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V 

Résumé de la Statistique électorale pour 1909—1911. 

En 1909 le droit de vote général fat introduit en Suède pour les élections à la Seconde chambre 
de la Diète en même temps que la méthode proportionelie fut introduite pour la plupart des élec
tions communales et politiques. 

Les élections pour la Première chambre sont faites comme autrefois par les conseils généraux 
et par les conseils municipaux des plus grandes villes, mais la période ne comprend maintenant 
que six ans au lieu de neuf. Toute la chambre n'est pas élue à la fois, les circonscriptions étant 
divisées en six groupes, un d'eux élisant chaque année. En octobre 1911 cependant la Première cham
bre fut dissoute par le Roi, et de nouvelles élections pour toute la chambre eurent lieu en novem
bre la même année. 87 députés ainsi élus étaient modérés, 51 libéraux et 12 socialdémocrates. 

Les modifications concernant les élections à la Seconde chambre, introduites en 1909, furent 
cependant beaucoup plus radicales. Le droit de vote est à présent accordé à tous les hommes sué
dois de bonne réputation, âgés de 24 ans, exepté 

ceux qui sont en tutelle ou en faillite; 
ceux qui ont reçu secours de l'assistance publique ou qui n'ont pas payé à l'État ou à la com

mune leurs contributions; 
enfin tout conscrit qui n'a pas accompli l'obligation du service militaire. 
Tout homme qui s'établit dans une commune doit pour recevoir le droit de vote montrer qu'il 

a payé ses contributions pour l'année précédente. 
Chaque année une liste de votes est dressée pour chaque circonscription, comprenant tous les 

hommes qui au commencement de l'année ont 24 ans accomplis. 
Tout homme qui n'est pas frappé par une des causes de disqualification susmentionnées, est 

inscrit dans la liste comme ayant droit de vote. Ces listes sont employées aux élections à la 
Seconde chambre. Les chiffres suivants indiquent le nombre des hommes étant compris dans les 
listes do vote aux élections en 1911, ainsi que leur répartition au point de vue du droit de vote. 

Campagne Villes Pays entier 

Hommes aux listes 1023 770 325 431 131!) 201 
dont ayant droit de vote «59 792 206 40S 1066200 

> n'ayant pas droit de vote . . . 163978 119023 283001 

En proportion de la population les électeurs étaient de 24'4 %, et ceux qui avaient droit de vote 
effectif de 19'3 %. Dans les villes les électeurs n'étaient que 14'8 % de la population, mais dans la 
campagne ils étaient de 208 %. 

Dans cette statistique les électeurs sont distribués en groupes de professions pour expliquer l'effet 
des dispositions concernant le droit de vote et l'emploi de ce droit parmi les différentes parties so
ciales de la population. Les indications sur ce point se retrouvent dans les tabl. 4—6. Un ré
sumé pour le pays entier se trouve dans le tabl. I, page 30. Les professions sont réunies en trois 
grands groupes I, II, III, comprenant la classe supérieure, moyenne et inférieure. 

Le tableau, page 32, indique les différentes causes de la perte du droit de vote. 
Le nombre total des électeurs n'ayant pas droit de vote était de 283 001, dont 164 101 avaient 

perdu leur droit, parce qu'ils n'avaient pas payé leurs contributions. 
Pour accomplir les élections à la Seconde chambre le pays est divisé en 56 circonscriptions 

électorales, dont chacune élit 3—7 députés. 



VI 

Les députés de la Seconde chambre sont 230, c'est-à-dire un representant sur les 24010 habi
tants. 

Aux élections générales pour la Seconde chambre au mois de septembre 1911 pour la période 
de 1912—1914 607 487 électeurs (57 %) prirent part. La participation fut de 555 % à la cam
pagne et de 63 °i dans les villes. 

La participation aux élections pour les différents groupes de professions aussi bien en chiffres 
absolus qu'en comparaison du nombre des électeurs, est montrée dans les deux dernières colonnes 
du tabl. I (page 30). 

La répartition des votants et des députés élus est comme suit? 

Votants. Députés. 
Modérés 188691 64 
Libéraux 242 795 102 
Socialdémocrates 172196 64 
Autres . . . 292 — 

Total 603974 230 



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

Statistiska centralbyrån får härmed afgifva sin underdåniga berättelse 
rörande riksdagsmannavalen under åren 1909—1911. 

På grund af bestämmelserna i nådiga brefvet till Statistiska tabellkom-
miasionen den 29 september 1911 ingår redogörelsen i den nya serien Sveri-

1—U2S74. 



