda valen år 1887, likväl med 
undantag af procentsiffran för städerna, hvilken är lägre än vid 
1887 års förra val. I det hela taget kan sålunda åter skönjas 
en ehuru obetydlig tillväxt af valmännens antal efter den sänk
ning, som år 1887 efterföljde den under 1870-talet och början 

af 1880-talet oafbrutna höjningen af deras antah Huru detta 
skiftat från den ena valperioden till den andra, framgår af nedan
stående öfversigt, utvisande tillväxten ( + ) eller minskningen (—) 
af de val berättigades antal från 1872 till och med år 1890: 

Under ifrågavarande 18 år har alltså valmännens antal i hela 
riket ökats med sammanlagdt 51,976 eller 22-o %, å landsbygden 
ensamt med 24,020 (11-6 %), men i städerna med 27,956 (95-9 %). 
En naturlig följd af den starkare ökning, som sålunda utmärkt 
städerna, har varit, att proportionen emellan deras och lands
bygdens valberättigade under tiden allt mer ändrats till stä
dernas förmån, hvilket kan närmare inhemtas af efterföljande 
beräkningar. Af hela antalet valberättigade tillhörde: 

I sina föregående redogörelser för riksdagsmannavalen har 
Centralbyrån jemväl meddelat beräkningar af de valberättigades 
proportion till den till myndig ålder komna delen af rikets man
liga befolkning. Till fortsättning häraf kan nu anföras, att då 
antalet män öfver 21 års ålder vid slutet af år 1889 beräknats 
hafva i hela riket utgjort 1,261,593, voro sålunda vid 1890 års 
val 22-8 % af den till myndig ålder hunna manliga befolkningen 
valberättigade. För landsbygden och städerna hvar för sig 
kunna, på sätt som i föregående redogörelser skett, motsvarande 
procenttal beräknas till 22-4 och 24-8. Vid 1887 års senare val 
utgjorde antalet valberättigade i procent af myndige män 22-2 
för riket i dess helhet, 21-8 för landsbygden och 24/0 för stä
derna. 

Om man från hittills meddelad redogörelse för riket i dess 
helhet samt de stora underafdelningarna landsbygd och städer 
låter undersökningen sträcka sig till de särskilda länen, blir 
resultatet sådant det föreligger i efterföljande tab. E. 

En jemförelse mellan de i nämnda tabell för år 1890 be
räknade länssiffrorna och motsvarande tal från närmast före
gående valperiod utvisar, att det relativa antalet valberättigade 
mer eller mindre ökats i 15 län, Stockholms stad inräknad, 
men att detsamma är oförändradt i 5 län samt minskats i de 
återstående 5 länen. Skiljaktighetenia äro dock i allmänhet 
föga betydande, hvilket likaledes visar sig i afseende på lands
bygderna och städerna. 

Gynsanimaste ställningen i fråga om det relativa antalet 
valberättigade innehar fortfarande Gotlands län (9-8 %) och der-
näst Vesterbottens län (8-1 %). Öfver riksmedeltalet stå dess-



9 Andra kammaren. Valberättigade. 

utom, i ordning från högre till lägre, Kopparbergs, Jönköpings, 
Jemtlands, Malmöhus, Vesternorrlands och Hallands län, Stock
holms stad, Norrbottens, Gefleborgs, Kronobergs, Skaraborgs och 
Kristianstads län. Under medeltalet, befinna sig deremot Göte
borgs, Elfsborgs, Vermlands, Kalmar, Vestmanlands, Stockholms, 
Uppsala, Örebro, Blekinge, Östergötlands och i sista rummet 
Södermanlands län med endast 3-9 % valberättigade. Hvad 
fiu blifvit anfördt beträffande länen i deras helhet gäller i all
mänhet äfven för de särskilda landsbygderna, af hvilka Gotlands 
(lOo %) och Södermanlands (35 %) förete de båda ytterligheterna. 

En fördelning af landsbygdens valkretsar efter de i tab. 4 
angifna procenttalen för de valberättigade utfaller såsom det 
visar sig af tab. F. 

Främsta platsen bland dessa valkretsar intages numera af 
Gotlands södra domsaga (10-5 %), och följa närmast derefter 
Vestbo härad (9"9 %) och Ofvan-Siljans domsaga (9'8 %)-. Lägst 
på skalan stå Jonåkers härad (3-o %), Rönö, Hölebo och Daga 
härad (3-0 %) samt allra sist Östra härads domsaga i Blekinge 
län (2-9 %). 

I de norrländska länen samt Jönköpings, Kronobergs, Got
lands, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Skaraborgs län fanns 
ingen krets, som egde mindre än 5 % valberättigade, hvaremot 
å andra sidan ingen krets inom Uppsala, Södermanlands, Öster
götlands och Blekinge län hade så högt procenttal för de val
berättigade. 

Tab. E. Valberättigade i procent af folkmängden, länsvis. 

Valstatistik 1888-1890. 2 

Tab. F . Förhållandet emellan valberättigade och folkmängd i 
landsbygdens valkretsar. 

I fråga om städerna utvisar tab. E, att deras relativa antal 
valberättigade är i de flesta län högre än å landsbygden. Endast 
i Jönköpings, Gotlands, Malmöhus och Gefleborgs län egde ett 
motsatt förhållande rum, hvarjemte i Elfsborgs och Vestemorr-
lands län städerna företedde samma procenttal soin landsbygden. 

