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Résumé de la Statistique électorale en 1894—1896. 

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

de 1872 (voir Bidrag till Sveriges officiel a Stattstik. R, T.) un exposé succint 

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

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

des dernières élections. 

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

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

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

Pendant les années 1894—1896, 60 personnes sont élnes représentants de 

cette chambre (tabl. 1}. 

La répartition des membres selon les professions présente, en 1897, le ré

sultat suivant (tabl. B): 

La Seconde chambre se compose de 230 membres, dont ll>0 élus dans les 

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

La population moyenne des circonscriptions électorales de' lu campagne était 

de 26.265 et celle des villes de 12,243. 

Le nombre total des personnes ayant le droit de vote était de 309,889, dont 

243,890 à la campagne et 65,999 dans les villes (tabl. 4). Ainsi 6 2 % de la 

population rurale et 6"7 % de la population urbaine possédaient ce droit. Quant 

à la campagne, les préfectures de Ootîand (10"2 %) et de Blekinge (3'l> %) présen 

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

scriptions électorales, on trouve le maximum de 10—11 % et le minimum de 

3—^ %. Quant aux villes, le maximum est de 12 J£, le minimum de 5 #. 

Des circonscriptions électorales de la campagne 

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 

58·5» ans. 

De ces circonscriptions, 130 ont fait usage de l'élection directe et 20 de 

Vélection indirecte. Toutes les villes, aussi celles qui en avaient le choix, ont 

voté directement. 

Le nombre des votants s'élevait à 40'6 % des personnes qui possédaient le 

droit de vote à la campagne (43'9 % aux élections directes, 16'6 % aux élections 

indirectes) et 63'0 % de celles des villes. 

Des représentants de la campagne 112, ou 75 %, ont été réélus; de ceux des 

villes 52, soit 64 %. 

Des représentants de la campagne 111 élus directement et 20 élus indirecte

ment ont remporté la majorité absolue; de ceux des villes 77 ont atteint cette 

majorité. 

26 élections, dont 20 à la campagne et 6 dans les villes, ont fait l'objet 

d'un appel; 5 ont dû être anuullées à cause d'infractions contre les formes. 

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

1897, présente le résultat que voici (tabl. K): 

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

527 ans. 



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

Statistiska Centralbyrån far härmed afgifva sin underdåniga 
berättelse angående riksdag&mannavalen under åren 1894—1896. 

I de formulär, som användts vid meddelandet af primär
uppgifter till denna redogörelse, hafva under förenämnda tidrymd 
inga förändringar vidtagits. Utdelning af blanketter till veder
börande myndigheter har på sedvanligt satt egt rum samtidigt 
med utsändandet af den till ledning vid senaste allmänna val 
offentliggjorda »Uppgift å folkmängden inom hvarje kommun, 
härad, tingslag, domsaga, stad och län den 31 december 1895». 

Till fullständigande af de inkomna primäruppgifterna och 
afhjelpande af vissa felaktigheter i desamma har Centralbyrån 
funnit sig nödsakad att utfärda ett osedvanligt stort antal skrif-

Valstatistik 1894—1896. 

velser, nämligen 517, hvilka till större delen föranledts af bri
stande upplysningar om antalet vid riksdagsmannaval eljest röst
berättigade, men för oguldna kommunalutskylder häftande per
soner, hvarom fullständiga uppgifter nu för första gången här 
meddelas. 

Af de till redogörelsen hörande tabeller afhandlar tab. 1 
valen till Första kammaren åren 1894—1896; tab. 2 Första 
kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1897; 
tab. 3 fyllnadsvalen till Andra kammaren åren 1894—1896; 
tab. 4 allmänna valen till Andra kammaren för riksdagsperioden 
1897—1899, och innehåller tab. 5 en speciel redogörelse för de 
särskilda städerna beträffande sistnämnda val. 

1 



2 Första kammaren. Antal valkretsar. Antal valmän. 

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

Antalet valkretsar vid val till Riksdagens Första kammare 
utgör sedan år 1893 fortfarande 30, nämligen de 25 landstings
områdena samt städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norr
köping och Gefle. 

Antalet valmän vid val af representanter i Första kam
maren, d. v. s. landstingsmän och stadsfullmäktige i de städer, 
som ej deltaga i landsting, uppgick år 1896 enligt tab. 1 och 
landstingens från trycket utgifna förhandlingar till 1,497, deraf 
1,188 landstingsman och 309 stadsfullmäktige, fördelade på de 
särskilda landstingen och städerna sålunda: 

Tab. A. Antalet ledamöter i Första kammaren för de särskilda valkretsarna under riksdagarna 1867—1897. 

Anm. Förändringar i valkretsarnes representaotnntftl angifvos genom fe ta siffror. 
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Sedan år 1893 har antalet af dessa valmän i det hela ökats 
med 14. 

Antalet deltagande i valen är, såsom af tab. 1 (kol. 5 och 
6) framgår, ofta detsamma som antalet valmän, men da ej sällan 
ett motsatt förhållande eger rum, kan, hvad åren 1894—1896 
beträffar, antalet i valen deltagande beräknas hafva utgjort 976 % 
af hela antalet dervid valberättigade. 

Antalet ledamöter i Första kammaren blef genom den år 1894 
vidtagna ändringen af § 6 riksdagsordningen faststäldt till 150. 
Jemlik t samma stadgande skall det antal riksdagsmän hvarje 
landstingsområde eller stad, som ej i landsting deltager, eger 
utse, hvart tionde år efter angifna grunder bestämmas af Konun
gen. I följd deraf bestämdes med ledning af de uppgifter om 
folkmängden den 31 december 1893, som af Statistiska Central
byrån meddelats, genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse 
den 16 juni 1894, att hvarje valkrets skulle utse det antal 
riksdagsmän i Första kammaren, som i vidstående tab. A för 
åren 1895—1897 finnes angifvet. Såsom deraf framgår, ökades 
antalet i det hela med 2 derigenom, att Kalmar lans norra del, 
Gotlands län och Malmö stad egde hvardera utse 1 ny repre
sentant, hvaremot antalet minskades för Elfsborgs län med 1. 

Vid 1867 års riksdag, eller den första efter nu gällande 
riksdagsordnings införande, utgjorde hela antalet ledamöter i 
Första kammaren 125, hvadan detsamma nu är 25 flere. Jem-
föras åter de särskilda valkretsarnes antal representanter år 1867 
och vid innevarande års riksdag, så befinnes, att Stockholms 
stad nu har 8 representanter i stället för 4, att antalet ökats 
för Gefieborgs län (med Gefle stad) och Vesternorrlands län med 
hvartdera 3 samt för Malmöhus län (med Malmö stad), Göte
borgs stad och Vesterbottens län med 2, under det hvar och en 
af valkretsarne Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, 
Skaraborgs, Örebro, Vestmanlands, Kopparbergs, Jemtlands och 
Norrbottens län nu eger 1 representant mera. Samma antal 
riksdagsmän som för 30 år sedan hafva deremot Östergötlands 
(med Norrköpings stad), Jönköpings, Kronobergs län, Kalmar 
lans bada valkretsar, Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göte
borgs och Bohus oeh Vermlands län. Endast Elfsborgs län före
ter nu ett lägre antal än vid förstnämnda tid. 

Enligt § 6 riksdagsordningen, sådan den numera lyder, skall 
för hvarje valkrets efter folkmängden inom dess område väljas 
en riksdagsman för hvarje fullt tal, motsvarande en etthundra-
femtiondedel af rikets folkmängd, hvarvid valkrets,- som har 
mindre folkmängd, dock eger välja en riksdagsman och, derest 
det antal riksdagsmän, som med tillämpning af dessa stadganden 
bör utses, icke uppgår till 150, skola för ernående af detta antal 
de valkretsar, hvilkas folkmängd mest öfverskjuter de tal, som 
äro bestämmande för riksdagsmännens antal inom valkretsarne, 
vara berättigade att hvardera välja ytterligare en riksdagsman. 
Vid den reglering af riksdagsmännens antal, som i följd deraf 
första gången år 1894 egde rum, lades 1893 års folkmängd till 
grund, utgörande för riket i dess helhet 4,824,150 inv., hvaraf 
Viäo utgör jemnt 32,161. Genom division af de särskilda valkret
sarnes folkmängdssummor med detta tal framgick ett antal af 
134, så att, efter det Gefle stad, hvars folkmängd ej uppnådde 
'/no af rikssiffran, tilldelats 1 representant, ej mindre än 15 val
kretsar, hvilkas öfverskjutande folkmängd korn närmast talet 
32,161, måste för att siffran 150 skulle ernås ytterligare tillerkännas 
1 plats hvardera. Dessa valkretsar befunnos utgöra: Vesterbot

tens län, med ett folkmängdsöfverskott af 32,134, Stockholms 
stad, Kronobergs, Södermanlands, Gefieborgs, Stockholms och 
Vermlands län, Kalmar lans norra del, Kristianstads, Uppsala, 
Örebro, Vesternorrlands och Gotlands län samt Malmö stad och 
Skaraborgs län, der öfverskottet utgjorde allenast 18,100. 

Förhållandet emellan antalet representanter och folkmäng
den, hvilket år 1894 för hela riket utgjorde 1 : 32,161, måste i 
följd af ofvannämnda bestämmelser för de särskilda valkretsarne 
utfalla ganska olika. Högsta folkmängden på hvarje represen
tant företedde Norrbottens län, 36,731 inv., och dernäst Göte
borgs stad, 36,267 inv., medan å andra sidan Gotlands län hade 
25,571 och Malmö stad 25,485 inv. mot hvarje representant och 
Gefle stad endast 25,013 inv. mot sin riksdagsman i Första 
kammaren. 

Om åter 1895 års folkmängdssummor läggas till grund för 
beräkningarna, visar sig, att Viso af rikets folkmängd uppgår 
till 32,795, hvilket alltså svarar mot hvarje representant öfver 
hufvud, samt att högsta folkmängden mot en riksdagsman fort
farande träffas för Norrbottens län, nu 38,500 inv., och den näst 
högsta för Göteborgs stad, 38,176 inv., äfvensom att de lägsta 
talen utvisas af Gotlands län, 25,928, och Gefle stad, 25,569 
inv. Hade reglering af antalet riksdagsmän i Första kammaren 
skett på grundvalen af 1895 års folkmängdsuppgifter, skulle Norr
bottens län egt rätt att utse ytterligare en riksdagsman, hvaremot 
antalet för Skaraborgs län skulle hafva minskats från 8 till 7. 
I öfrigt hade förhållandet blifvit lika med det nuvarande. 

Antalet invalde ledamöter i Första kammaren under åren 
1894—1896 utgjorde, såsom af tab. 1 framgår, 60. Af dessa 
valdes 22 under år 1894, 21 under år 1895 och 17 under år 
1896. En af dem valdes i januari före riksdagens början, tvä 
under pågående riksdag och de öfriga senare under året, meren
dels vid landstingens ordinarie sammanträden. Såsom redan 
blifvit anfördt, intogo 3 af de sålunda invalde representanterna 
nya platser i kammaren, medan 37 ersatte förutvarande riks
dagsmän och 20 voro omvalde för sina valkretsar. Af de 
sistnämnde valdes 3 under år 1894, 10 under 1895 och 7 
under 1896. 