2 MATERIALET. 

ges officiella statistik men utgör en fortsättning af de tidigare utgifna be
rättelser öfver riksdagsmannavalen, hvilka ingått i serien Bidrag till Sveri
ges officiella statistik under titel B,) Valstatistik. I jämförelse med sist
nämnda berättelser framträder emellertid den här föreliggande redogörelsen 
i väsentligen utvidgadt och förändradt skick. 

På giund af bemyndigande i nådigt bref den 1 september 1911 utsågs 
till ledare för ifrågavarande valstatistik undertecknad Höijer, som jämväl 
utarbetat textsammanställningen. 

Materialet. Det material, hvarpå efterföljande framställning i hufvudsak 
grundar sig, är de vid röstsammanräkningen för riksdagsmannavalen till 
Första och Andra kammaren förda protokollen samt de för hvarje valdistrikt 
upprättade röstlängderna för år 1911. I fråga om valen till Andra kam
maren har på begäran af Statistiska centralbyrån förutom de uppgifter, 
som enligt lag skola innehållas i sammanräkningsprotokollen, förteckning med
delats af öfverståthållarämbetet och länsstyrelserna å partifördelningen inom 
hvarje valdistrikt. 

I ett afseende halva emellertid de från protokollen hämtade uppgifterna 
icke varit fullständiga. I vallagen är stadgadt, att vid hvarje röstsamman
räkning särskilda anteckningar skola föras, innehållande bl. a., vid rangord
ningsregelns tillämpning, uppgift å antalet valsedlar med samma första namn, 
eller samma första och andra namn o. s. v. I ett par fall hafva de sålunda före-
skrifna anteckningarna likväl icke förts, och i åtskilliga andra fall hafva de 
omedelbart efter sammanräkningen förseglats tillsammans med de afgifna 
valsedlarna, hvarför centralbyråns begäran om komplettering af de felande 
uppgifterna icke kunnat villfaras. Uppgifterna i tab. 2 angående de valdas 
röstetal hafva därför icke kunnat göras fallständiga. 

De röstandes fördelning på de tre politiska hufvudpartierna moderata, 
liberala och socialdemokrater har genomförts i så stor utsträckning som 
möjligt, hvilket i de flesta fall icke mött några svårigheter tack vare den af 
valmetoden föranledda sammanslutningen af de röstande i grupper med ge
mensam partibeteckning. I de fall, då enstaka stänkröster afgifvits med 
särskild partibeteckning, hafva äfven dessa så vidt möjligt förts till det af 
de tre hufvudpartierna, hvilket de på grund af gemensamma kandidater eller 
dylikt ansetts stå närmast. Äfven då de liberala och socialdemokraterna 
röstat med gemensam partibeteckning, har en fördelning kunnat genomföras 
på de två partierna, hufvudsakligen med tillhjälp af de vid röstsammanräk
ningen af åtskilliga länsstyrelser upprättade s. k. hjälpsedlar, hvilka på 
Statistiska centralbyråns begäran beredvilligt ställts till dess förfogande. 
Med användande af dessa hjälpsedlar har det varit möjligt att med stor 
noggrannhet räkna sig till antalet liberala och socialdemokrater inom den 
gemensamma partigruppen. Endast i Kopparbergs läns norra valkrets torde 
de meddelade siffrorna å antalet röstande inom de båda partierna böra be
traktas såsom något osäkra, emedan där ett jämförelsevis stort antal valsed
lar upptogo såväl liberala som socialdemokratiska kandidatnamn, och tvekan 
därför rådt, till hvilketdera partiet dessa valsedlar borde föras. 
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Fördelningen af valsedlar med gemensam partibeteckning på de särskilda 
partierna har dock icke kunnat genomföras för hvarje valdistrikt utan endast 
för valkretsarna i deras helhet, hvarigenom uppgifterna i tab. 3 i det följan
de angående partifördelningen valdistriktsvis i dessa fall blifvit ofullständiga. 