Af föregående redogörelser har framgått, att valrätten i stä
derna vanligen står i omvändt förhållande till deras storlek, så 
att ju mindre stadssamhället är, dess större andel af folkmäng
den är valberättigad. Detta har åtminstone i viss mån bekräftats 
äfven vid 1890 års val, i det hvardera af de trenne här förut 
anförda stadsgrupperna då utvisade följande relativa antal valmän: 
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I motsats till hvad som förut iakttagits, företer denna gång 
andra gruppen, omfattande de medelstora städerna, ett litet lägre 
procenttal än storstadsgruppen, under det småstadsgruppen fort
farande uppvisar den högsta siffran. Ännu bestämdare fram
träder detta förhållande, om de särskilda städerna uppdelas efter 
storleken af deras invånareantal, såsom skett i tab. G. 

Tab. G. Förhållandet emellan valberättigade och folkmängd i 
städerna. 

Bland rikets städer funnos alltså endast 5 med mindre än 
5 % valberättigade, nämligen Åmål (4'5 %), Norrköping (4-6 %), 
Söderhamn (46 %), Jönköping (4-9 %) och Oskarshamn (4-9 %), 
hvaremot procenttalet höjde sig öfver 10 % för 8 städer: Skanör 
med Falsterbo (15-4 %), Trelleborg (11-7 %), Östhammar (11-5 %), 
Säter (11-5 96), Öregrand (11-2 %), Laholm (111 %), Kungs
backa (ll-o %) och Skellefteå (10-5 %). Jfr tab. 5. 

En undersökning af förhållandet emellan de valberättigades 
och representanternas antal gifver till allmänt resultat för riket 
i dess helhet, att i inedeltal 1,264 valmän svara mot hvarje 
representant i Andra kammaren. För landsbygden stiger mot
svarande antal till 1,571, men utgör för städerna endast 705. 

Hvad de särskilda landsbygderna vidkommer, förete 14 län 
mindre och 10 län större tal än landsbygden i dess helhet. 
Det lägsta visar Södermanlands län, eller 777 valberättigade på 
hvarje representant; dernäst Uppsala län (1,091), Blekinge (1,096), 
Östergötlands län (1,100) o. s. v. Högst är antalet för Väster
bottens län, der 2,339 valmän svara mot hvarje representant, 
och dernäst för Gotlands (2,231), Jönköpings (2,186), Skaraborgs 
län (2,039) o. s. v. För de särskilda valkretsarne, har ifråga
varande proportion stält sig på följande sätt, hvarvid jemväl 
framgår, huru de valberättigade å rikets landsbygd fördela sig 
emellan olika valkretsar. 

Vid 1890 års val förekom det lägsta antalet valberättigade 
i Villåttinge härad (423), dernäst i Jönåkers härad (520), Åkers 
och Selebo härad (554), Fernebo härad (668), Södra Tjusts härad 
(765), Östra härads domsaga i Blekinge län (799) o. s. v., allt i 
överensstämmelse med förhållandet år 1887. De högsta talen 
träffas deremot för Vesterbottens södra domsaga (3,268), Vem-
menhögs, Ljunits och Herrestads domsaga (2,927), Falu domsaga 
(2,890), Ase, Viste, Barne och Laske domsaga (2,732), Tveta, 
Vista och Mo domsaga (2,731) samt Vätle, Aie och Kullings 
domsaga (2,712). Den af Vesterbottens södra domsaga bildade 
valkretsen räknar sålunda nära 8 gånger så många valmän som 
Villåttinge härads valkrets. 

Det ofvan anförda medeltalet för samtliga städer (705) öfver-
träffas af så väl andra gruppens städer (850) som de till tredje 
gruppen hörande (770), hvaremot antalet för första gruppen (643) 
är lägre. Oafsedt dessa 7 största städer, hvilka hvardera utse 
flere riksdagsmän, funnos mer än 1,000 valberättigade i de tre 
valkretsar, som utgöras af städerna Helsingborg (1,296), Lund 
(1,022) samt Ystad, Trelleborg och Skanör med Falsterbo (1,004). 
Mindre än 500 valberättigade hade blott en enda stadsvalkrets, 
nämligen Söderhamn (475). 

C) Valsättet. 

Enligt gällande riksdagsordning skola för landsbygden valen 
till Andra kammaren förrättas medelst elektorer, men derest 
flertalet röstberättigade så beslutar, ega dock kommuner, som 
hafva att gemensamt välja riksdagsman, begagna det omedelbara 
valsättet. I hvilken utsträckning det ena eller andra af dessa 
båda valsätt användts vid de allmänna val, om hvilka uppgifter 
härutinnan föreligga, framgår af den i nedanstående tal. /fined-
delade öfversigt: 

Tab. H. Valsättet å landsbygden. 

Häraf visar sig sålunda, hvad 1890 års val beträffar, att 
utvecklingen fortfarande gått i samma riktning som under den 
föregående tiden, nämligen så att allt flere af landsbygdens val
kretsar antagit det omedelbara valsättet, hvilket numera be
gagnas af inemot tre fjerdedelar af hela antalet. De kretsar, 
som efter 1887 års senare val öfvergått från det medelbara val
sättet, äro följande: 
i Södermanlands län: Vester- och Öster-Rekarne härad, Åkers 

och Selebo härad; 
i Blekinge län: Östra härads domsaga; 
i Elfsborgs län: Tössbo och Vedbo domsaga; 
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om antagande af omedelbart valsätt så tidigt, att det kunde till-
lämpas vid valen till 1887 års senare riksdag. Alla de åter
stående 9 kretsarne måste sålunda då välja medelst elektorer, 
men redan vid de allmänna valen för perioden 1888—1890 hade 
8 af dem åter öfvergått till omedelbart valsätt, så att vid sist
nämnda tillfälle var kretsen Vexjö och Oskarshamn den enda, 
som valde medelbart. Sedan vid 1890 års val äfven denna val
krets öfvergått, användes numera åter det omedelbara valsättet 
af samtliga stadsvalkretsarna. 