Samtliga de val, som under åren 1876—1896 förrättats till 
Första kammaren och ej haft sin grund i folkmängdens tillväxt 
eller ändring i riksdagsordningen, utgöra 426, och hafva de varit 
föranledda af nedan uppgifna orsaker: 



4 Förs ta kammaren. Mandatets varaktighet. Yrkesfördelning. 

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

Af de 426 ledigheter i kammaren, som från och med 1876 
till 1896 års utgång blifvit fylda, hafva sålunda 46'7 % haft sin 
grund i afsägelse före nioårsperiodens slut, 9'9 % i dödsfall och 
43'4 % i mandatets utgång. Ensamt för åren 1894—1896 ut
gjorde motsvarande relativa antal resp. 36'9, 105 och 52-6 %. 
Med ledning af dessa uppgifter torde man alltså kunna beräkna, 
att hvarje år uugefär 20 platser i Första kammaren blifva lediga, 
nämligen 9 genom afsägelse, 2 genom dödsfall och 9 på grund 
af mandatets utgång. 

Såsom en naturlig följd af inträffade afsägelser och dödsfall 
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 485, hvilka under åren 1866—1885 invalts i Första kamma
ren, i medeltal tjenstgjort 6'4 år af valperioden. Härtill kunna 
nu läggas uppgifterna om de val, som förrättades under åren 
1886—1888, enär samtliga då började mandat antingen redan 
nu utgått eller under innevarande år upphöra. De personer, som 
under sistnämnda år blifvit valde, hafva fungerat i medeltal 
6'8 år, således något längre tid än den förut normala. Hvar 
och en af de 556 riksdagsmän, hvilka invalts under åren 1866 
—1888, har öfver hufvud tjenstgjort 6'5 år. Mandatets var
aktighet har nämligen utgjort: 

Af de 60 personer, hvilka under åren 1894—1896 invaldes 
i Första kammaren, hade 1 förut varit ledamot så väl i Första 
och xAndra kammaren som i ståndsriksdag, 4 hade förut varit 
ledamöter i Första kammaren och ståndsriksdag, 2 endast i 
ståndsriksdag, 20 endast i Första kammaren, 4 i bada kamrarne 
och 6 endast i Andra kammaren, hvaremot 23 ej någonsin förut 
varit riksdagsmän. 

Tre af de under år 1896 förrättade val till Första kam
maren blefvo hos Eders Kungl. Maj:t öfoerklagade och upphäfda. 
Af de med anledning deraf verkstälda nya valen skedde ett, 
nämligen det för Kronobergs län, redan i december 1896, men 
de bada öfriga, för Jemtlands och Vesterbottens län, först i 
januari innevarande år (1897). Jfr tab. 1, anm. 3 och 4. 

För Första kammarens sammansättning vid 1897 års riks
dag redogöres i tab. 2, och meddelas dervid för hvarje ledamot 
uppgift om embete eller yrke samt boningsort utom valkretsen; 
födelseår; senaste valår och valdag; de år, under hvilka han 
förut bevistat lagtima riksdag såsom ledamot af kammaren, hvar
jemte genom särskilda beteckningar angifvits föregående leda-
motskap af Andra kammaren samt deltagande i ståndsriksdag. 

Ett försök till yrkesfördelning af Första kammarens leda
möter föreligger i tab. B, hvarvid erinras, att likasom i äldre 
redogörelser f. d. utöfvare af embeten eller yrken i allmänhet 
räknats till den grupp, hvilken de skulle tillhört, om samma 
embete eller yrke fortfarande utöfvats; men att likväl vissa 
undantag mast i ett eller annat fall ske, särskildt i fråga om för-

Tab. B. Yrkesfördelning af Första kammarens ledamöter. 
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utvarande medlemmar af statsrådet, hvilka fördelats å olika 
grupper. 

Om samtlige till Första kammaren hörande civile, militäre 
och ecklesiastike embetsman sammanföras till en enda grupp, 
stiger denna till ett antal af 69, utgörande 46 % af kammarens 
hela ledamotsantal. Af 1867 års Första kammare utgjorde 
nämnda grupp 57, eller 45'6 %, men antalet sjönk sedermera 
intill 1879, hvarefter det åter uppgick, så att åren 1891 och 
1894 utvisa samma siffror som innevarande år. Närmast efter 
denna grupp komma gods- och hemmansegare samt landtbrukare, 
tillsammans utgörande 45, eller 30 % af kammarens hela numerär, 
hvilka tal äro något högre än för de närmast föregående åren. 

Af tab. B framgår äfven, att af dem, som för närvarande 
innehafva platser i statsrådet, 4 äro ledamöter af Första kam
maren. Dessutom räknar denna bland sina ledamöter 11 förut
varande innehafvare af sådana platser. 

Den fördelning af Första kammarens ledamöter efter deras 
nuvarande boningsorter, som tab. C angifver, har upprättats 
med ledning dels af primäruppgifterna om valen och dels af den 

Tab. C. Fördelning af Första kammarens ledamöter efter 
boningsort år 1897. 

genom Riksdagens kansli offentliggjorda förteckningen öfver kam
marens ledamöter. Deraf framgår bland annat, att 11 valkret
sar numera hafva sina samtliga representanter i Första kam
maren bosatta inom det egna området, nämligen Stockholms stad, 
Norrköpings stad, Kalmar lans södra del, Kristianstads och 
Malmöhus län, Malmö stad, Hallands, Skaraborgs, Örebro och 
Vestmanlands län samt Gefle stad. A andra sidan befinnes, att 
af representanterna för Kalmar lans norra del, Göteborgs stad, 
Elfsborgs, Jemtlands, Vesterbottens och Norrbottens län flere äro 
boende utom valkretsen än inom densamma samt att af repre
sentanterna för Uppsala, Gotlands, Blekinge, Göteborgs och Bohus 
och Kopparbergs län halfva antalet bor utom valkretsen. I allt 
äro 73 % af Första kammarens ledamöter bosatta inom valkret
sen, 25 % i Stockholm och 7 % i öfriga riket, varande Stock
holmsrepresentanterna härvid räknade på tvenne ställen. Till 
jemförelse kan anföras, att år 1867 utgjorde motsvarande tal 
resp. 81, 16 och 6 % och år 1894 resp. 68, 28 och 9 %. 

Enär förestående uppgifter afse representanternas nuvarande 
boningsorter och då funktionstiden för kammarens ledamöter kan 
uppgå till nio år, måste deraf blifva en följd, att den bonings
ort, som nu angifves för en riksdagsman, icke alltid är den
samma som vid tiden för hans inval, och att sålunda mången, 
som vid sistnämnda tillfälle var bosatt inom valkretsen, nu ej 
längre har der sin boningsort utan afflyttat till annan del af 
riket, merendels hufvudstaden. 

Åldersfördelningen af Första kammarens ledamöter år 1897 
utfaller på satt tab. D närmare angifver, hvarvid till jemförelse 

Tab. D. Åldersfördelning af Första kammarens ledamöter. 
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äfven meddelats dylika uppgifter för åren 1879 och 1888. I 
likhet med förhållandet under de senare åren innefattar för när
varande åldersgruppen 50—60 år de fleste representanterna, 
nämligen 66, eller 44 % af hela antalet, hvarefter närmast följer 
gruppen 60—70-åringar, utgörande 39 (26 %), så att med in
räknande af de 18 (12 %), som uppnått ännu högre ålder, hela 
antalet riksdagsmän i Första kammaren öfver 50 år utgör 123, 
eller 82 %. Motsvarande siffror åren 1879 och 1888 voro resp. 
105 (77 %) och 112 (78 %). Medelåldern for hvarje riksdags
man öfver hufvud utgör ock numera 585 år efter att sedan 
år 1867, då den utgjorde allenast 52-5 år, hafva nästan oafbrutet 
varit i stigande, såsom närmare framgår af efterföljande upp
gifter: 

valde i september, samt att 27 valts å annan tid, af hvilka 8 
äro representanter för städer och 19 för landstingsområden. 

En fördelning af Första kammarens ledamöter efter deras 
hela funktionstid, eller det antal sammanlagda år, under hvilka 
de tillhört nämnda kammare, vare sig såsom representanter föl
en och samma valkrets eller för olika valkretsar, utfaller be
träffande åren 1891, 1894 och 1897 på följande satt: 

Under hela den tid af 31 år, som förflutit efter nu gällande 
riksdagsordnings införande, hafva sålunda endast 3 personer 
oafbrutet tillhört Första kammaren, nämligen f. d. Statsrådet 
P. J. von Ehrenheim, f. d. Presidenten C. F. Wsern och Hof-
marskalken P. O. Reuterswärd. Dessutom qvarstå af de per
soner, som vid kammarens första sammanträde år 1867 voro 
ledamöter af densamma, ännu 2. Sammanlagdt utgör antalet 
af dem, som fungerat 27 år eller ännu längre tid, 5; fungerande 
under 18 år eller mera utgöra 20, under 9 år eller längre tid ej 
mindre än 61. Oafbruten funktionstid utvisa 130 ledamöter, 
hvaremot de öfrige 20 med afbrott fungerat, deraf dock 3 under 
mellantiden voro ledamöter af Andra kammaren. 

Ännu finnas bland Första kammarens ledamöter 17, hvilka 
bevistat ståndsriksdag, deraf 15 såsom medlemmar af Ridder-
skapet och Adeln och 2 af Borgareståndet. Förutvarande repre
sentanter i Andra kammaren utgöra ett antal af 28. 

Den äldste af Första kaminarens nuvarande ledamöter är 
född år 1816, den yngste år 1860. 

Efter senaste valår fördela sig Första kammarens ledamöter 
på följande sätt: 

Angående valmånaden framgår vidare af tab. 2, att de allra 
fleste af kammarens ledamöter, nämligen 123 (82 %), blifvit in-
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Riksdagens Andra kammare. 
(Tab. 3—5.) 

I. Fyllnadsvalen åren 1894—1896. 
(Tab. 3.) 

Af de 228 .för perioden 1894—1896 valde riksdagsman i 
Andra kammaren afgingo före denna tids utgång 20, efter hvilka 
fyllnadsval egde rum. Då 1 af de sålunda nyvalde afied redan 
under nästföljande riksdag, så att ytterligare fyllnadsval måste 
ske, utgör hela antalet dylika val alltså 21. Af dessa skedde 
9 under hvartdera af åren 1894 och 1895 och endast 3 under 
år 1896. Valen 1894 egde rum under senare halfåret med 
undantag af 1, som hölls i februari; af 1895 års val skedde 1 
före och 1 under årets riksdag, de öfriga senare; valen 1896 
höllos i januari, februari och september. 

Från och med år 1876 hafva fyllnadsvalen under de sär
skilda riksdagsperioderna uppgått till följande antal, och fördela 
de sig på hvartdera af periodernas trenne år sålunda: 

Under hela tidrymden 1876—1896 har sålunda antalet fyll
nadsval utgjort 150, deraf 46 under riksdagsperiodernas första 
år, 87 under deras andra, men endast 17 under deras tredje år. 
För hvarje särskild period har ock största antalet egt rum under 
andra året utom för perioden 1894—1896, då antalet var lika 
under första och andra året. Det minsta antalet val inträffade 
för samtliga perioderna utan undantag under det tredje året. 

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

För landsbygden var alltså under senast förflutna period 
antalet fyllnadsval i förhållande till hela representantantalet ej 
obetydligt högre än vanligt, medan deremot för städerna dylika 
val voro färre än någonsin förut. 