Statistiken öfver den politiska rösträtten, antalet röstberättigade och icke 
röstberättigade m. m., grundar sig på de vid Andrakammarvalen använda 
röstlängderna, hvilka i centralbyrån underkastats en detaljerad bearbetning. 
Därvid har bl. a. äfven genomförts en fördelning af de i röstlängderna upp
tagna personerna på vissa större yrkesgrupper. Denna yrkesfördelning har 
emellertid stött på stora svårigheter på grund af röstlängdernas ofta mycket 
ofullständiga och otydliga uppgifter i detta afseende. Oaktadt enligt de an
vända formulären för hvarje person skall angifvas hans titel eller yrke, 
saknades sådana uppgifter i ett stort antal fögderier i mycket betydlig ut
sträckning, i några fall för ända till 50% och däröfver af alla i röstlängden 
upptagna. Materialet har därför måst kompletteras genom jämförelse med 
de i och för den pågående folkräkningen till centralbyrån insända försam-
lingsboksutdragen, från hvilka i allmänhet de i röstlängderna felande upp
gifterna å yrken kunnat erhållas, ehuru naturligtvis detta kompletterings
arbete varit mycket tidsödande och betydligt fördröjt hela utredningens full
bordande. 

Riksdagens Första kammare. 
Genom införande af den proportionella valmetoden vid val till Första kam

maren hafva dessa val i så godt som alla afseenden blifvit helt och hållet 
förändrade. Enligt förut gällande bestämmelser utsågs hvarje representant 
för en nioårsperiod, och kammaren förnyades succesivt på så sätt, att nytt 
val förrättades för hvarje uppkommen ledighet. För att möjliggöra tillämp
ningen af det proportionella valsättet vid Förstakammarvalen skall däremot 
hela antalet representanter för hvarje valkrets väljas samtidigt, hvar-
jämte valperioden afkortats från nio till sex år. Enligt § 6 riksdagsordnin
gen skola valkretsarne indelas i sex grupper, och hvarje år skall inom en af 
dessa grupper förrättas val för nästföljande sexårsperiod. Härigenom äger 
alltså nytt val rum hvarje år för en sjättedel af Första kammaren, och efter 
sex år har hela kammaren förnyats. 

Valen skola verkställas af landsting vid lagtima möte och af stadsfull
mäktige vid sammanträde under september månad. 

De sex grupper, hvari valkretsarna indelats, äro enligt § 1 i lagen om 
val till Riksdagen följande: 

första gruppen: Stockholms stad, Jönköpings län, (xottlands län, Västman
lands län, Västerbottens län; 

andra gruppen: Stockholms län, Blekinge län, Malmö stad, Skaraborgs län, 
Gäfleborgs län utom Gräfle stad; 
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tredje gruppen : Uppsala län, Kalmar läns södra landstingsområde, Malmö
hus län utom Malmö stad, Göteborgs stad, Jämtlands län; 

fjärde gruppen: Södermanlands län, Kalmar läns norra landstingsområde, 
Hallands län, Örebro län, Västernorrlands län; 

femte gruppen: Östergötlands län utom Norrköpings stad, Kronobergs län, 
Göteborgs och Bohus län utom Göteborgs stad, Gäfle stad, Värmlands län; 

sjätte gruppen: Norrköpings stad, Kristianstads län, Älfsborgs län, Kop
parbergs län, Norrbottens län. 

Inom den första af ofvannämnda grupper ägde val rum år 1909, och där
efter förrättas val inom de olika grupperna i den ordning, hvari de här upp
tagits. 

Enligt särskilda övergångsbestämmelser skall riksdagsman i Första kam
maren, som valts med tillämpning af de före år 1909 gällande stadganden, 
fortfara med sin befattning endast till början af första sexårsperioden för 
den valkrets, som utsett honom. Likaså skall till de platser, å hvilka man
datet åtgår före vederbörande valkrets allmänna val för en sexårsperiod, 
nytt val gälla endast för tiden intill början af närmaste sexårsperiod för 
valkretsen. 

Valkretsindelning. 

Antalet valkretsar vid val till Riksdagens Första kammare utgör 30, näm
ligen de 25 landstingsområdena samt städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping och Gäfle, hvilka icke deltaga i landsting. 

Antalet valmän för val af riksdagsmän i Första kammaren, d. v. s. lands
tingsmän och stadsfullmäktige i ofvannämnda fem städer, utgjorde år 1911 
sammanlagdt 1 528, däraf 1217 landstingsmän och 311 stadsfullmäktige, för
delade på de särskilda landstingen och städerna på sätt som framgår af 
tab. A. Sedan år 1908 har antalet af dessa valmän minskats med 66, samt
liga landstingsmän. Denna minskning står i samband med de från och med 
år 1910 gällande nya bestämmelserna angående valkretsindelning vid val af 
landstingsmän samt angående antalet landstingsmän i förhållande till folk
mängden. Nu nämnda förändrade bestämmelser tillämpades första gången 
vid landstingsmannavalen år 1910, hvarför alltså ännu under det första året 
af treårsperioden antalet landstingsmän var åtskilligt högre än det för år 
1911 angifna. 