Rikels samtliga valkretsar jemte deras folkmängd och val-
berättigade fördelade sig sålunda vid 1890 års allmänna val, 
allt efter som de valde omedelbart eller medelbart, på följande sätt: 

D) I valen deltagande. 

Om de väljandes absoluta antal och dettas forhällande till 
antalet valberättigade finnas för hvarje valkrets uppgifter med
delade i tab. 4 (kol. 7—9). I vissa fall afvika likväl dessa 
uppgifter från de af valföriättarne lemnade, och har detta mer
endels sin grund deri, att genom Centralbyråns skriftvexling med 
vederbörande myndigheter åtskilliga rättelser vidtagits. Bland 
annat har det visat sig, att en del kommuner deltagit i valen, 
ehuru valförrättaren derom icke haft kännedom, enär intet val
protokoll insändts. De personer, som under sådana förhållanden 
deltagit i omröstningen, hafva, likasom i föregående redogörelser 
skett, inräknats bland dem, som i valen deltagit, men hvilkas 
röster kasserats. 

I nedanstående tab. I meddelas en sammanställning af upp
gifterna om de väljandes absoluta och relativa antal för samt
liga de allmänna val, om hvilka dylika uppgifter föreligga. 

Ehuru deltagandet i 1890 års allmänna val icke på långt 
när visade sig till den grad lifligt som vid de med anledning af 
riksdagens upplösning år 1887 företagna valen, omfattades det 
likväl med sådant intresse från valmännens sida, att med nyss
nämnda undantag intet föregående riksdagsmannaval kunnat 
uppvisa ett större, och gäller denna iakttagelse så väl landsbygd 
som städer och så väl de medelbara som de omedelbara valen. 

Af de i tab. 1 meddelade uppgifterna framgår ock, att del
tagandet i valen år 1890 var likasom vid föregående valtillfallen 
betydligt större vid de omedelbara än vid de medelbara valen. 
I de förra deltogo nämligen öfver hufvud taget 42' ~ % af samt-
lige valberättigade, men i de senare endast 22'2 %. 

Likaså gäller, om ock ej i samma grad som under en äldre 
tid, den städse förut gjorda iakttagelsen, att deltagandet i valen 
är vida allmännare i städerna än på landsbygden. Sålunda del
togo i 1890 års val 59'+ % af städernas valmän, medan å landet 
deltagarnes antal utgjorde endast 33-3 % af dess samtliga val
berättigade. Utsträckes undersökningen till de särskilda länen, 
framträda för landsbygdens valkretsar de förhållanden, om hvilka 
tab. K upplyser. 

Deltagandet i 1890 års val synes på grund af de i tabellen 
meddelade procenttalen och ined vederbörligt afseende på de båda 
valsätten hafva varit lifligast i Örebro län, dernäst i Östergöt-

i Vermlands län: Fryksdals domsaga; 
i Vesterbottens län: Vesterbottens vestra domsaga; 
i Norrbottens län: Piteå domsaga. 

Medan sålunda 7 valkretsar under ifrågavarande tid öfver-
gätt till omedelbara val, har enligt tab. H hela antalet kretsar 
med dylikt valsätt ökats med allenast 4, hvilket beror derpå, 
att Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga, hvilken förut 
var delad i två valkretsar, der valen skedde omedelbart, numera 
utgör en enda valkrets med medelbart valsätt, samt att de till 
Medelpads östra domsaga hörande nya valkretsarne valde medel
bart i stället för omedelbart, hvilket senare valsätt der begag
nades före domsagans tudelnins;. Då vidare i den nybildade 
valkretsen Bergsjö och Delsbo tingslag valen skedde medelbart, 
har derigenom antalet af de kretsar, som använda sistnämnda 
valsätt, blott nedgått med 3. 

Numera är det omedelbara valsättet enrådande i 10 af rikets 
län, nämligen Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Got
lands, Blekinge, Hallands, Örebro, Vestmanlands, Kopparbergs 
och Jemtlands län; nästan enrådande i Kronobergs, Kalmar, 
Kristianstads, Skaraborgs, Vesterbottens och Norrbottens län, i 
hvilka blott en af h vartdera länets kretsar använder det medel
bara valsättet. Öfvervägande omedelbara val förekomma dess
utom i Malmöhus, Göteborgs och Vermlands län. 

Det medelbara valsättet är deremot allenaherskande endast 
i Uppsala län, hvarjemte de flesta valkretsar i Stockholms, Elfs
borgs, Gefleborgs och Vesternorrlands län fortfarande bibehålla 
samma valsätt. 

Hela det område af rikets landsbygd, som numera antagit 
det omedelbara valsättet, eger inemot 75 % af landsbygdens folk
mängd och ungefär lika stor del af dess antal val berättigade. 
Utvecklingsgången i dessa båda hänseenden angifves af efter
följande sammanställning. 

I de valkretsar, der det medelbara valsättet användes, upp
gick sammanlagda folkmängden vid 1890 års val till 988,239, 
eller 25p4 % af landsbygdens hela folkmängd, och antalet val-
berättigade till 59,085, utgörande 25-6 % af samtliga valberätti-
gade å landsbygden. 

Samtliga de stadsvalkretsar, som enligt gällande bestäm
melser kunna välja mellan de båda valsätten, eller de som bestå 
af två eller flere städer, hade redan från och med 1881 års all
männa val begagnat det omedelbara valsättet. Häri skedde 
likväl en återgång, då i följd af den under år 1886 verkstälda 
omregleringen af städernas valkretsar ej mindre än 11 kretsar i 
den grupp, som utgöres af mer än en stad, blefvo till sin om
fattning förändrade, och endast 2 af dessa hunno fatta beslut 



Tab. I. Antal deltagande i de allmänna valen åren 1872—1890. 