Angående orsakerna till de ledigheter, som föranledt ifråga
varande val, föreligga uppgifter för de sex senaste riksdags
perioderna, och framgår deraf följande: 

Anförda uppgifter ådagalägga sålunda, att af de ledigheter 
i Andra kammaren, som under dessa 18 år uppstått, 72-4 % 
haft sin grund i afsägelse och 27'6 % i dödsfall. Ensamt för 
perioden 1894—1896 utgjorde motsvarande tal 66-7 och 33-3 %. 
Med ledning af förestående data torde man derför kunna be
räkna, att hvarje år ungefär 7 platser i kammaren blifva lediga, 
nämligen 5 genom afsägelse och 2 genom dödsfall. 

Deltagandet i fyllnadsvalen under åren 1894—1896 var 
öfver hufvud taget ej obetydligt mindre än vid 1893 års all
männa val, deri 42-4 % af de valberättigade deltogo, men i ofvan-
nämnda fyllnadsval blott 35-0 %. Största deltagandet förekom 
i valkretsen Södertelge m. fl. städer (71-4 %) och dernäst i 
Laholm, Varberg, Falkenberg och Kuugsbacka (71-2 %). Minst 
var deltagandet i Vestmanlands norra domsaga (8-2 %). Syn
nerligen laga tal utvisade ock Marks härad (18'2 %), Piteå dom
saga (18-2 %) och Södra Möre domsagas vestra valkrets (19-fi %). 

Tre af de under nämnda tid verkstälda fyllnadsval öfver-
klagades, dock utan att besvären i någotdera fallet ledde till 
ändring af valresultatet. Jfr tab. 3, anm. 1—3. 

II. Allmänna valen för riksdagsperioden 1897—1899. 
(Tab. 4 och 5.) 

A) Valkretsarne. 

Antalet valkretsar för val till Riksdagens Andra kammare 
utgör numera 196, af hvilka 150 tillhöra landsbygden och 46 

utgöras af städer, Stockholms stad härvid räknad såsom blott 
en valkrets, enär den för hufvudstaden gällande kretsfördelning 
endast afser sjelfva valförrättningen och i öfrigt icke innebär 
någon afvikelse från de för riksdagsmannaval stadgade grunder. 
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Genom den i följd af Eders Kungl. Maj:ts och Riksdagens 
sammanstämmande beslut år 1894 vidtagna ändring i § 13 riks
dagsordningen faststäldes bland annat, att Andra kammarens 
ledamöter skola utgöra ett antal af 230, deraf 150 för landet 
och 80 för städerna; att å landet skall för hvarje domsaga utses 
en riksdagsman, hvarvid dock, i fall domsagornas antal under
stiger 150, de folkrikaste domsagorna skola för ernående af det 
bestämda antalet riksdagsmän, så vidt ske kan häradsvis, in
delas i tvä valkretsar, som hvardera välja en riksdagsman; att 
i stad, hvars folkmängd uppgår till eller öfverstiger en åttionde
del af folkmängden i rikets alla städer, skall väljas efter sta
dens folkmängd en riksdagsman för hvarje fullt tal, motsvarande 
en åttiondedel af städernas folkmängd, samt att städer med 
mindre folkmängd än nyss anförda skola ordnas, så vidt lämp
ligen ske kan länsvis, i så många valkretsar, som med iakt
tagande af, att hvardera utser en riksdagsman, erfordras för 
uppnående af det föreskrifna antalet riksdagsmän för städerna. 
Derjemte stadgades, att indelningen af omförmälda valkretsar, 
så ock riksdagsmännens antal för hvar och en af de städer, 
hvilkas folkmängd i och för sig berättigar dem att utan förening 
med annan stad välja riksdagsman, skall efter ofvan angifna 
grunder hvart tionde år bestämmas af Konungen. 

På grund deraf och med ledning af de uppgifter om folk
mängden den 31 december 1895, som blifvit af Statistiska 
Centralbyrån meddelade, förordnade Eders Kungl. Maj:t genom 
nådiga kungörelsen den 22 maj 1896, att nedannämnda, vid all
männa valen samma år första gången tillämpade bestämmelser i fråga 
om valkretsindelningen och antalet riksdagsmän i Andra kammaren 
skola, intill dess annorlunda varder stadgadt, landa till efterrättelse. 

Hvad först landsbygden vidkommer, utgör antalet domsagor 
117, af hyilka alltså, för att antalet 150 valkretsar skulle upp
nås, 33 delades i hvardera två valkretsar. Dessa domsagor och 
i dem ingående valkretsar äro följande: 

Antalet valkretsar å landsbygden, hvilket vid 1893 års all
männa val utgjorde 145, korn i följd af ofvannämnda bestäm
melser att ökas med 5 derigenom, att Tveta, Vista och Mo dom
saga, Sunnerbo domsaga, Oxie och Skytts domsaga, Kinds och 
Eedvägs domsaga samt Falu domsaga hvardera delades i två 
valkretsar. 1 öfrigt förblef valkretsindelningen å landsbygden 
orubbad. 

Vid jemförelse med förhållandet år 1866, dä de första valen 
till Andra kammaren företogos, visar sig deremot, att valkret-
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sarne å landsbygden ökats med 15, samt att antalet delade dom
sagor då uppgick till 31 af 104, medan för närvarande, efter 
hvad ofvan blifvit anfördt, 33 domsagor äro fördelade i hvardera 
två valkretsar och 84 odelade. 

Den folkmängd, som i medeltal kommer på hvar och en af 
landsbygdens valkretsar, eller, som här är detsamma, på hvarje 
representant, uppgick vid 1896 års allmänna val till 26,265, 
hvilket är lägre än någonsin förut. Medelfolkmängden på hvarje 
valkrets eller representant har nämligen vid samtliga hittills för
rättade allmänna val till Andra kammaren utgjort: 

Skiljaktigheterna mellan de särskilda länen äro dock i 
många fall ganska betydande. I Skaraborgs län uppgick folk
mängden i hvarje valkrets öfver hufvud till 31,808, i Vestman-
lands, Kristianstads, Vermlands och Stockholms län till mer än 
29,000, medan å andra sidan Gotlands län utvisade 1 represen
tant på allenast 22,106 inv., Södermanlands län 1 på 22,983 
inv. o. s. v. 

I dessa medeltal för länen framträda likväl icke de för sär
skilda valkretsar egendomliga olikheter. Dessa tydliggöras när
mare genom efterföljande öfversigt. Af landsbygdens samtliga 
valkretsar egde nämligen: 

Största folkmängden hade vid 1896 års val Nordals, Sun
dals och Valbo domsaga 38,586 inv., och dernäst Vätle, Ale och 
Kullings domsaga 37,943 inv., samt Vemmenhögs, Ljunits och 
Herrestads domsaga 37,646 inv. Minsta folkmängden hade der
emot Redvägs härad 10,849 inv., Villåttinge härad 12,182 inv., 
samt Himle härad 13,931 inv. Sistnämnda valkretsar, hvilkas 
sammanlagda folkmängd är lägre än för Nordals, Sundals och 
Valbo domsaga ensam, ega alltså mer än tre gånger så stor re
presentationsrätt som den senare. 

Vid redogörelsen för valkretsindelningen torde äfven böra 
tagas i betraktande det antal kommuner, som belöper sig på de 
särskilda valkretsarne, då ju detta förhållande måste utöfva ett 
visst inflytande på det större eller mindre deltagandet i valen. 
A rikets landsbygd utgjorde år 1896 kommunernas hela antal 
2,397, af hvilka 15 voro hvar för sig delade på olika valkretsar, 
nämligen 14 på hvardera två och 1 på tre valkretsar. Om nämnda 
antal kommuner och kommundelar, tillsammans 2,413, lika för
delas på landsbygdens 150 valkretsar, utgör alltså medeltalet för 
hvarje valkrets öfver hufvud 16"i. Skiljaktigheterna ham tin nan 
emellan länen framgå af efterföljande öfversigt: . 

Valstatistik 1894—1896. 

Ytterligheterna förete sålunda år 1896 Gotlands län med 46 
och Vesterbottens län med ungefär 5 kommuner i hvarje val
krets öfver hufvud. Af de särskilda valkretsarne utvisar Got
lands norra domsaga det högsta antalet, nämligen 48 kommuner, 
och komma närmast derefter Kinnefjerdings, Kiune och Kållands 
domsaga med 47 kommuner samt Vartofta och Frökinds dom
saga med 46 kommuner och 1 kommundel, under det minimum 
träffas för Sköns tingslag, Nordmalings och Bjurholms tingslag 
samt Umeå tingslag, hvilka omfatta endast 3 kommuner hvart
dera. I öfrigt finnas 7 valkretsar med hvardera blott 4 kommu
ner, deraf 3 kretsar i Kopparbergs, 3 i Norrbottens och 1 i 
Vesterbottens län. 

Beträffande städerna medförde de i ofvannämnda nådiga 
kungörelse gifna bestämmelser vida större förändringar än i fråga 
om landsbygden. Antalet städer, som på grund af ett folkmängds
belopp öfverstigande i/so af samtliga städernas folkmängd, eller 
12,243 inv., berättigades att utan förening med annan stad välja 
riksdagsman, uppgick till 16, hvartill kommo 9 andra städer, 
hvilkas folkmängd visserligen ej uppnådde detta tal, men som 
ansågos böra utgöra egna valkretsar. Af dessa 25 städer berät
tigades endast 5 att hvardera utse mer än 1 riksdagsman, näm
ligen Stockholm, för hvilken antalet riksdagsmän dock uedsattes 
från 25 till 22, Göteborg, som nu fick välja 9 i stället för 10, 
Malmö med 4 riksdagsmän likasom före regleringen, Norrköping 
med 2 riksdagsmän i stället för 3 samt Gefle med 2 såsom förut. 
Bland de städer, som hvar för sig egde välja 1 riksdagsman, 
kommo äfven Uppsala, Karlskrona och Helsingborg, hvilka när
mast före regleringen egde hvardera 2 representanter, medan åter 
de 9 städerna Eskilstuna, Vexjö, Visby, Kristianstad, Ystad, 

2 
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Halmstad, Borås, Karlstad och Vesterås, hvilka förut voro för
enade med andra städer, nu förklarades utgöra egna valkretsar. 