Antalet ledamöter i Första kammaren är jämlikt § 6 riksdagsordningen 
fastställdt till 150, och skall det antal riksdagsmän, hvarje landstingsom
råde eller stad, som ej deltager i landsting, äger utse, hvart tionde år 
efter angifna grunder bestämmas af Konungen. I följd häraf bestämdes 
med ledning af de uppgifter om folkmängden den 31 december 1903, som 
af Statistiska centralbyrån meddelats, genom nådiga kungörelsen den 3 
juni 1904, att hvarje valkrets skulle utse det antal riksdagsmän i Första 
kammaren, som finnes angifvet i tab. A. 
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Förhållandet mellan antalet representanter och folkmängden för riket i dess 
helhet utvisade vid den senaste regleringen af riksdagsmännens antal inom 
hvarje valkrets 1 riksdagsman på ,34 809 invånare, men på grund af folk
mängdens ökning hade detta förhållande vid 1910 års slut förändrats till 
1 : 36 816. Inom de olika valkretsarna växlade antalet invånare per riks
dagsman mellan 27 609 i Gottlands län och 46 393 i Norrköpings stad. 

Tab. A. Folkmängd och riksdagsmän i Första kammarens valkretsar. 
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Valen till Första kammaren. 

Innan de i det foregående omnämnda nya bestämmelserna angående 
Förstakammarvalen trädt i kraft, ägde under år 1909 tre val rum till Första 
kammaren enligt den gamla ordningen. Af dessa val var ett, inom Jönkö
pings läns landsting, föranledt af en förutvarande riksdagsmans död och 
ett annat, inom Kalmar läns norra landsting, af en riksdagsmans afsägelse. 
Det tredje valet, som gällde två ledamöter i Första kammaren och förrät
tades af Kristianstads! läns landsting, ägde rum på grund däraf, att ett 
tidigare val i september föregående år blifvit upphäft, emedan en af de 
valde icke var valbar vid tiden för valet. I alla nu nämnda val deltogo 
samtliga därvid röstberättigade landstingsmän. 

Första gången, de nya bestämmelserna för Förstakammarvalen tillämpades 
var i september år 1909, dels vid de allmänna valen för en sexårsperiod inom 
den första af de grupper, hvari valkretsarna indelats, och dels vid enstaka 
kompletteringsval. På samma sätt förrättades under åren 1910 och 1911 
såväl allmänna val för sexårsperioden inom andra resp. tredje valkrets
gruppen som kompletteringsval efter de afgångna kammarledamöter, hvilka 
blifvit utsedda enligt de gamla bestämmelserna. Därjämte ägde nya val 
för hela riket rum i november 1911 på grund af kammarens upplösning. 
Härtill komma de nya röstsammanräkningar, som förrättats af KungL Maj:ts 
befallningshafvande vid uppkomna ledigheter efter de riksdagsmän, som 
valts enligt det nya valsättet. 

De ordinarie vales för sexårsperioder. De valkretsar, inom hvilka enligt 
bestämmelserna i vallagen skulle år 1909 förrättas allmänna val för sexårs
perioder, voro Stockholms stad, Jönköpings, ' Gottlands, Västmanlands och 
Västerbottens län. År 1910 förrättades dylika val af den andra gruppen 
af valkretsar, omfattande Stockholms län, Blekinge län, Malmö stad, Skara
borgs och Gäfleborgs län, och år 1911 var turen hos den tredje valkrets
gruppen, till hvilken hör Uppsala län, Kalmar läns södra del, Malmöhus 
län, Göteborgs stad och Jämtlands län. Antalet riksdagsmän, som skulle 
utses inom hvar och en af ofvannämnda valkretsar, framgår af tab. A. Sam-
raanlagdt afsågo valen år 1909 25 riksdagsmän, år 1910 24 och år 1911 
åter 25 riksdagsmän. 

I fråga om närmare detaljer af valen hänvisas till tab. 1, hvari uppgifter 
meddelas angående antalet afgifna valsedlar inom hvarje särskild partigrupp, 
de valdas namn, yrke och parti samt rangordnings- eller reduktionsreglernas 
tillämpning. 