Bland landsbygdens valkretsar utvisade i fråga om de ome
delbara valen följande de högsta procenttalen: Leksands, Als 

lands och Jemtlands samt i Södermanlands, Vermlands och 
Vestmanlands län. Jemförelsevis minsta intresset visade sig 
deremot i Norrbottens län, och komma Gotlands samt Kalmar 
län derintill närmast. 

De särskilda valkretsanie å landsbygden hafva, allt efter 
som de omfattat det omedelbara valsättet eller vidhålla det medel
bara, att uppvisa följande skiljaktigheter med hänsyn till det 
större eller mindre deltagandet i valen. 

1 1890 års val deltogo i nedannänmda antal valkretsar: 
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och Bjursås tingslag (80-1 %), Hammarkinds, Stegeborgs och 
Skärkinds domsaga (71-8 %)y Enångers och Forsa tingslag (71-1 %) 
samt Finspånga läns domsaga (703 %). Minst åter var delta
gandet i Vesterbottens mellersta domsaga (6s %) och i Luleå 
domsaga (7'7 %). 

Vid de medelbara valen visade sig intresset lifiigast i Sköns 
tingslag (58-6 %) samt i Norunda och Örbyhus härad (55-1 %), 
men svagast i Vesterbottens södra domsaga (6s %\ Norra Vadsbo 
domsaga (7-5 %), Bara härad (8-2 %) och Torneå domsaga (8-< %). 

Inom de särskilda grupperna af städer hafva i de val, som 
förrättats omedelbart — således åren 1881, 1884 och 1890 hela 
antalet städer — följande procent af de valberättigade deltagit: 

Såsom häraf synes, äro beträffande 1890 års val skiljaktig-
heterna mellan de större gruppernas siffror föga betydande. 
Något annorlunda ter sig likväl förhållandet, om undersökningen 
utsträckes till de särskilda stadsvalkretsarne och städerna. För-

Tab. K. Antalet i valen deltagande i procent af de valberätti-
gade å landsbygden, länsvis. 
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delningen af dem efter procenttalen för deltagandet i dessa val 
utfaller nämligen på följande sätt: 

Valen omfattades alltså inom särskilda kretsar eller städer 
med mycket olika intresse. Inom första gruppen, eller den som 
utgöres af de 7 städer, hvilka h var för sig utse två eller flere riks
dagsmän, var deltagandet störst i Norrköping (72'3 %) och minst 
i Göteborg (41-2 %). I Stockholm, der vid 1887 års båda val 
deltagandet var lifligast, utgjorde de väljandes relativa antal 
denna gång 6 5 " % öfver hufvud, vexlande mellan 69-9 %, för 
dess första valkrets, och 60-4 %, för tredje kretsen. 

Af de 9 städer, som tillhöra andra gruppen och som hvar-
dera välja en riksdagsman, utvisade Örebro det högsta procent
talet (83-o) och Sundsvall det lägsta (17'6). 

Bland tredje stadsgruppens 25 valkretsar intogs främsta rum
met af kretsen Eskilstuna och Strengnäs (75'6 %) och det sista 
af kretsen Hernösand, Umeå och Skellefteå (32-7 %). Af de 
särskilda städerna inom denna grupp uppnåddes maximum af 
Nyköping (83-0 %), som jemte Örebro företedde den högsta 
siffran af alla städerna. Närmast derefter följde Söderköping 
(82-9 %) och Ulricehamn (82-1 %). Lägst kom Umeå (8-2 %) 
och dernäst Marstrand (133 %). 

I sina föregående redogörelser för riksdagsmannavalen har 
Centralbyrån ansett sig böra särskildt framhålla de fall, då en 
kommuns eller kommundels samtliga valberättigade antingen 
genom myndigheternas förvållande eller i följd af egen likgiltig
het eller annan anledning icke utöfcat sin valrätt. Antalet af 
dessa kommuner och kommundelar, hvilket under de senare åren 
betydligt nedgått, har utgjort: 

De kommuner och kommundelar, hvilkas valmän ej utöfvade 
sin rösträtt vid 1890 års val, voro följande, "hvarvid mb. efter 
kommunens namn betecknar, att valet der skulle förrättats 
medelbart. 

Stockholms län: Vätö kommundel i Väddö och Häfverö tingslag (mb.); Vallen
tuna kommundel i Danderyds tingslag (mb.); S:t Olof och S:t Per (mb.). 

Uppsala län: Harbo kommundel i Normida härad (mb.); Husby-Sjutolft (mb.). 

Östergötlands län: Heda, Malgesanda kommundel i Vifolka härad; Björsäters 
kommondel i Skärkinds härad. 

E) Valförrättningen och röstfördelningen. 

Om tiden för 1890 års allmänna val till Riksdagens Andra 
kammare lemna de inkomna redogörelserna följande upplysningar: 

Landsbygden : 
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Kalmar län: Yxnerums kommundel i Norra Tjusts härad. 

Kristianstads län: Nosaby kommundel, i judicielt hänseende tillhörande Kristian
stads stad; Hishults kommundel i Norra Åsbo härad. 

Elfsborgs län: Grimmared (mb.); Bottnaryds kommundel i Redvägs härad (mb.). 

Skaraborgs län: Hällnms kommundel i Skånings härad; Gustaf Adolf. 

I flertalet af här uppräknade fall synes anledningen, att 
intet val skett, ligga deri, att vid tillfället ingen valberättigad 
infunnit sig. Från Grimmared i Elfsborgs län upplyses, att flere 
valmän visserligen instälde sig, men att de enhälligt fattade 
beslut att ej välja elektorer för kommunen. Till Gustaf Adolfs 
kommun i Skaraborgs län ankom ingen kungörelse om valet, 
och till Heda i Östergötlands län ingick dylik kungörelse för 
sent, för att val skulle kunnat ske. Beträffande den till Kristi
anstads stad i judicielt hänseende ännu under år 1890 hörande 
delen af Nosaby kommun var förhållandet lika som vid 1887 
års båda val, nämligen att tillfälle ej var på något sätt lemnadt 
de röstberättigade att deltaga i valet. Antalet valmän derstädes 
uppgick under sistlidet är till 67. 