Rikets öfriga 67 städer reglerades genom förening i större 
eller mindre antal till 21 valkretsar på följande satt: 

Södertelge, Norrtelge, Östhammar, Öregrund, Sigtuna och 
Vaxholm, lika som före regleringen; 

Nyköping, Torshälla, Strengnäs, Mariefred och Trosa, af 
hvilka Strengnäs förut var förenad med Eskilstuna; 

Vadstena, Skeninge, Söderköping, Motala och Grenna, lika 
som före regleringen; 

Vestervik och Eksjö; 
Oskarshamn, Vimmerby och Borgholm, af hvilka Oskars

hamn förut var förenad med Vexjö; Vimmerby med Vestervik 
och Eksjö; Borgholm med Visby; 

Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby, lika som före regle
ringen ; 

Trelleborg, Skanör med Falsterbo, Simrishamn och Engel-
holm, af hvilka Trelleborg och Skanör med Falsterbo förut voro 
förenade med Ystad; Simrishamn med Kristianstad; Engelholm 
med Halmstad; 

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

Uddevalla och Strömstad; 
Venersborg och Åmål; 
Marstrand, Kungelf, Alingsås och Ulricehamn, af hvilka 

Marstrand förut var förenad med Uddevalla och Strömstad; Kung
elf med Venersborg och Åmål; Alingsås och Ulricehamn med Borås; 

Mariestad, Sköfde och Falköping, af hvilka Falköping förut 
var förenad med Lidköping och Hjo; 

Lidköping, Skara och Hjo, af hvilka Skara förut var för
enad med Mariestad och Sköfde; 

Kristinehamn, Filipstad och Askersund, af hvilka Filipstad 
förut var förenad med Karlstad; 

Köping, Nora, Lindesberg och Enköping, af hvilka Köping 
förut var förenad med Vesterås; Nora och Lindesberg med Kri
stinehamn och Askersund; Enköping med Nyköping, Torshälla, 
Mariefred och Trosa; 

Arboga och Sala, lika som före regleringen; 
Falun, Hedemora och Säter, lika som före regleringen; 
Hernösand och Örnsköldsvik, af hvilka Hernösand förut var 

förenad med Umeå och Skellefteå; Örnsköldsvik tillhörde förut 
Själevads och Arnäs tingslags valkrets; 

Östersund och Hudiksvall, lika som före regleringen; 
Umeå, Skellefteå och Piteå, af hvilka Umeå och Skellefteå 

förut voro förenade med Hernösand; Piteå med Luleå och Ha
paranda; 

Luleå och Haparanda. 
Nu anförda förändringar i städernas valkretsindelning voro 

sålunda till den grad omfattande, att de träffade ej mindre än 
18 af de förutvarande valkretsarne, medan 23 blefvo deraf obe
rörda, men af dessa voro 16 städer, hvilka redan före reglerin
gen utgjorde egna valkretsar, och endast 7 kretsar bestående af 
två eller flere städer. Genom regleringen ökades städernas val
kretsar i det hela med 5. 

Städernas nuvarande 46 valkretsar kunna lämpligen fördelas 
i följande trenne grupper: 

Första gruppen, omfattande städer, som hvardera ega utse 
2 eller flere riksdagsmän. Hit hora numera endast de 5 stä

derna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gefle, hvilkas 
sammanlagda folkmängd vid 1895 års slut uppgick till 500,279 
inv. och hvilkas hela antal representanter utgör 39, eller en repre
sentant på 12,828 inv. Medan Stockholm har en representant 
mot 12,347 inv., eger Norrköping, som bland dessa städer är 
ogynsammast lottad, blott en mot 18,038 invånare. 

Andra gruppen omfattar de städer, hvilka hvar för sig 
välja 1 riksdagsman. Antalet af dessa städer utgör numera 20, 
nämligen Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Vexjö, Kal
mar, Visby, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Helsingborg, Lands
krona, Ystad, Halmstad, Borås, Karlstad, Örebro, Vesterås, Sö
derhamn och Sundsvall. Hela gruppens folkmängd utgjorde vid 
1895 års slut 270,752 inv., hvadan mot hvar och en af de 20 
riksdagsmännen för dessa städer svarade i medeltal 13,538 inv. 
Ytterligheterna inom gruppen bilda Karlskrona med 22,496 inv. 
och Vexjö med 7,086 invånare. 

Tredje gruppen utgöres, såsom redan är nämndt, af rikets 
öfriga 67 städer, ordnade i 21 valkretsar och med en folkmängd 
af 208,405 inv., hvilket efter fördelning på samtliga dessa val
kretsar utgör 1 representant på 9,924 inv. Vexlingarna härut-
innan framgå af efterföljande öfversigt, hvari till jemförelse äfven 
redogöres för de regleringar, som egde rum åren 1866,1876 och 1886. 

Största folkmängden utvisade år 1896 bland dessa valkret
sar Nyköping med flere städer, 11,762 inv. Minsta folkmängden 
af stadsvalkretsarne och derigenom äfven bland rikets samtliga 
valkretsar egde kretsen Marstrand, Kungelf, Alingsås och Ulrice
hamn med 7,065 invånare. 

Vid ifrågavarande tredje grupp af städer kan i öfrigt anfö
ras, att 1 valkrets omfattar sex städer, 2 valkretsar fem, 4 val
kretsar fyra, 7 valkretsar tre och likaledes 7 valkretsar två stä
der hvardera. — Städer tillhörande tre län ingå i 1 valkrets, 
tillhörande två län i 7 valkretsar, under det hvardera af de 
återstående 13 valkretsarne bildas uteslutande af städer tillhö
rande ett län. 

Sammanställas de tre stadsgrupperna med hvarandra och 
utsträckes jemförelsen till föregående valperioder, så befinnes, att 
vid de särskilda valen en representant blifvit utsedd för i medel
tal nedannämnda folkmängd. 
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Med det obetydliga undantaget för år 1887 har alltså pro
portionen emellan antalet representanter och folkmängden blifvit 
för städerna samfäldt mer och mer ogynsam, och detta i synner
het år 1896, då riksdagsordningens nya bestämmelser började 
tillämpas, hvadan det kan motses, att ofvan berörda förhållande 
skall, i den mån städernas folkmängd tillväxer, göra sig ännu 
mera gällande. 

Antalet representanter har för de särskilda grupperna och 
samtliga städer varit följande: 

Under det stadsvalkretsarnes antal från år 1866 till 1893 
ökades med 3, hade deras representantantal tillväxt med 28. I 
följd af den förändring, som egde rum år 1896, är antalet val
kretsar nu 8 flere, men antalet riksdagsmän endast 25 flere än 
vid förstnämnda tid. 

B) Valberättigade. 

Vid 1896 års allmänna val till Eiksdagens Andra kammare 
utgjorde antalet valberättigade i hela riket 309,889, af hvilka 
243,890 tillhörde landsbygden och 65,999 städerna, och visar 
sig vid en jemförelse med förhållandet år 1893, att antalet i det 
hela ökats med 11,079, eller 37 %, deraf 5,642 (24 %) å lands
bygden och 5,437 (9-0 %) i städerna. Sedan år 1872, eller det 
första år för hvilket dylika uppgifter föreligga, har tillväxten 
( + ) eller minskningen (—) utgjort: 

Valmännens antal, hvari ej ingå för oguldna kommunalut-
skylder häftande, men eljest valberättigade, för hvilka här nedan 
kommer att särskildt redogöras, har alltså under förenämnda 
tidrymd af 24 år ökats för riket i dess helhet med 73,769, eller 
31-2 %. Å landsbygden ensam utgjorde ökningen 36,917 (178 %) 
och i städerna 36,852 (126-4 %). Såsom en naturlig följd af 
denna starkare ökning för städerna har proportionen emellan 
deras och landsbygdens valberättigade gradvis förändrats, hvilket 
närmare framgår af efterföljande beräkningar af hvarderas antal 
valberättigade i procent af summan för hela riket: 

Med hänsyn till antalet valberättigade i förhållande till 
folkmängden upplyser efterföljande tab. E, att detsamma var i 
någorlunda jemnt stigande från år 1872 till 1887, då sänkning 

Tab. E. Valberättigade länsvis. 
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inträffade, samt att det sedermera för hvarje allmänt val utvi
sar en obetydlig höjning. Aret 1896 företer sålunda 6-3 % val-
berättigade i hela riket, 62 % å landsbygden och 67 % i stä
derna, hvilka samtliga tal äro i någon ringa man högre än för 
år 1893. Procenttalet för riket i dess helhet är dock lika som 
för år 1884, för landsbygden lägre än under sistnämnda år och 
för städerna lägre än vid 1887 års förra val. 

I föregående redogörelser för r iksdagsmannaval äro beräk
ningar jern väl meddelade af de valberättigades proportion till 
den till myndig ålder komna delen af rikets manliga befolkning. 
Såsom fortsättning deraf kan nu anföras, att då antalet män 
öfver 21 års ålder vid slutet af år 1895 beräknats hafva i hela 
riket utgjort omkr. 1,294,000, skulle sålunda vid 1896 års all
männa val ungefär 23-g % af den till myndig ålder komna man
liga befolkningen varit valberättigade. För landsbygden och 
städerna kunna motsvarande tal beräknas till resp. 23-4 % och 
26'2 %• Vid 1893 års val utgjorde antalet valberättigade i pro
cent af myndige män 23? för riket i dess helhet, 23-3 för lands
bygden och 25-6 för städerna. 

Relativa antalet valberättigade har sedan år 1893 ökats i 
följande län, nämligen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, 
Östergötlands, Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, Malmöhus, 
Elfsborgs, Vermlands, Örebro, Gefleborgs och Vesternorrlands 
län, hvaremot minskning inträdt i Stockholms stad samt Got
lands, Blekinge, Kopparbergs och Jemtlands län, under det pro
centtalen för Jönköpings, Hallands, Göteborgs och Bohus, Skara
borgs, Vestmanlands, Vesterbottens och Norrbottens län äro 
oförändrade. A landsbygden ökades det relativa antalet valbe
rättigade i 11 län, minskades i 6 och var oförändradt i 7 län. 
Beträffande städerna, länsvis ordnade, visar sig deremot, att ök
ning inträffat i 17 län och minskning i 5 län jemte hufvud-
staden, medan återstående 2 län förete samma procenttal som 
år 1893. 

Fortfarande innehar Gotlands län, nu med 9-8 %, den gyn-
sammaste ställningen i fråga om det relativa antalet valberät
tigade, hvarefter närmast följa Kopparbergs och Vesterbottens 
län med 8-o %• Öfver riksmedeltalet stå dessutom, i ordning 
från högre till lägre, Jönköpings, Malmöhus, Gefleborgs, Hallands, 
Jemtlands, Kronobergs, Skaraborgs, Kristianstads och Vester-
norrlands län. Lika med detta medeltal befinna sig Stockholms 
stad och Elfsborgs län. Under medeltalet komma deremot Verm
lands, Norrbottens, Göteborgs och Bohus, Vestmanlands, Kalmar, 
Örebro, Uppsala, Stockholms, Östergötlands, Södermanlands och 
Blekinge län, det sistnämnda med allenast 4'4 %. Hvad nu 
blifvit anfördt beträffande länen i deras helhet gäller i allmän
het äfven för de särskilda landsbygderna, af hvilka Gotlands 
(10'2 %) och Blekinge län (3e %) förete de bada ytterligheterna. 
A landsbygden på Gotland är ungefär hvar 10:e person valbe-
rättigad, men i Blekinge endast hvar 28:e. 

En fördelning af landsbygdens valkretsar efter antalet val
berättigade i procent af folkmängden utfaller för nedannämnda 
år sålunda: 

Främsta platsen intages likasom år 1893 bland dessa val
kretsar af Ofvan-Siljans domsaga i Kopparbergs län (H -o %), 
och följa närmast derefter Gotlands södra domsaga (IO-5 %), 
Leksands tingslag (10'4 %) samt Vesterbottens mellersta domsaga 
(10"i %)• Lägst på skalan stå deremot Medelstads domsaga 
(3-o %), Rönö, Hölebo och Daga härad (3-2 %), Jönåkers härad 
(3-5 %) samt Fernebo härad (3"5 %)• 

I Jönköpings, Gotlands, Malmöhus, Jemtlands och Vester
bottens län fanns ingen krets, som hade mindre än 6 % valbe
rättigade, hvaremot a andra sidan ingen krets inom Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands, Blekinge och Örebro län hade så 
högt procenttal för de valberättigade. 