De år 1909 förrättade valen ägde rum, innan ännu de första valen enligt 
den proportionella valmetoden förrättats till landsting och stadsfullmäktige. 
Inom åtskilliga valkorporationer fanns, så länge de voro sammansatta enligt 
de gamla bestämmelserna, ingen bestämd uppdelning på politiska partier, 
hvarför också vid 1909 års val de röstande inom några landsting fördelat 
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sig på partigrupper efter delvis andra synpunkter än de rent politiska. 
Detta framgår tydligt af de vid valen använda partibeteckningarna, hvilka 
i allmänhet åtminstone inom så fåtaliga valkorporationer, hvarom här är 
fråga, torde kunna anses som ett uttryck för den gemensamma uppfattning, 
som varit den sammanhållande kraften mellan en partigrupps medlemmar. 

Som exempel på dylika partifördelningar vid sidan af de politiska parti
erna kan anföras valet inom Jönköpings läns landsting, hvarest de röstande 
gingo fram med en af de tre partibeteckningarna »nykterhetsgruppen». 
>moderata valmansgruppen» och »moderata högern». 

Inom Gottlands läns landsting, som hade att utse 2 representanter, före
kom ingen fördelning på partigrupper, utan samtliga röstande aflämnade 
valsedlar utan partibeteckning. 

Vid 1910 och 1911 års val voro däremot valmännen genomgående förde
lade efter politiska partier, hvarvid dessas inbördes styrka i stort sedt 
Sfverensstämde med den som framgått ur 1910 års proportionella val till 
landsting och stadsfullmäktige. Af taktiska skäl röstade emellertid i åt
skilliga fall två partier med gemensam partibeteckning. De liberala och 
socialdemokraterna förenade sig sålunda till en grupp år 1910 inom Stock
holms och Blekinge läns landsting och år 1911 inom Uppsala läns landsting 
och Göteborgs stadsfullmäktige. Vid valet för Gäfieborgs län år 1910 
använde därjämte socialdemokraterna samma partibeteckning som de mode
rata. Den sålunda uppkomna gruppen med partibeteckningen »de moderata» 
fick sig tilldelade fyra platser, af hvilka två besattes af de moderata och 
två af socialdemokraterna. Emellertid öfverklagades valet, och en af social
demokraternas representanter förklarades icke valbar. Vid ny röstsamman
räkning efter den afgångne visade det sig, att å samtliga socialdemokra
tiska valsedlar icke funnos upptagna flera namn än de två först valdas, 
hvarför den lediga platsen tillföll de moderata. 

I afseende på rangordnings- och reduktionsreglernas tillämpning blefvo 
vid 1909 års val 6 riksdagsmän utsedda med tillämpning af reduktionsre
geln, af hvilka dock två valdes af Gottlands läns landsting, hvarest alla 
valsedlar tillhörde den fria gruppen, och rangordningsregeln sålunda aldrig 
kunde komma i tillämpning. Vid Förstakammarvalen år 1910 valdes 5 riks
dagsmän enligt reduktionsregeln, hvaremot vid ifrågavarande val under år 
1911 reduktionsregeln icke i något fall behöfde tillämpas. 

De allmänna valen efter Första kammarens upplösning år 1911. Genom 
nådigt bref den 19 oktober 1911 förordnade Eders Kungl. Maj:t om nya val 
för hela riket till Första kammaren. Enligt riksdagsordningen gällde dessa 
val för grupp, som valt för sexårsperiod, till periodens utgång och för annan 
grupp till början af dess första sexårsperiod. Valen förrättades samtliga 
under senare hälften af november månad, tidigast i Göteborgs stad den 16 
november och sist i Stockholms, Kronobergs och Malmöhus län den 30 
november. 

Kedogörelse för ifrågavarande val lämnas i tab. 2, som innehåller uppgifter 
angående använda partibeteckningar och röstetalet för hvarje parti, de valdas 

7 
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namn, yrke och parti samt rangordnings- och reduktionsreglernas tillämpning. 
Efterföljande tab. B lämnar därjämte en sammanfattande öfversikt öfver 
antalet afgifna valsedlar och valda riksdagsmän inom h varje parti. Bland 
afgifna valsedlar ingår äfven ett antal blanka valsedlar, nämligen 7 i Norr
köping och 2 i Malmö, hvilka tilldelats vederbörande partier. 