I fråga om 1890 års val torde äfven böra anmärkas, att 
likasom vid föregående valtillfällen åtskilliga oegentligheter egde 
rum. Sålunda skedde valet gemensamt för Hemmesjö och Tegnaby 
i Kronobergs län, ehuru de utgöra två särskilda kommuner. 
Samma var förhallandet med de båda kommunerna Gullholmen 
och Mollösund i Göteborgs län. Deremot valde socknarna Norra 
Ving, Stenum och Skärf i Skaraborgs län hvar för sig, oaktadt 
de tillsammans bilda en kommun. Att de administrativa oregel-
bundenheterna måste anses såsom en bidragande orsak till dessa 
oegentligheter framgår deraf, att de val berättigade inom en kom
mundel icke alltid sammanträda till val inför stämmans ord
förande i den kommun, dit de rätteligen höra, utan stundom 
välja tillsammans med annan, närbelägen kommun eller kom
mundel. Exempelvis må i detta afseende anföras, att vid 1890 
års val röstade den till Öster-Rekarne härad (Södermanlands 
län) hörande delen af Dunker tillsammans med Arla kommun, 
Bottnaryds kommundel i Vartofta härad (Skaraborgs län) till
sammans med Bjurbäck, och Grangärde kommundel i Falu dom
sagas södra tingslag tillsammans med Stora Tuna kommun. 
Dylika oegentligheter vid valen äro dock numera i följd af de 
många under senare åren genomförda regleringarna af rikets 
administrativa fördelningar betydligt fåtaligare än förr och torde 
för framtiden blifva ännu mera sällsporda. 



Sedan 1887 års senare val har antalet elektorer sålunda i 
det hela minskats med 106. 

Lördagen den 30 augusti förrättades det största antalet val, 
nämligen 10. Närmast derintill kommo måndagen den 18 och 
torsdagen den 21 augusti med hvardera 7 val. 

1 följd af de medelbara valens fortgående minskning har 
antalet elektorer småningom nedgått, sa att det vid nedannämnda 
års allmänna val utgjorde: 

Enär ofvanstående uppgifter angående valtiderna icke afse 
de i en del kretsar företagna omvalen utan de ursprungliga val-
förättningarna, och då under mellantiden valsättet ändrades i en 
valkrets, kommer antalet omedelbara val å landsbygden att här 
utgöra 107 och de medelbara 40, i stället för 108 och 39 såsom 
förut uppgifvits (jfr tab. 4, anm. 12). 

Det till tiden första riksdagsmannavalet för innevarande 
period skedde, hvad hela riket och landsbygden beträffar, den 
14 juli 1890 i Vesterbottens mellersta domsaga och de sista 
den 29 september i Norunda och Örbyhus härad samt i Olands 
härad (Uppsala län), det förra på omedelbart sätt, de senare 
medelst elektorer. Inom städernas valkretsar egde det tidigaste 
valet rum den 1 augusti i Södertelge m. fl..städer och de senaste 
den 26 september i Stockholm och Örebro. 

Af de 10 omval, hvilka med anledning af upphäfda val 
och afsägelser måste verkställas, skedde 2 redan i november 
1890, men 7 i januari och 1, i Kalix domsaga, ej förr än den 
7 februari innevarande är. 

I näst föregående redogörelse för riksdagsmannavalen an
fördes jemväl uppgifter om de omedelbara valens fördelning på 
särskilda veckodagar. Till fortsättning deraf meddelas i fråga 
om 1890 års val nedanstående öfversigt. 

Städerna. 

14 Andra kammaren. Valförrättningen och röstfördelningen. 

Högsta antalet elektorer, eller 59, utsågs vid senaste val i 
Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga (Malmöhus län), 
det lägsta, eller 19, i Vestra och Östra Hisings härad (Göteborgs 
län) samt Redvägs härad (Elfsborgs län). I medeltal räknades 
ungefär 33 elektorer på hvarje valkrets. Närmare bestämdt var 
antalet följande: 

Såsom af anm. 4 till tab. 4 närmare framgår, deltogo icke 
11 af de utsedde elektorerne i riksdagsmannavalen. 

Om de valde riksdagsmännens röstetal meddelas uppgifter i 
kol. 10 å tab. 4 samt i efterföljande tab. L, och visar sig deraf 
bland annat, att samtlige de valde erhöllo absolut majoritet utom 
29, nämligen 21 å landsbygden och 8 i städerna, alla valde 
omedelbart. Relativt högsta röstetalen tillföllo i de kretsar ä 
landsbygden, som använde omedelbart valsätt, representanten för 
Bräkne domsaga, som erhöll alla der afgifna, giltiga röster, samt 
för Ölands (93s %) och Östra härads domsaga i Jönköpings län 
(91-6 %); lägsta röstetalet (29'2 %) erhöll representanten för Vestbo 
härad. 1 kretsar med medelbart valsätt erhöllo fyra, nämligen 
representanterna för Uppsala läns södra domsaga, Sundals härad, 
Vestra Helsinglands domsaga och Södra Helsinglands vestra 
tingslag, alla afgifna giltiga elektorsröster, och kommo mycket 
nära hela röstetalet representanterna för Bara härad (96'7 %), 
för Marks härad (95-5 %) samt för Uppsala läns mellersta dom
saga (95"5 %). I valkretsar om en stad uppnåddes de relativt 
högsta röstetalen af representanten för Sundsvall (98'5 %), två 
Göteborgsrepresentanter (97'8 % och 96'9 %) samt en represen
tant för Norrköping (96-7 %); i valkretsar om flere städer valdes 
med högsta röstetalet representanten för Hernösand, Umeå och 
Skellefteå (98'2 %). Med låga röstetal, eller mindre än 40 % af 
alla afgifna, ingingo deremot representanterna för Södra Åsbo 
och Bjäre domsaga (38-2 %), Vestmanlands östra domsaga (37-2 %), 
Kalix domsaga (36s %), Södertörns domsaga (35'6 %), Ofvan-
Siljans domsaga (35-4 %), Sevede och Tunaläns domsaga (32'2 %) 
och Vestbo härad (29-2 %) samt endast en stadsrepresentant, näm
ligen för Laholm, Varberg, Falkenberg och Kungsbacka (35-7 %). 