I fråga om städerna utvisar tab. E, att deras relativa antal 
valmän är i de flesta län högre än å landsbygden. Undantag 
derifrån förekomma likväl i Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, 
Malmöhus, Elfsborgs och Kopparbergs län. Fördelas städernas 
valkretsar efter deras antal valberättigade i procent af folkmäng
den, blir resultatet följande: 

Högsta relativa antalet valberättigade förekom år 1896 i 
valkretsen Umeå, Skellefteå och Piteå, 10"2 %, men det lägsta i 
Norrköping, 5'o %• 

För hvar och en af de trenne här förut anförda stadsgrup
perna utgjorde antalet valberättigade år 1896: 

I likhet med hvad som förut iakttagits, utvisar sålunda den 
grupp, som består af rikets mindre städer, det relativt högsta 
antalet valmän. Fortfarande torde ock kunna sägas, att valrät
ten i städerna vanligen står i omvändt förhållande till deras 
storlek, så att ju mindre stadssamhället är, dess större andel af 
folkmängden är valberättigad. Enligt tab. 5 träffas i fråga om 
1896 års val de högsta sifforna för Trelleborg (12"i %), Öregrund 
(12-o %), Laholm ( l l - 8 %), Mariefred (11·4 %), Östhammar ( l l - 0 %) 
o. s. v., men de lägsta för Jönköping (5-4 %), Venersborg (5'4 %), 
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Skeninge (5-3 %) och Norrköping (5'o %), hvilken stad, såsom 
redan förut är anfördt, denna gång härvid intager sista rummet. 

En beräkning af förhållandet emellan de valberättigade s och 
representanterna» antal gifver till allmänt resultat för riket i 
dess helhet, att i medeltal 1,347 valmän svara mot hvarje re
presentant i Andra kammaren. För landsbygden ensam stiger 
motsvarande antal till 1,626, men utgör för städerna endast 825. 
Vid 1893 års allmänna val uppgick antalet valman på hvarje 
representant till 1,311 för hela riket, 1,643 för landsbygden och 
730 för städerna, hvadan för dessa proportionen nu är mindre 
gynsam än förut. 

Hvad de särskilda landsbygderna vidkommer, förete 12 län 
mindre och 12 län större tal än landsbygden i dess helhet. Det 
lägsta visar fortfarande Södermanlands län, eller 895 valberätti-
gade mot hvarje representant, och dernäst Blekinge län, 985. 
Högst är antalet för Gotlands län med 2,244 valmän pr repre
sentant, eller på siffran lika som vid 1893 års val. De näst 
högsta talen träffas numera för Skaraborgs och Vesterbottens 
län, resp. 2,047 och 2,027. 

För de särskilda valkretsarne å landsbygden har ifrågava
rande proportion stält sig på följande satt, hvaraf jemväl fram
går, huru de valberättigade fördela sig emellan olika valkretsar. 

utgjorde vid 1896 års allmänna val numera föreligga, meddelas 
här för första gången redogörelse derför i tab. 4 (kol. 7). 

Enligt der anförda uppgifter utgjorde hela antalet eljest 
valberättigade, men för oguldna kommunalutskylder häftande per
soner vid 1896 års val 52,854, af hvilka 18,735 tillhörde lands
bygden och 34,119 städerna, deraf ej mindre än 24,370 i Stock
holm. Sammanställas näranda data med uppgifterna om verkligen 
valberättigade, blir resultatet följande: 

Likasom vid allmänna valen 1887, 1890 och 1893 förekom 
äfven vid 1896 års val det lägsta antalet valberättigade i Vill-
åttinge härad, nu 477, och dernäst i Jönåkers härad, 603, Åkers 
och Selebo härad, 604, samt Fernebo härad, 653. De högsta talen 
träffas deremot numera för Ofvan-Siljans domsaga, 3,000, Vemmen-
högs, Ljunits och Herrestads domsaga, 2,933, Nordals, Sundals och 
Valbo domsaga, 2,926, samt Vesterbottens norra domsaga, 2,921. 
Den af Ofvan-Siljans domsaga bildade valkretsen räknar alltså 
mer än sex gånger så många valmän som Villåttinge härad. 

Städernas här förut anförda medeltal af 825 valberättigade 
på hvarje representant öfverträffas endast af andra gruppens 
städer, för hvilka antalet uppgick till 917, medan första grup
pens städer utvisade 801 och de till tredje gruppen hörande en
dast 782. Oafsedt de 5 städer, hvilka hvardera välja flere riks
dagsmän, funnos mer än 1,000 valberättigade i följande 9 val
kretsar: Helsingborg (1,716), Karlskrona, Örebro, Uppsala, Lund, 
Jönköping, Linköping och Eskilstuna, samtliga tillhörande andra 
gruppens städer, äfvensom i valkretsen Kristinehamn, Filipstad 
och Askersund inom tredje gruppen. Mindre än 500 valberätti
gade egde blott en enda stadsvalkrets, nämligen Vexjö (451), 
hvilken sålunda med afseende på antalet valmän är den minsta 
valkrets i hela riket. 

Såsom redan förut är antydt, hafva bland valmännen ej 
inräknats för oguldna kommunalutskylder häftande, som eljest 
vore valberättigade. Då fullständiga uppgifter om det antal dessa 

Frånräknas åter hufvudstaden, som härvid intager en af
gjordt dominerande ställning, sjunker antalet af de för oguldna 
kommunalutskylder häftande, eljest valberättigade till 9,749 
(16-6 %) för städerna och 28,484 (8'9 %) för riket i dess helhet. 

Af här ofvan meddelade öfversigt framgår, att om samtliga 
personer, hvilka i öfrigt innehade de qvalifikationer, som enligt 
riksdagsordningen berättiga till deltagande i valen till Andra 
kammaren, äfven betalt sina kommunala utskylder, skulle hela 
antalet valmän år 1896 hafva utgjort 362,743, eller 7% % af 
rikets folkmängd. A landsbygden skulle de valberättigade icke 
hafva ökats mer än till 262,625, eller 6-7 %, men i städerna 
hade antalet uppgått till 100,118, motsvarande 10-2 % af deras 
folkmängd, dock för städerna utom Stockholm endast till 58,651 
(8-3 %). 

Huru antalet eljest valberättigade, men för oguldna kommu
nalutskylder häftande fördelar sig på de särskilda länen, upp
lyser efterföljande tab. F. Deraf framgår bland annat, hvad 
ensamt beträffar landsbygden, att ifrågavarande antal var rela
tivt högst i Blekinge län, som härvid tog försteget, långt framför 
alla de öfriga länen. Antalet för oguldna kommunalutskylder 
häftande, som eljest skulle varit valberättigade, utgjorde nämli
gen i förhållande till summan af detta och de verkligen valbe
rättigade inom detta län ej mindre än 28a %, hvilket delvis 
förklarar den ofvan påvisade ogynsamma ställning länet intager 
i fråga om det relativa antalet verkligen valberättigade. När
mast derefter följde Norrbottens län med I 8 3 %; vidare Göte
borgs och Bohus med 13-5 %, Vesternorrlands med l l -2 %, Verm-
lands med 10'i % o. s. v. Synnerligen laga tal utvisade deremot 
Östergötlands och Malmöhus län, 3'2 % hvartdera, Södermanlands 
och Jönköpings 2'8 %, äfvensom Kopparbergs län, hvilket med 
allenast 1'8 % kom i sista rummet. 

Af landsbygdens valkretsar hade följande de högsta procent
talen, eller öfver 10 %\ 

i Kronobergs län: Uppvidinge härad 13-8 %\ 
i Kalmar län: Norra Möre och Stranda domsaga 16'a %; 
i Blekinge län: Listers domsaga 19-o %, Bräkne domsaga 

13-6 %, Östra härads domsaga 32'i %, Medelstads domsaga 41-3 %; 
i Kristianstads län: Östra Göinge härad 18-2 %\ 
i Hallands län: Hallands norra domsaga 40"s; 
i Göteborgs och Bohus län: Askims och Säfvedals härad 

32-5 %, Vestra och Östra Hisings härad 22-3 %, Inlands dom
saga 12"i %; 
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i Elfsborgs län: Marks härad 21-4 %; 
i Skaraborgs län: Norra Vadsbo domsaga 15-5 %; 
i Vermlands län: Mellansysslets domsaga 14-o %, Söder-

sysslets domsaga 22-9 %, Nordmarks domsaga 15-i %; 
i Vesternorrlands län: Sköns tingslag 29'3 %, Njurunda, 

Indals och Ljostorps tingslag 14-5 %, Ångermanlands södra dom
saga 12-7 %, Själevads och Arnäs tingslag 14-3 %; 

I Jemtlands län: Jemtlands östra domsaga lOi %, Herjeå-
dalens domsaga 12-2 %; 

i Vesterbottens län: Nordmalings och Bjurholms samt Deger-
fors tingslag 15-8 %, Vesterbottens vestra domsaga I67 %; 

i Norrbottens län: Luleå domsaga 21-9 %, Kalix domsaga 
28s %, Torneå domsaga 10-4 %. 

I motsats dertill befinnes, att inom en valkrets, nämligen 
Gagnefs och Rättviks tingslag i Kopparbergs län, förekom ingen 
enda i öfrigt valberättigäd, men för oguldna kommunalutskylder 
häftande person. Då ett dylikt förhållande jemväl egde rum i 
ett flertal af landsbygdens kommuner och kommundelar, eller ej 
mindre än 1,283, och då för en stor mängd kommuner blott en 
eller två personer uppgifvits såsom häftande, synes uraktlåten
heten att för valrättens bevarande erlägga kommunalutskylder 

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

öfver hufvud taget, hvad landsbygden beträffar, kunna hänföras 
till sällsporda undantag. 

Angående städerna, ordnade såsom förut i trenne större 
grupper, upplyser efterföljande sammanställning: 

I första gruppen ingår Stockholm med sitt här förut upp-
gifna betydliga antal af 24,370 (58'8 %) för oguldna kommunal
utskylder häftande, eljest valberättigade personer, hvilket med 
7,273 öfverstiger antalet verkligen valberättigade. Frånräknas 
de förstnämnda, utgör motsvarande antal för öfriga hithörande 
städer endast 4,703 (25"o %), deraf för Göteborg 3,104 (31"i %), 
Malmö 801' (19-o %), Norrköping 509 ( 2 1 9 %) och Gefle 289 
1(12-4 %). 

Bland andra gruppens städer utvisa följande de relativt 
högsta talen: Sundsvall 604(43-5%), Örebro 558 (29"o %), Karls
krona 535 (25-5 %), Söderhamn 186 (22-4 %), Landskrona 210 
(20'i %) och Jönköping 250 (18-o %), samtliga med högre pro
centsiffror än för gruppen i dess helhet. Sista rummet intages 
af Vexjö med allenast 6 (l -3 %). 

Af städerna inom tredje gruppen uppnåddes de proportions
vis högsta talen af Luleå, 308 (42'3 %), Skanör med Falsterbo 
57 (34-s %), Skeninge 30 (31-3 %), Hernösand 174 (22-5 $),-
Motala 51 (21-3 %) och Filipstad 68 (20-4 %). I 6 af de till 
denna grupp hörande städer, nämligen Mariefred, Engelholm, 
Uddevalla, Marstrand, Hjo och Säter, fanns deremot ingen enda 
person, som på grund af uraktlåtenhet att erlägga kommunala 
utskylder var oberättigad till deltagande i valen. 