Tab. B. Afgifna valsedlar och valda riksdagsmän vid Förstakammarvalen i 
november 1911. 
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För utrönande af deltagandet i valen kanna jämföras sammanlagda antalet 
afgifna valsedlar, som motsvarar antalet röstande, med uppgifterna i tab. A 
å sid. 5 å antalet valmän inom hvarje valkorporation. Därvid visar sig, att 
i samtliga valkretsar tillsammans valmännens antal uppgick till 1 528 och 
de röstandes till 1 514. Af alla valberättigade deltogo sålunda 99-1 % i valet. 
Af de icke röstande återfinnas emellertid samtliga i de fem stadsvalkretsar
na Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Gäfle. Vid valen inom 
landstingen utöfvade däremot samtliga valberättigade äfven sin rösträtt, 
emedan vid förfall för en landstingsman den för honom utsedde suppleanten 
alltid i stället inträder. 

Partifördelningen såväl bland de röstande som bland de valda framgår af 
tab. B, hvarjämte tab. 2 innehåller mera detaljerade uppgifter angående de 
röstandes sammanslutning i grupper med gemensam partibeteckning. Såsom 
närmare framgår af tab. 2 röstade i 10 valkretsar de liberala och socialde
mokraterna med gemensam partibeteckning. I allmänhet hafva därvid de 
båda partierna gått fram med skilda listor, men i några fall, där socialde
mokraterna endast förfogat öfver några få röster, hafva de röstat på de libe
ralas kandidater. Så skedde t. ex. vid valet inom Blekinge läns landsting, 
där hela partigruppen »de frisinnade», som bestod af 13 liberala och 3 soci
aldemokrater, röstade på de två liberala kandidater, som blefvo valda. På 
samma sätt röstade de båda nämnda partierna i Kronobergs och Västernorr
lands län icke endast med gemensam partibeteckning utan äfven på samma 
kandidater. Vid valet i Kopparbergs läns landsting var det liberala partiet 
splittradt på så sätt, att flertalet bildade en egen grupp med partibeteck
ningen »liberalerna», medan ett mindre antal förenade sig med socialdemokra
terna under den gemensamma partibeteckningen »arbetare och nykterhets
vänner». En liknande samverkan mellan de moderata och liberala ägde rum 
i Gottlands läns landsting, hvarest förutom den moderata hufvudgruppen, 
som samlade 17 röster, äfven förekom en grupp med beteckningen »urtiman 
1911», som förutom landstingets 8 liberala valmän äfven omfattade 2 mode
rata valmän. Trots det att de liberala inom sistnämnda grupp utgjorde 
majoritet, synes likväl den af gruppen valde riksdagsmannen närmast vara 
att räkna till det moderata partiet, såsom äfven skett i tab. B. Äfven inom 
Gäfleborgs läns landsting ägde en viss samverkan rum mellan de moderata 
och liberala. För att tillförsäkra det liberala partiet dess tredje plats, som 
annars skulle hafva tillfallit den socialdemokratiska gruppen, emedan en 
liberal landstingsman öfvergått till densamma, röstade nämligen enligt öfver-
enskommelse en moderat valman med den liberala gruppens partibeteckning. 

Samtliga vid ifrågavarande val afgifna valsedlar voro försedda med parti
beteckning, med undantag endast för tre valsedlar i Göteborgs stad, hvilka 
icke kunnat hänföras till något visst politiskt parti, samt 1 valsedel inom 
Kalmar läns södra landsting. Sistnämnda valsedel afgafs af en landstings
man tillhörande det liberala partiet, hvilken enligt uppgift af misstag rös
tade utan partibeteckning. 

I afseende på rangordnings- och reduktionsreglernas tillämpning framgår 
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af tab. 2, att af det moderata partiets 87 riksdagsmän, 75 eller 86-2 % af hela 
antalet, valts enligt rangordningsregeln och de öfriga 12, eller 138 %, en
ligt redtiktionsregeln. Inom det liberala partiet, som inalles utsåg 51 riks
dagsmän, valdes 7, motsvarande 13-7 %, enligt reduktionsregeln, och inom det 
socialdemokratiska partiet kom reduktionsregeln i tillämpning vid valet af 
2 representanter, motsvarande 16'7 '/. af hela antalet. Inom alla partier till
sammantagna valdes således 129 riksdagsmän enligt rangordningsregeln och 
21 enligt reduktionsregeln. 