Angående röstfördelningen i öfrigt inom landsbygdens val
kretsar med omedelbart valsätt innehåller tab. M närmare uppgifter. 

Antalet landsvalkretsar med omedelbara val, der den valdes 
närmaste man erhöll mer än 75 % af dennes röstetal, uppgick 
enligt nämnda tabell vid 1890 års allmänna val till 27, och åter
finnes bland dessa mer än hälften af valkretsarne i Kopparbergs 
län samt halfva antalet kretsar i Södermanlands och Örebro län. 
Minsta skilnaden emellan den valdes och närmaste röstetal före
kom i Arstads och Faurås härad, der närmaste man erhöll endast 
10 röster mindre än den valde. Skilnaderna voro jeroväl obe
tydliga i Vestbo härad (13), Sevede och Tunaläns domsaga (14), 
Malungs m. fl. tingslag (16) samt Kalix domsaga (17). 

Antalet röster, som afgifvits å andra personer än den valde 
och hans närmaste man, steg för samtliga kretsar å landsbygden 
med omedelbart valsätt till 4,887 eller 7'7 % af alla afgifna, 
hvilket visserligen är relativt högre än vid 1887 års förra val, 
men något lägre än vid senare valet samma år och understiger 
betydligt motsvarande siffra för äldre val. I följd deraf kan 
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sammanhållningen emellan de i 1890 års allmänna val deltagande 
sägas hafva öfver hufvud taget varit synnerligen stark. I ett 
eller annat fall kunna nog undantag härifrån påvisas, såsom 

Tab. L. De valdes relativa röstetal. 

t. ex. i Södertörns domsaga, der valstriden utkämpades emellan 
trenne partier med hvar sin kandidat, och hvarvid den i röste
tal tredje i ordningen bland dessa erhöll pluralitet i ej mindre 



Andra kammaren. Valförrättningen och röstfördelningen. 16 

än 5 kommuner och lika många röster som den valde i 2 kom
muner, medan den andre i ordningen, eller den valdes närmaste 
man, erhöll pluralitet endast i Sorunda kommun, hvilken genom 
sin sammanhållning afgjorde valets utgång, ehuru på annat sätt 
än som tyckes hafva åsyftats. I Torö kommun med 6 i valet 
deltagande erhöll hvar och en af de tre kandidaterna 2 röster. 

Vid de medelbara valen å landsbygden var antalet valkret
sar, der den valdes närmaste man erhöll nedanstående procent 
af den valdes röstetal, följande: 

Tab. M. Röstfördelning och kasserade röster vid de omedelbara 
valen å landsbygden. 

I det föregående är redan anmärkt beträffande 1890 års val, 
att i 4 valkretsar med medelbart valsätt de valde erhöllo alla 
afgifna, giltiga röster. A andra sidan finner man, att i 3 kret
sar med medelbara val, nämligen Askims och Säfvedals härad, 
Vestra och Östra Hisings härad samt Torneå domsaga, den i 
röstetal närmaste erhöll endast en röst mindre än den valde. 
— Antalet röster, som vid dylika val tillföllo andra personer 
än den valde och hans närmaste man, utgjorde endast 41, eller 
3'2 % af samtliga 1,283 afgifna elektorsröster. 

Vid valen i städerna år 1890 erhöllo de, som kommo när
mast de valde eller, i fråga om första gruppens städer, närmast 
de med lägsta röstetalen utsedde representanterna, följande antal 
röster i förhållande till de valdes röstetal, och har Stockholms 
stad vid denna redogörelse måst upptagas såsom 5 valkretsar. 

Att valstriderna inom det stora flertalet af stadsvalkretsar 
varit teraligen häftiga, visar sig sålunda deraf, att i ej mindre 
än 30 kretsar, eller två tredjedelar af hela antalet, de i röste
tal närmast de valde erhöllo mer än hälften af dessas röstetal. 
Mest tvifvelaktig var utgången af valen i Falun, Hedemora och 
Säter; Laholm, Varberg, Falkenberg och Kungsbacka, der 3 kan
didater voro uppstälda, samt Stockholms fjerde krets, i hvilka 
tre valkretsar närmaste man uppnådde ända till 93 % af den 
valdes eller sist valdes röstetal; vidare i Nyköping m. fl. städer 
(90 %), Göteborg (89 %), Eksjö m. fl. städer (89 %), Lund 
(89 %) o. s. v. Deremot synes resultatet hafva varit på förhand 
gifvet i Sundsvall, i Hernösand, Umeå och Skellefteå samt i 
Landskrona, der de närmaste röstetalen ej hunno till mer än 
1—4% af de valdes. 