Jern föras åter de trenne gruppernas procentsiffror med hvar
andra, framgår otvetydigt, att antalet för oguldna kommunal
utskylder häftande, som eljest vore valberättigade, öfver hufvud 
taget står i direkt förhållande till städernas folkmängd. I de 
stora städerna är ifrågavarande antal vanligen högt, i de mindre 
städerna lågt, ofta ej högre än å landsbygden. De skiljaktig
heter emellan stadsgrupperna i afseende på det relativa antalet 
verkligen valberättigade, som här förut blifvit påvisade, torde 
sålunda, åtminstone till en stor del, kunna härigenom förklaras. 

C) Valsättet. 

Af de bada valsätt, hvilka jemlikt § 16 riksdagsordningen 
kunna förekomma, användes vid 1896 års allmänna val det 
omedelbara sättet i 176 och det medelbara i 20 valkretsar, alla 
de senare å landsbygden. I hvilken utsträckning det ena eller 
andra valsättet användts vid de allmänna val å rikets landsbygd, 
om hvilka uppgifter härutinnan föreligga, framgår af den i efter
följande tab. G. meddelade öfversigt. 

Utvecklingen har sålunda fortfarande gatt i samma riktning 
som under den föregående tiden, nämligen så att allt flere val
kretsar antagit det omedelbara valsättet, hvilket numera begag
nas af 86-7 % af hela antalet. De kretsar, som efter 1893 års 
allmänna val öfvergått från det medelbara valsättet, äro följande: 
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i Elfsborgs län: Kinds härad; Redvägs härad; 
i Vermlands län: Södersysslets domsaga; Nordmarks domsaga; 
i Gefleborgs län: Vestra Helsinglands domsaga; 
i "Vesterbottens län: Nordmalings och Bjurholms samt Degerfors 

tingslag. 
Af dessa 6 kretsar, som efter år 1893 antagit det omedel

bara valsättet, utgjorde Kinds och Redvägs härad förut en enda 
valkrets med medelbara val, och är detta orsaken, hvarför hela 
antalet valkretsar med sistnämnda valsätt enligt tab. G nedgått 
med allenast 5. A andra sidan befinnes, att valkretsarne med 
omedelbart valsätt utöfver sistnämnda antal ökats med ytterli
gare 5, hvilket beror på den under år 1896 genomförda ändring 
af valkretsindelningen, hvarigenom å landsbygden 5 nya kretsar 
bildades, som alla antogo omedelbart valsätt. 

Numera är det omedelbara valsättet enrådande i 13 af r i 
kets län, nämligen Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, 
Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Hallands, Vermlands, Örebro, 
Vestnianlands, Kopparbergs, Vesternorrlands och Jemtlands län 
samt nästan enrådande i Kronobergs, Kalmar, Malmöhus, Göte
borgs och Bohus, Skaraborgs, Vesterbottens och Norrbottens län, 
i hvilka blott en af hvartdera länets valkretsar använder det 
medelbara valsättet. Öfvervägande omedelbara val förekomma 
dessutom i Gefleborgs län. 

Det medelbara valsättet är deremot i intet län enrådande, 
men användes ännu öfvervägande i Stockholms, Uppsala och 
Elfsborgs län. 

Hela det område af rikets landsbygd, som numera antagit 
det omedelbara valsättet, eger omkring sju åttondedelar af lands
bygdens folkmängd och antal valberättigade. Utvecklingsgången 
i dessa bada hänseenden angifves af efterföljande sammanställning: 

Tab. G. Valsättet å landsbygden. 

I de 20 valkretsar, der det medelbara valsättet användes, 
uppgick sammanlagda folkmängden år 1896 till 505,896, eller 
12-8 % af landsbygdens hela folkmängd, och antalet valberätti
gade till 29,585, utgörande 12-i % af landsbygdens samtlige 
valmän. 

Från och med 1890 års allmänna val har inom alla stads-
valkretsarne det omedelbara valsättet uteslutande blifvit användt. 

Rikets samtliga valkretsar jemte deras folkmängd och val-
berättigade fördelade sig vid 1896 års allmänna val, allt efter 
som de valde omedelbart eller medelbart, på följande satt: 

I förhållande till folkmängden utgjorde alltså antalet val-
berättigade 6-4 % öfver hufvud i de valkretsar, der omedelbart 
valsätt användes, och 5'8 % i kretsarne med medelbara val. 

D) I valen deltagande. 

Om de väljandes absoluta antal och dettas förhällande till 
antalet valberättigade finnas för hvarje valkrets uppgifter med
delade i tab. 4 (kol. 8—10). I vissa fall afvika likväl dessa 
uppgifter från de af valförrättarne lemnade, och har detta meren
dels sin grund deri, att genom Centralbyråns skriftvexling med 
vederbörande kommunalmyndigheter åtskilliga rättelser vidtagits. 
Bland annat har det visat, sig, att en del kommuner verkligen 
deltagit i valen, ehuru val förrätta ren derom icke haft kännedom 
eller kunnat meddela uppgift, enär intet valprotokoll till honom 
insändts. De personer, som under sådana förhållanden deltagit 
i omröstningen, hafva i likhet med hvad som skett i föregående 
redogörelser inräknats bland dem, som i valen deltagit, men 
hvilkas röster kasserats. 

I efterföljande tab. H meddelas en sammanställning af upp
gifterna om de väljandes absoluta och relativa antal vid samt
liga de allmänna val, om hvilka dylika uppgifter föreligga. Deraf 
framgår, att i 1896 års allmänna val deltogo sammanlagdt 140,488 
personer, af hvilka 98,912 å landsbygden och 41,576 i städerna. 
Dessa tal äro de högsta, som hos oss vid något val förekommit, 
och öfverträffa alltså äfven siffrorna för 1887 års förra val, hvilka 
i fråga om riket i dess helhet och landsbygden hittills varit de 
högsta. 

Fäster man sig vidare vid förhållandet emellan antalet i 
valen deltagande och de valberättigade, så visar sig, att oafsedt 
1887 års förra val, då särskilda omständigheter föranledde siff
rornas stigning till en osedvanlig höjd, deltagandet i valen öfver 
hufvud för hvarje gång omfattas med allt större intresse från 
valmännens sida, och gäller denna iakttagelse så väl landsbyg
den som städerna. I 1872 års allmänna val deltogo sålunda 
endast 19 i % af de valberättigade i allmänhet, 16'i % å landet 
och 41-i % i städerna, men år 1896 hade antalet väljande steg 
för steg hunnit upp till 45"3 % för riket i dess helhet, 40e % 
ensamt för landsbygden och 63-o % för städerna. 

Likasom deltagandet i valen alltid varit lifligare i städerna 
än på landet, är det ock betydligt större vid de omedelbara än 
vid de medelbara valen. Inom de valkretsar, i hvilka det ome-
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delbara valsättet användes, deltogo nämligen år 1896 öfver hufvud 
taget 48-4 % af deras hela antal valmän, men i kretsarne med 
medelbara val endast 16'e %• Sistnämnda procentsiffra är jemväl 
lägre än för de fyra näst föregående valen och uppnår ej ens 
hälften af det relativa antalet deltagande i 1887 års förra val. 

I fråga om särskilda landsbygder synes med vederbörligt 
afseende på de bada valsätten deltagandet i 1896 års val hafva 
varit lifligast i Södermanlands län och dernäst i Vestmanlands, 
Vermlands, Vesternorrlands och Jönköpings län. Jemförelsevis 
minsta intresset visade sig deremot, såsom jämväl förut iaktta
gits, i Norrbottens län, och kommo Vesterbottens, Blekinge och 
Elfsborgs län derintill närmast. 

De särskilda landsvalkretsarne hafva, allt efter som de om
fattat det omedelbara valsättet eller vidhålla det medelbara, att 
uppvisa följande skiljaktigheter med hänsyn till det större eller 
mindre deltagandet i valen: 

Tab. H. Antal deltagande i de allmänna valen åren 1872—1896. 

Bland dessa valkretsar uppnåddes i fråga om de omedelbara 
valen de högsta procenttalen af Villåttinge härad (79'2 %), som 
äfven vid 1893 års allmänna val korn i främsta rummet; vidare 
af Norunda och Örbyhus härad (71-4 %) samt Luggnde domsagas 
södra valkrets (7To %). Minst var deltagandet i Oxie härad 
(10o %) och dernäst i Bräkne domsaga (10'4 %) samt Östra 
härads domsaga i Blekinge län (10'4 %). Vid de medelbara 
valen deremot visade sig intresset lifligast i Södra Helsinglands 
östra tingslag (46-9 %) och i samma domsagas vestra tingslag 
(38s %), men svagast i Umeå tingslag (3-6 %), Bara härad 
(7-i %), Torneå domsaga (7-8 %) och Norra Vadsbo domsaga 
(7-9 %). 

Inom de särskilda grupperna af städer befunnos de i 1896 
års allmänna val deltagande, så väl absolut som i förhållande 
till antalet valberättigade, hafva utgjort: 

Såsom häraf synes, äro skiljaktigheterna mellan de större 
gruppernas procentsiffror foga betydande. Något annorlunda ter 
sig likväl förhållandet, om undersökningen utsträckes till de sär
skilda stadsvalkretsarna och städerna. Fördelningen af dem 
efter procenttalen for deltagandet i valen utfaller nämligen på 
följande satt: 

Inom första gruppen, eller den som utgöres af de 5 städer, 
hvilka hvar för sig utse två eller flere riksdagsmän, var delta
gandet störst i Norrköping (822 %) såsom vanligt och minst 
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i Malmö (46'2 %). I Stockholm utgjorde de väljandes relativa 
antal denna gång likasom vid 1893 års val 66-9 %, vexlande 
mellan 7(H %, för dess femte krets, och 64-7 %, för första 
kretsen. 

Af de 20 städer, som tillhöra andra gruppen och som hvar
dera välja en riksdagsman, utvisade Karlstad det högsta pro
centtalet (85-4 %) och Sundsvall det lägsta (22-7 %). 

Bland tredje gruppens 21 valkretsar intogs främsta rummet 
af kretsen Nyköping, Torshälla, Strengnäs, Mariefred och Trosa 
(75-5 %). Mycket nära derintill kom dock kretsen Lidköping. 
Skara och Hjo (75-2 %). Lägst stod valkretsen Luleå och Hapa
randa (23'8 %). Af de särskilda städerna iuom denna grupp 
uppnådde Säter maximum (92-6 %), hvilket alltså är det högsta 
procenttalet för någon stad. Lägst så väl inom gruppen som 
bland samtliga städer kom Borgholm (22-4 %), hvars siffra är 
något lägre än för Sundsvall. 

I sina föregående redogörelser för riksdagsmannaval har 
Centralbyrån ansett sig böra särskildt framhålla de fall, då inom 
en kommun eller kommundel intet val egde rum. Antalet af 
dessa kommuner och kommundelar, hvilket under senare tider 
betydligt nedgått, men nu åter visar tendens till ökning, har 
från och med 1878 års val varit följande: 

Sist anförda 9 kommuner och kommundelar voro följande, 
hvarvid mb. efter kommunens namn betecknar, att valet der 
skulle skett på medelbart satt. 

Östergötlands län: SviuhuH; Blåviks kommundel i Ydre härad; Maigesanda kom
mundel i Vifolka härad; 

Elfsborgs län: Karl Gustaf (mb.); 

Skaraborgs län: Vesterplaua; Bredsäter; Hällums kommnndel i Skånings härad: 
Falköpings östra landskommun; 

Vestma'nlands län: Ramsbergs kommundel i Skinskattebergs tingslag. 