De i tab. 2, kol. 2 angifna röstetalen för hvarje särskild riksdagsman afse 
det antal röster, vederbörande representant erhållit till den plats i ordningen, 
som han tilldelats vid bestämmandet af ordningsföljden mellan kandidaterna 
inom ett parti. En jämförelse mellan partiets röstetal och de af detsamma 
valda riksdagsmännens röstetal visar därför, huru många inom partiet som 
röstat på samma första namn, eller, för den andre representanten i ordnin
gen, på samma första och andra namn o. s. v. Skillnaden mellan partiets 
och den valdes röstetal blir därför ett mått på splittringen inom partiet vid 
de olika platsernas besättande. 

Dessa röstetal hafva dock endast kunnat angifvas för dem, som valts en
ligt rangordningsregeln, emedan vid reduktionsregelns tillämpning röstetalen, 
som ligga till grund för platsfördelningen inom partierna, beräknas efter 
helt andra grunder, och därför icke äro jämförbara med de förra. Därjämte 
saknas, såsom redan nämnts, på grund af ofullständiga uppgifter i valpro
tokollen röstetalen äfven för «ågra enligt rangordningsregeln valda riks
dagsmän. 

På grundval af de i tab. 2 meddelade uppgifterna angående röstetalen 
har, för att. erhålla ett uttryck för sammanhållningen inom de olika parti
erna, hvarje representants röstetal uträknats i procent af partiets och de 
sålunda erhållna procenttalen sammanförts i tab. C. 

Tab. C. Sammanhållningen inom de olika partierna. 
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För undvikande af missförstånd torde emellertid böra påpekas, att i ta
bellen endast knnnat medtagas de riksdagsmän, som valts enligt rangord
ningsregeln, hvarför tabellen för att gifva en fullständig bild af samman
hållningen inom partierna måste kompletteras med de å sid. 10 meddelade 
uppgifterna å antalet enligt reduktionsregeln valda representanter. 

I de fall, då två partier röstat med gemensam partibeteckning men med i 
ôfrigt fullständigt skilda listor, har såsom partiets röstetal räknats icke hela 
partigruppens utan det särskilda partiets, som haft den valde som sin kan
didat. 

Af tabellens siffror framgår, att af de moderata riksdagsmän, som valts 
såsom sitt partis första representanter, 18 haft ett röstetal, som öfversteg 
99 % af partiets röstetal. I de flesta af dessa fall rådde ingen som helst 
splittring inom partiet, utan alla till detsamma hörande valmän röstade en
hälligt på den valde såsom första namn. På samma sätt rådde fullständig 
enighet äfven i de flesta andra fall, då i tabellen representantens röstetal 
angifves till mer än 99 % af partiets. Som exempel på synnerligen stor sam
manhållning kan nämnas, att inom Älfsborgs läns landsting, där det mode
rata partiet fick sig fem platser tilldelade, samtliga moderata valsedlar upp 
togo samma fem namn i samma ordning. 

I tab. C har äfven beräknats sammanhållningens styrka i medeltal vid de 
olika platsernas besättande. Inom det moderata partiet utgjorde röstetalet 
i genomsnitt för partiets samtliga första representanter 95-5 % af vederbö
rande partis röstetal, inom det liberala partiet var motsvarande röstetal 95'4 % 
och inom det socialdemokratiska 96-9 %.. Sammanhållningen var sålunda i 
detta fall störst inom sistnämnda parti, ehuru skillnaden mellan de tre par
tierna icke var synnerligen stor. För de riksdagsmän, som valts såsom sitt 
partis andra representant utgjorde motsvarande medeltal inom de tre parti
erna resp. 95-9, 98-6 och 93-5 %. 

Förutom de i det föregående skildrade valen till Första kammaren för
rättades därjämte enstaka kompletteringsval vid uppkomna ledigheter efter 
ledamöter, som valts enligt de gamla bestämmelserna för en period af nio 
år. Antalet dylika val uppgick år 1909 till 14, år 1910 till 13 och år 1911 
till 9. Vid uppkommen ledighet efter en riksdagsman, som valts enligt det 
nya valsättet anställes däremot i regel icke nytt val inom landsting eller 
stadsfullmäktige, utan Kungl. Maj:ts befallningshafvande i vederbörande län 
skall på grundval af de vid det ursprungliga valet afgifna valsedlarna för
rätta ny röstsammanräkning för utseende af efterträdare till den afgångne. 
Under år 1909 behöfde ännu ingen dylik röstsammanräkning äga rum, men 
år 1910 förrättades 3 och år 1911 8. De orsaker, som föranledt ifrågava
rande nyval och nya röstsammanräkningar, voro följande: 