Det röstetal, som tillföll andra personer än den valde och 
hans närmaste man, är för första gruppens städer ej kändt, men 
uppgick för de till andra gruppen hörande 9 städerna till 433, 
utgörande 9-2 % af samtliga afgifna röster, och för tredje grup
pens 25 valkretsar till 401, eller blott 3'5 % af alla rösterna. 
Splittringen var alltså i det hela rätt obetydlig, synnerligast vid 

• valen i småstäderna. 
Såsom i. tab. M är anfördt, utgjorde antalet kasserade 

röster i de valkretsar å landsbygden, som välja omedelbart, 
1,326, eller 2-i % af alla afgifna rösterna. För landsvalkret-
sarne med medelbart valsätt stannade motsvarande antal vid 
endast 12, hvilket ej ens utgör 1 % af samtliga elektorsröster. 
Vid valen i städerna kasserades i allt 107 röster (0'3 £), deraf 
44 i första gruppens städer, 10 i andra och 53 i städer till
hörande tredje gruppen. Samtliga dessa tal äro ovanligt låga, 
och torde detta gynsamina förhållande till stor del bero derpå, 
att vid 1890 års val intet enda fall inträffade, då röstkassering 
egde rum för någon kandidat, som erhållit högsta röstetalet, 
men som sedermera befunnits vara icke valbar. 

Den till sina följder denna gång mest betydande orsaken 
till röstkassering är att finna i vederbörande valförrättares för
summelse eller okunnighet. Förteckningen öfver de kommuner, 
hvilkas valmän på sådant sätt blefvo utan eget förvållande be-
röfvade allt inflytande på valens utgång, eller hvilkas samtliga 
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Antalet öfvevklagade val, i fråga om hvilka klagomålen full
följdes, utgjorde enligt från samtlige Eders Kungl. Maj:ts Be
fäl Iningshafvande särskildt infordrade upplysningar 25, deraf 20 
för valkretsar å landsbygden och 5 för städer. Resultatet af 
dessa klagomål framgår af efterföljande öfversigt: 

I 8 fall åtnöjde sig de klagande med Eders Kung]. Maj:ts 
Befallningshafvandes utslag. Af de 17 val, som drogos under 
Eders Kungl. Maj:ts pröfning, faststäldes 1], hvaremot 5 upp-
häfdes, och i fråga om 1 val, för Kalix domsaga, äro besvären 
ännu oafgjorda. För de 6 omval, hvilka måste ske i följd af 
Eders Kungl. Maj:ts och Eders Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vandes utslag, samt för de 4 omval, som erfordrades med an
ledning deraf, att 3 personer, som först valdes, afsade sig riks-
dagsmannaskapet och 1 före 1890 års slut afled, redogöres när
mare i anmärkningarna till tab. 4. 

Till jemförelse med förhållandet under föregående år med
delas här nedan en summarisk redogörelse för antalet öfver-
klagade val från och med år 1872, hvarvid äfven angifves, huru 
många af dessa val blifvit upphäfda, vare sig i sista instansen 
eller i första, utan att målen vidare fullföljts. 

F) Kammarens sammansättning på grund af valen. 

Antalet ledamöter i Andra kammaren vid 1891 års riksdag 
uppgår till 228, af hvilka 147 äro utsedde af landsbygdens och 
81 af städernas valkretsar. 

Under de föregående valperioderna har antalet utgjort: 

3 Valstatistik 1888—1890. 

Hela antalet utgör alltså 35 kommuner och 1 kommundel 
med tillsammans 974 i valen deltagande personer. Då motsva
rande antal vid 1887 års senare val utgjorde 27 kommuner med 
851 deltagande och vid förra valet samma år endast 18 kom
muner med 767 deltagare, synes röstkassering af nämnda anled
ning hafva på senaste tiden i betänklig grad tilltagit. 

En närmare undersökning af orsakerna till ifrågavarande 
röstkasseringar vid 1890 års val ådagalägger, att i minst 18 fall 
det ingifna valprotokollet befunnits ofullständigt eller felaktigt, 
och voro dessa insända från Nättraby, Hasslö och Aspö, För-
kärla, Tving, Södra Asum, Löfvestad, Rödinge, Ramsåsa, Voll-
sjö, Långaröd, Mörarp, Askome, Okome, Spannarp, Lommeland, 
S:t Peter, Tarsled och Nykyrka. Från åtminstone 12 kommu
ner, nämligen Kristberg (i Finspånga läns domsaga), Regna, 
Bringetofta, Norra Möckleby, Eke, Silte, Gualöf, Svenneby, 
Slädene, Göteve, Baltak och Längbro, har valprotokoll an
tingen icke alls inkommit till valförrättande domhafvanden, 
ehuru val der hållits, eller först efter den bestämda tidens ut
gång. För Dalarö kommun kasserades alla afgifna röster på 
grund deraf, att äfven icke röstberättigade tillätos deltaga i valet, 
och från Rydaholms kommun egde samma förhållande rum, enär 
af 142 i valet deltagande aflemnades 143 valsedlar. Ehuru så
ledes ganska många röster gingo förlorade, kom detta icke i 
något enda fall att inverka på slutresultatet för valkretsen i 
dess helhet, såsom i ett fall inträffade vid 1887 års senare val. 

Om ofvannämnda antal ogiltiga röster lemnas å sido, återstå 
endast 471, hvilka af olika anledningar kasserades inom en stor 
mängd kommuner. Detta är betydligt lägre än vid 1887 års båda val. 

röster blefvo af annat skäl kasserade, ter sig för år 1890 så
lunda: 
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Under hela den tid, som förflutit efter nu gällande riks
dagsordnings införande, har sålunda antalet ledamöter i Andra 
kammaren ökats med 38, utgörande jemnt 20 % af kammarens 
första uppsättning. Ensamt för landsbygden har tillväxten ut
gjort 12, eller 8-9 %, men för städerna 26, d. ä. 47'3 %. Här
vid torde dock böra erinras, att folkmängden under samma tid
rymd ökats å landsbygden med allenast 7-6 %, men i städerna 
med ej mindre än 77'i %, hvaraf alltså visar sig, att antalet 
representanter ökats för landsbygden något mera än folkmängden, 

Tab. N. Yrkesfördelning af Andra kammarens ledamöter. 