Angående orsakerna, hvarför inga val skedde, upplyses be
träffande Karl Gustaf och Vesterplana samt Blåviks, Maigesanda, 
Hällums och Ramsbergs kommundelar, att ingen valberättigad 
vid tillfället infann sig. De 3 vid sammanträdet i Svinhult 
närvarande valmännen förklarade sig icke vilja rösta. Från 
Bredsäter upplyses, att ingen kallelse till valet anlände, hvadan 
ej något val kunde hållas. I Falköpings östra landskommun 
måste valet inställas derför, att samtliga 18 inom kommunen 
eljest valberättigade häftade för oguldna kommunalutskylder. 

E) Valförrättningen och röstfördelningen. 

Om tiden för 1896 års allmänna val till Riksdagens Andra 
kammare lemna de inkomna redogörelserna följande upplysningar: 

Valstatistik 1894—1896. 

Landsbygden: 

Städerna: 

Det till tiden första riksdagsmannaval för innevarande 
period skedde den 28 juni i Vestra Helsinglands domsaga och 
de sista den 29 september i Uppsala och Lund. A landsbygden 
hölls det sista valet den 27 september i Falu domsagas norra 
tingslag och i städerna egde det tidigaste valet rum den 20 
augusti i valkretsen Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungs
backa. 

Förenämnda uppgifter om valtiderna afse icke de med an
ledning af upphäfda val, afsägelse eller dödsfall företagna om
valen, till antalet 7. Af dessa skedde 2 i november och 4 i 
december 1896 samt 1 i januari innevarande år (1897). 

Såsom fortsättning af de i närmast föregående redogörelser 
anförda uppgifter om valens fördelning på särskilda veckodagar 
meddelas nedanstående öfversigt: 

Högsta antalet val, eller 53, skedde alltså äfven denna gång 
på söndagar, men i betydligt större utsträckning än förut. Af 
1893 års val höllos nämligen 35 på söndagar och af 1890 års 
val endast 16. Förstnämnda 53 val höllos alla å landsbygden 
och i valkretsar med omedelbart valsätt, hvadan nära 41 % af 
dessa hade söndagen till valdag. 

Det största antalet riksdagsmannaval år 1896 förrättades 
söndagen den 23 augusti, nämligen 16. Närmast derintill kom 
lördagen den 29 i samma månad med 13 val och derefter näst-
följande söndag den 30 med 12 val. 

Vid de elektorsval, som i och för riksdagsmannavalen höllos 
i de 20 valkretsar å landsbygden, hvilka fortfarande använda 
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det medelbara valsättet, utsagos sammanlagdt 687 elektorer. I 
följd af den fortgående minskningen af antalet valkretsar med 
dylikt valsätt har elektorernas antal gradvis nedgått, så att det
samma vid allmänna valen nedannämnda år utgjorde: 

Största antalet elektorer, eller 53, utsågs vid senaste val i 
Södra Roslags domsaga och det lägsta, eller 21, i Vedens och 
Bollebygds härad. I medeltal räknades ungefär 34 elektorer för 
hvarje valkrets. Efter antalet elektorer fördelade sig ifråga
varande valkretsar sålunda: 

För de valdes röstetal redogöres i kol. 11 å tab. 4 samt i 
efterföljande tab. I. Af der meddelade uppgifter visar sig bland 
annat, att samtlige de valde erhöllo absolut majoritet utom 22, 
nämligen 19 å landsbygden och 3 i städer, alla valde på ome
delbart satt. Relativt högsta röstetalen tillföllo i de kretsar å 
landsbygden, som använde omedelbara valsättet, representanten 
för Oxie härad (98'9 %, eller alla röster utom 2), för Onsjö 
härad (95i %), Kinda och Ydre domsaga (93i %), Vestra och 
Östra Hisings härad (92-9 %), Glanshammars och Örebro härad 
(92-4 «/„), Albo och Gärds domsaga (91-8 %) samt för Ölands 
domsaga (90'3 %); lägsta röstetalen erhöllo representanterna för 
Lane och Stångenäs härad (30'2 %), Sunnerbo domsagas vestra 
valkrets (34'9 %) samt för Norra Åsbo domsaga (35-2 %). I 
kretsar med medelbart valsätt erhöllo två, nämligen represen
tanterna for Uppsala lans södra domsaga samt för Vedens och 
Bollebygds härad, alla elektorsrösterna, hvarjemte representan
terna för Mellersta Roslags domsaga, Bara härad och Norra 
Vadsbo domsaga valdes med alla röster utom 1; lägst kom 
representanten för As och Gäsene domsaga (53"5 %) med endast 
3 röster mera än närmaste man. 

Af stadsrepresentanterna uppnådde följande de högsta röste
talen: 4 för Stockholm (98-8 #—90-3 %), 2 för Göteborg 
(97-9 % och 97-2 %), 1 för Norrköping (97-9 %), representanten 
för Sundsvall ( 9 6 G %) samt för Luleå och Haparanda (95"3 %), 
hvilka två sistnämnda erhöllo alla afgifna röster utom 6. Med 
lägsta röstetalen ingingo deremot representanterna för Östersund 
och Hudiksvall (388 %), för Jönköping (415 %) samt för La
holm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka (47-9 %). 

Angående närmaste mans röstetal äro uppgifter meddelade 
i tab. 4, kol. 12. Antalet valkretsar å landsbygden fördelade 
sig efter den procent nämnda röstetal vid 1896 års allmänna 
val utgjorde i förhållande till den valdes röstetal påföljande satt: 

Då, såsom förut är anförd t, 2 af de på medelbart satt valde 
riksdagsmännen utsagos med alla afgifna elektorsröster, måste 
här ofvan upptagna valkretsar utgöra 2 mindre än landsbygdens 
hela antal. 

I fråga ensamt om de omedelbara valen å landsbygden visar 
sig af ofvanstående öfversigt, att antalet valkretsar, der den 
valdes närmaste man erhöll mer än 75 % af dennes röstetal, 
uppgick till 32. Bland dem befinna sig samtliga valkretsar i 
Södermanlands län utom Åkers och Selebo härad äfvensom 5 
af Vermlands lans 8 valkretsar. Minsta skilnaden emellan den 
valdes och närmaste röstetal förekom i Hallands lans norra dom
saga, likasom vid 1893 års allmänna val, och i Jönåkers härad, 
i hvilka bada kretsar närmaste man erhöll endast 3 röster 
mindre än den valde. Skilnaderna voro äfven obetydliga i Söder
törns domsaga (6), Villåttinge härad (8), Östra Göinge härad 
(12), Södra Möre domsagas östra valkrets (15) och Uppvidinge 
härad (15). 

Tab. I. De valdes relativa röstetal. 
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Vid valen i städerna erhöllo de, som komnio närmast 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 
härvid mast upptagas såsom 5 valkretsar: 

Att valstriderna inom det stora flertalet af stadsvalkretsar 
äfven denna gång varit ganska häftiga, visar sig sålunda deraf, 
att i ej mindre än 34 kretsar, eller fullt två tredjedelar af hela 
antalet, de i röstetal närmast de valde erhöllo mer än hälften 
af dessas röstetal. I 20 af de nämnda kretsarne korn närmaste 
man upp till mer än 75 % af den valdes hela röstsumma, och 
i 9 af ifrågavarande kretsar stego medtäflarnes röstetal anda till 
öfver 90 % af de valdes. De valkretsar, i hvilka utgången af 
valen synes hafva varit mest tvifvelaktig, voro Stockholms första 
och fjerde kretsar (96'9 %), Södertelge in. fl. städer (96'3 %), 
Östersund och Hudiksvall (95'0 %), Laholm ru. fl. städer (94-8 %), 
Gefle (93-5 %), Lund (93-s %), Nyköping m. fl. städer (93-1 %) 
samt Göteborg (92-5 %). Endast inom 2 stadsvalkretsar synes 
resultatet hafva varit på förhand gifvet, nämligen i Sundsvall, 
der den valdes närmaste man erhöll blott 1 rost, samt i Luleå 
och Haparanda, der röstetalet närmast efter den valdes utgjorde 
endast 6 (4'9 %). 

Antalet röster, som afgåfvos å andra personer än den valde 
och hans närmaste man, uppgick för samtliga valkretsar å lands
bygden med omedelbart valsätt till 7,145, eller 7'6 % af alla af-
gifna, hvilket är relativt lägre än vid alla föregående val med 
undantag af förra valet år 1887. "Vid medelbara valen utgjorde 
ifrågavarande röstetal endast 26, eller knappast 3-9 % af alla 
672 afgifna elektorsröster. 

Inom första gruppens städer, der hvarje valsedel måste inne
hålla 2 eller flere namn och de röstande alltså faktiskt egde ett 
motsvarande antal röster, uppgick hela antalet å 19,540 valsed
lar afgifna röster till 96,757. Deraf erhöllo de valde samman-
lagdt 64,906 och de 9, en för hvarje valkrets, som kommo när
mast de- med lägsta röstetalet valde, 8,271, hvadan efter ytter
ligare afrakning af 451 kasserade röster återstod ett samfäldt 
röstetal af 23,129 för andra personer än de valde och de 9 i 
röstetal närmaste. För andra gruppens städer belöpte sig detta 
röstetal till 456, deraf 183 ensamt i Jönköping, och för tredje 
gruppens stadsvalkretsar till 413, af hvilka 173 kommo på kret
sen Östersund och Hudiksvall. Med dessa och några få andra 
undantag visar sig sålunda, att splittringen vid städernas val 
öfver hufvud taget var ganska obetydlig. I 10 valkretsar var 
partisammanhållningen å ömse sidor så fast, att ingen enda 
rost tillföll andra personer än den valde och hans närma
ste man. 

Antalet kasserade valsedlar vid 1896 års allmänna val ut
gjorde tillsammans 1,878, nämligen 1,876 vid de omedelbara 

och endast 2 vid de medelbara valen. Af de vid omedelbara 
val kasserade valsedlarne belöpte sig 1,744, eller 1-9 % af alla 
afgifna, på landsbygden och 132 (0'3 %) på städerna. Dessa tal 
äro så väl absolut som relativt högre än för 1893 års allmänna 
val, och procentsiffrorna afvika i obetydlig mån från förhållan
det år 1890, såsom närmare framgår af efterföljande uppgifter 
om antalet kasserade valsedlar vid de senaste omedelbara valen, 
dels absolut och dels i procent af samtliga dervid afgifna val
sedlar: 

I förestående antal ingå ej blott de valsedlar, som af olika 
anledningar vid själfva valtillfällena kasserades eller som vid 
sammanräkning inför vederbörande domhafvande eller magistrat 
förklarades ogiltiga, utan ock alla de röster, som afgåfvos inom 
kommuner, från hvilka valprotokoll icke blefvo inom behörig tid 
insända. För de fall, då af nämnda eller andra orsaker samt
liga inom en kommun vid omedelbara val afgifna röster blefvo 
kasserade eller då vid medelbara val de utsedde elektorerna ej 
i valen deltogo, hvarigenom i bada fallen valmännen gingo miste 
om allt inflytande på valens utgång, meddelas i fråga om 1896 
års allmänna val nedanstående redogörelse. 

A) Omedelbara val. 
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B) Medelbara val. 