Tab. O. Åldersfördelning af Andra kammarens ledamöter. 

men för städerna icke på långt när vunnit samma tillväxt som 
deras invånareantal. 

Af de 315 representanter i båda kamrame, som bildade 
1867 års riksdag, tillhörde 125, eller 39-7 %, Första och 190, 
eller 60-3 %, Andra kammaren, och fördelade sig sistnämnda 
relativa antal med 428 % på landsbygden och 17-5 % på stä
derna. Vid 1891 års riksdag utgör deremot hela antalet, repre
sentanter 375, af hvilka 147, eller 39-,i %, tillhöra Första och 
228, eller 60-8 %, Andra kammaren samt af sistnämnda antal 
39-2 % landsbygden och 21-6 % städerna. 

Den yrkesfördelning af Andra kammarens nuvarande leda
möter, som meddelas i tal). N, utvisar bland annat, att grupperna 
»civile embetsmän», »prester», »läkare och apotekare» samt »hem-
mansegare» nu ytterligare nedgått i antal, hvaremot större eller 
mindre ökning inträdt för grupperna »militärer», »professorer och 
lärare vid läroverk», »kyrkobetjening och folkskolelärare», »litte
ratörer och boktryckare» samt »inspektörer och arfendatorer». 
Sammanföras alla till kammaren hörande civile, militäre samt 
ecklesiastike embets- och tjenstemän till en enda grupp, kommer 
denna att uppgå till ett antal af 62, utgörande af hela leda
motsantalet 27 %, hvilket är i en ringa mån högre än vid början 
af näst föregående valperiod. 

Af nuvarande ledamöter af statsrådet är ingen tillika leda
mot af Andra kammaren, hvaremot 3 förutvarande der hafva 
plats, samtlige valde af städer. 

Åldersfördelningen af Andra kammarens ledamöter vid riks
dagarne åren 1879, 1882, 1885, 1888 och 1891 utfaller på sätt 
efterföljande tal. O angifver. Då sedan näst föregående val-
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En iakttagelse, som städse förut blifvit gjord, att represen
tanternas medelålder är betydligt högre för Första kammaren 
än för Andra, bekräftas äfven denna gång. Skilnåden, som dock 
nu är mindre än år 1888, utgör för närvarande 5'6 år. 

I fråga om de förändringar i Andra kammarens samman
sättning, hvilka förorsakades af 1890 års allmänna val, kan 
anföras, att af kammarens förutvarande 222 ledamöter afgingo 
82 (37 %), hvaremot 139 (63 %) omvaldes af samma eller delvis 
samma valkretsar, hvarjemte 1 invaldes af annan valkrets. Af 
landsbygdens 146 riksdagsmän afgingo 40 (27 %) och omvaldes 
106 (73 %), och af de 76 stadsrepresentanterna afgingo 42 (55 %), 
omvaldes 33 (44 %) och valdes af annan valkrets 1. Bland de 
88 ledamöter af Andra kammaren vid 1891 års riksdag, hvilka 
icke under perioden 1888—1890 tillhörde kammaren, hade likväl 
33, deraf 16 från landsbygden och 17 från städer, förut under 
längre eller kortare tid deltagit i kammarens förhandlingar och 
af dessa 1 bevistat 1887 års senare riksdag, ehuru hans val 
strax före riksdagens slut upphäfdes. Helt och hållet nya för 
kammaren äro sålunda 55 ledamöter, af hvilka 25 äro valde af 
landsbygdens och 30 af städernas valkretsar. 

Af kammarens nuvarande ledamöter hafva 7 förut varit 
representanter i Första kammaren, och ännu finnas inom kam
maren 11 personer, som bevistat ståndsriksdag, nämligen 4 såsom 
medlemmar af Ridderskapet och Adeln, 1 af Borgareståndet och 
6 af Bondeståndet. 

Stockholm den 16 maj 1891. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

K. G. Odén. 

Den äldste af kammarens nuvarande ledamöter är född ar 
1818 och de båda yngste år 1859. 

period gruppen 40—50-årige betydligt minskats och någon större 
ökning ej inträdt för de yngre åldersgrupperna, men de äldre 
grupperna från och med 50—60-åringar i högst väsentlig man 
tillväxt, kan man redan deraf sluta, att medelåldern för kam
marens ledamöter nu är högre än förut. Denna utgör ock nu
mera 52'l år öfver hufvud, ensamt för landsbygdsrepresentanter 
52o och för stadsrepresentanter 52"i år, hvilka tal öfverstiga 
motsvarande siffror för alla föregående år med undantag allenast 
beträffande stadsrepresentanterna vid 1885 års riksdag, hvilkas 
medelålder steg till 53-3 är, och vid riksdagen år 1888, då medel
åldern var lika som för närvarande. Detta framgår närmare af 
efterföljande öfversigt, utvisande medelåldern (år) för Andra 
kammarens ledamöter vid de första riksdägarne under hvarje 
valperiod från och med 1870—1872: 
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VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN, ÅREN 1888—1890. 
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FÖRSTA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID LAGTIMA RIKSDAGEN ÅR 1891. 
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Tab. 3. 

FYLLNADSVALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅREN 1888—1890. 
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ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN FÖR RIKSDAGSPERIODEN 1891 — 1893. 
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5 Valstatistik 1888—1890. 
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SPECIALTABELL FÖR DE SÄRSKILDA STÄDERNA BETRÄFFANDE ALLMÄNNA VALEN TILL 
ANDRA KAMMAREN FÖR RIKSDAGSPERIODEN 1891—1893. 
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