Antalet i det hela utgör alltså 48 kommuner och 1 kom
mundel med tillsammans 1,223 i riksdagsman na- eller elektors
valen deltagande personer; ensamt vid omedelbara val 42 kom
muner med 1,186 valdeltagare och vid medelbara val 6 kommu
ner och 1 kommundel med 37 i elektorsvalen deltagande. En 
jemförelse härutinnan med närmast föregående allmänna val ut
faller på följande satt, hvarvid dock bör anmärkas, att upp
gifterna för åren 1887 och 1890 endast afse då förrättade ome
delbara val, enär motsvarande data för de medelbara valen 
saknas: 

Da siffrorna alltså denna gång te sig betydligt ogynsammare 
än vid näst föregående val, torde detta förhållande kunna på
kalla en viss uppmärksamhet. 

En närmare undersökning af orsakerna till berörda röstkas-
seringar vid 1896 års val ådagalägger i fråga om de omedelbara 
valen, att i 28 fall det ingifna valprotokollet befunnits ofull
ständigt eller felaktigt, och voro dessa protokoll insända från 
Taxinge, Hultsjö, Barlingbo, Björke, Lummelunda, Norrlanda, 
Sjonhem, Björka, Friggeråker, Falköpings vestra landskommun, 
Håkantorp, Brunnhem, Dala, Rådene, Edåsa, Bjerka, Om, Vamb, 
Sventorp, Gredbäck, Södra Fogelås, Hjo landskommun, Tiarp, 
Fridene, Utvängstorp, Nykyrka, Trästena och Äppelbo. Halfva 
antalet utgöres af de 14 kommuner i Gudhems och Kåkinds 
domsaga, hvilkas röster af domhafvanden kasserades, enär proto
kollen icke innehöllo uppgift, att valen skett, såsom föreskrifvits, 
kl. 10 förmiddagen. För Trästena uppgifves såsom skal för 
kasseringen, att valprotokollet icke utmärkte, att valet skett med 
slutna sedlar. Från 9 kommuner, nämligen Jäder, Kärnbo, 
Visby norra landskommun, Rute, Hedeskoga, Hangelösa, Sil, 
Kymbo och Ervalla, inkom ej alls något valprotokoll till val-
förrättande domhafvanden, ehuru val der hållits, och från 2 
kommuner, Tarsled och Nora (Vesternorrl. län), ingafs proto
kollet efter den bestämda tidens utgång. För Förkärla kas
serades alla afgifna valsedlar, emedan de å frånsidan voro för
sedda med anteckning om vissa' fyrktal, och för Ofraby (Hal
lands län) derför, att valet enligt protokollet hållits å kommu
nalstämma, och protokollet ej utmärkte, att valet det oaktadt 
försiggått i enlighet med riksdagsordningens föreskrifter. Valet 
i Hammerdal underkändes på grund deraf, att af 180 i valet 
deltagande afgåfvos 181 röster. 

I sammanhang härmed torde ej böra lemnas oanmärkt, att 
Hemmesjö och Tegnaby i Kronobergs län fortfarande höllo 
gemensamt val, ehuru de utgöra två särskilda kommuner, men 
att detta val, likasom vid föregående tillfällen skett, godkändes. 

Beträffande medelbara val är redan i det föregående anfördt, 
att hela antalet valde elektorer utgjorde 687. Af dessa deltogo 
i riksdagsmannavalen 672 (tab. 4, kol. 10), medan 15 uteblefvo, 
hvilket i 7 här ofvan uppräknade fall hade till följd, att ifråga
varande kommuner förlorade allt inflytande på valen. Rörande 
skälen för dessa elektorers uteblifvande har upplysts, att de för 
Dänningelanda och Valbo-Ryrs kommuner samt Vallentuna kom
mundel utsedde 3 elektorer voro af sjukdom urståndsatta att 
deltaga i valen; att samma förhållande egde rum med den ene 
af de 2 för Oxabäck valde elektorerna, och då han innehade 
protokollsutdraget för elektorsvalet, hindrades derigenom äfven 
den andre elektorn att deltaga; att elektorn för S:t Olof och 
S:t Per förvägrades deltagande såsom vald å kommunalstämma, 
samt att elektorn för Kärråkra ej deltog i valet, enär han be
fanns ej vara valberättigad. Den för Ekby valde elektorn ute-
blef af obekant skal. 

Af de öfriga, i valen ej deltagande elektorerna uteblefvo: 
1 elektor från hvardera af Locknevi, Skålleruds och Korpilom-
bolo kommuner på grund af sjukdom, 1 för Hietaniemi i följd 
af tjensteresa, 1 för Vassända-Naglum med annat laga förfall, 
1 för Enontekis »i anseende till resans längd och dyrhet» samt 
1 för Hjorted utan uppgifvet skal. Att Karl Gustafs kommun 
i Elfsborgs län ej valde några elektorer, är redan förut med-
deladt. 

Antalet öfverklagade val, i fråga om hvilka klagomålen 
fallföljdes, utgjorde 26, deraf 20 för valkretsar å landsbygden 
och 6 för stadsvalkretsar. Resultaten af de anförda besvären 
framgå af efterföljande öfversigt: 

Bland ofvanstående öfverklagade val ingå 2 för Skånings, 
Vilske och Valle domsaga, enär det val, som förrättades sedan 
ordinarie valet blifvit på anförda besvär upphäfdt, jemväl öfver-
klagades. Till upphäfda val har jemväl räknats valet for Lane 
och Stångenäs härad, hvilket af Kungl. Maj:ts Befallningshaf
vande i Göteborgs och Bohus län på det satt ändrades, att 
annan person än den af valförrättaren nämnde förklarades vald. 

Af de 20 val, som drogos under Eders Kungl. Maj:ts prof
ning, blefvo 16 faststälda, hvaremot 4 upphäfdes. Närmare upp
lysningar härutinnan samt om de 5 nya val, som måste ske i 
följd af Eders Kungl. Maj:ts och Eders Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes utslag, och de 2 val, som erfordrades i anledning 
deraf, att en af de valde afsade sig riksdagsmannaskapet och 
en annan före 1896 års slut afled, meddelas i anmärkningarna 
till tab. 4. 
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Till jemförelse med förhållandet under föregående år lemnas 
här nedan en summarisk redogörelse för antalet öfverklagade 
val af de allmänna valen från och med år 1872, hvarvid äfven 
angifves, huru många val blifvit upphäfda, vare sig i sista in
stansen eller i första, utan att målen vidare fullföljts: 

Antalet öfverklagade val år 1896 var sålunda ungefär lika 
stort som medeltalet för hela tiden från och med år 1872. Af 
samtliga under denna period öfverklagade val upphäfdes inemot 
23 %, men af 1896 års val endast 19 %. 

F) Kammarens sammansättning på grund af valen. 

Antalet ledamöter i Andra kammaren utgör jemlikt § 13 
riksdagsordningen, sådan den numera lyder, 230, af hvilka 150 
äro valde af landsbygdens och 80 af städernas valkretsar. Un
der föregående valperioder från och med 1867—1869 har antalet 
utgjort: 

Genom den vidtagna ändringen i riksdagsordningen uppstod 
alltså en ökning af hela antalet ledamöter i Andra kammaren 
med 2 på det satt, att landsbygdens representantantal ökades 
med 5, men städernas minskades med 3. 

I Riksdagens hela ledamotsantal, utgörande från och med 
innevarande år 380, ingår Första kammaren med 395 % och 
Andra kammaren med 60'5 %t och fördelar sig sistnämnda rela
tiva antal med 39'5 % på landsbygden och 21-o % på städerna. 
Vid 1894 års riksdag utgjorde deremot hela antalet representan
ter 376, af hvilka 39-4 % tillhörde Första och 60-6 % Andra 

kammaren samt af sistnämnda antal 38'5 % landsbygden och 
22-1 % städerna. 

Den yrkesfördelning af Andra kammarens ledamöter, som 
meddelas i tab. K, utvisar, att några väsentliga förändringar i 
de särskilda yrkesklassernas styrka sedan år 1894 öfver hufvud 
taget icke inträdt. Fortfarande är ock klassen »hennnansegare 
och landtbrukare» talrikast representerad, utgörande vid 1897 
års riksdag nära 43 % af hela antalet ledamöter i kammaren. 
Sammanföras deremot å andra sidan alla till kammaren hörande 
civile och militäre tjänstemän, prester, lärare och läkare till en 
enda grupp, kommer denna att uppgå till ett antal af 66, eller 
inemot 29 % af samtliga, då alltså återstående 164, eller fullt 
71 %, skulle förnämligast utgöras af representanter för jordbruk, 
industri och handel. 

Af nuvarande ledamöter af statsrådet är 1 tillika ledamot 
af Andra kammaren, hvarjemte 2 förutvarande medlemmar af 
statsrådet vid riksdagens början tillhörde kammaren, af hvilka 
dock den ene under pågående riksdag med döden afgick. 

Åldersfördelningen af Andra kammarens ledamöter år 1897 
utfaller på satt tab. L närmare angifver, hvarvid till jemförelse 
äfven meddelas dylika uppgifter för åren 1879 och 1888. Lika
som under de senare åren utvisar äfven för närvarande ålders
gruppen 50—60-årige det högsta antalet, nämligen 104, och 
kommer närmast derefter gruppen 40—50 år, hvars antal utgör 
64. Medelåldern för hvar och en af kammarens ledamöter öfver 
hufvud uppgår numera till 52'7 år, ensamt för landsbygdsrepre
sentanter till 52'3 år, men för stadsrepresentanter till 534 år. 
Af dessa medeltal är landsbygdsrepresentanternas lika med 1894 
års siffra, ehuru högre än för något föregående är, medan talen 
för stadsrepresentanterna och samtlige medlemmar af kammaren 

Tab. K. Yrkesfördelning af Andra kammarens ledamöter. 
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äro de högsta, som hittills förekommit. Detta framgår närmare 
af efterföljande öfversigt, utvisande medelåldern (år) för Andra 
kammarens ledamöter vid de första riksdagarne under hvarje 
valperiod från och med 1870—1872. 

Tab. L. Åldersfördelning af Andra kammarens ledamöter. 
Den äldste af kammarens nuvarande ledamöter är född 

år 1823, den yngste år 1864. 
En iakttagelse, som städse förut blifvit gjord, att represen

tanternas medelålder är betydligt högre för Första kammaren 
än för Andra, bekräftas äfven denna gång. Skilnaden utgör för 
närvarande 5'8 är, mot ;yi år vid 1894 års riksdag. 

Med afseende pä personalomsättningen inom Andra kam
maren i följd af 189(5 års allmänna val fördela sig kammarens 
nuvarande ledamöter på följande satt: 

Ej mindre än 180, eller fullt 78 °i, hafva alltså förut del
tagit i kammarens förhandlingar, och endast 50, eller inemot 
22 %, äro nya medlemmar. 

Samtliga representanterna från Uppsala och Jemtlands län 
äfvensom alla från Vesterbottens lans landsbygd äro omvalde. 
Af riksdagsmännen frän Hallands län äro deremot alla nyvalde 
utom 2. 

Bland kammarens nuvarande ledamöter hafva 12 förut varit, 
representanter i Första kammaren, och ännu finnas i Andra 
kammaren 3 personer, som deltagit i ståndsriksdag, nämligen 2 
såsom medlemmar af Ridderskapet och Adeln samt 1 af Bonde
ståndet. 

Stockholm den 8 april 1897. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

K. G. Odén. 
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FYLLNADSVALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅREN 1894—1896. 
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VALBERÄTTIGADE OCH I ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN FÖR RIKSDAGSPERIODEN 
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