Mandatets 
Afsägelse Dödsfall utgång Samma 

I Nyval 5 2 7 14 
1909' 

\ Ny röstsammanräkning — — — — 
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Det är själffallet, att antalet nyval efter afgångna kammarledamöter 
måste blifva allt mindre, ju större del af kammaren blifvit utsedd enligt, 
de nya bestämmelserna, och sedan detta numera är fallet för hela Första 
kammaren efter de allmänna valen för hela riket i november 1911, kunna 
dylika enstaka val förekomma endast under den förutsättning, att vid ny 
röstsammanräkning efter afgången kammarledamot å de valsedlar, som upp
taga den afgångnes namn, ingen mera finnes upptagen, som kan inträda 
såsom dennes efterträdare. De af länsstyrelserna förrättade nya röstsam
manräkningarna komma därför at t till största delen ersätta de tidigare 
kompletteringsvalen. 

Af de år 1911 förrättade nya röstsammanräkningarna voro fyra föran
ledda däraf, att fyra af de vid de allmänna valen i november år 1911 ut
sedda riksdagsmännen afsagt sig sitt uppdrag emedan de vid Andrakam-
marvalen i september samma år äfven valts till ledamöter af Andra kam
maren. 

För att gifva en sammanfattning af alla under åren 1909—1911 förrät
tade val och röstsammanräkningar meddelas i efterföljande tablå en öfvér-
sikt öfver samtliga under hvart och ett af de tre åren valda riksdagsmän. 

År 1909. År 1910. År 1911. 

Val enligt de gamla bestämmelserna: 4 — — 

Val enligt de nya bestämmelserna: 

Ordinarie val for sexårsperioder . . . 25 24 25 

Allmänna val för hela riket — — 150 

Kompletteringsval 14 13 9 

Ny röstsammanräkning — 3 8 

Summa 43 40 192 

Inalles förrättades under år 1909 val af 43 ledamöter i Första kammaren, 
år 1910 af 40 och år 1911 af icke mindre än 192, hvaraf 150 voro föran
ledda af kammarupplösningen samma år. Till jämförelse härmed kan näm
nas, att under den närmast föregående treårsperioden förrättades 76 val, 
eller resp. 20, 30 och 26 under hvart och ett af åren 1906, 1907 och 1908. 

Första kammarens sammansättning vid lagtima Riksdagen år 1912. 

För Första kammarens sammansättning, sådan den framgått ur de all
männa valen efter kammarupplösningen år 1911 jämte intill början af 1912 
års riksdag timade förändringar, redogöres i tab. 2. 

Mandatets 
Afsägelse Dödsfall utgång Summa 

1910J N y V a l 4 2 ? 1 3 

I Ny röstsammanräkning 2 , 1 —• 3 

1 9 u | Nyval 2 - 7 9 
( Ny röstsammanräkning 5 3 — 8 
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Rörande partifördelningen hänvisas till tab. B, som innehåller uppgifter 
valkretsvis angående de valda riksdagsmännens fördelning på de tre politi
ska hufvudpartierna. 

Af kammarens 150 ledamöter voro 45, motsvarande 30-0# af hela antalet, 
nyvalda, under det att de öfriga 105 förut tillhört kammaren, däraf 96 så
som representanter för samma valkrets och 9 för annan valkrets. Ställnin
gen inom de olika partierna i detta afseende var följande: 

O m v a l d a 
Nyva lda för samma för annan 

valkrets valkrets 
Jffoderata 9 72 6 
Liberala 26 22 3 
Socialdemokrater 10 2 — 

Af de omvalda hade likväl 16, däraf 4 inom det moderata och 12 inom 
det liberala partiet, icke under någon riksdag deltagit i kammarens förhand
lingar, emedan deras första val ägde rum så sent som i september 1911. 
Antalet nya ledamöter, som tillkommit sedan näst föregående riksdag, ut
gjorde därför inom det moderata partiet 13, inom det liberala 38 och inom 

Tab. D. Antal bevistade riksdagar. 
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det socialdemokratiska 10. eller tillsammans 61. Af dessa inom Första kam
maren nykomna hade dock 21 förut tillhört Andra kammaren, hvarför an
talet ledamöter af Första kammaren, som förut icke deltagit i Riksdagens 
förhandlingar, utgjorde 40, däraf 9 inom det moderata, 24 inom det liberala 
och 7 inom det socialdemokratiska partiet. 

Af kammarens samtliga ledamöter hade 45 förut tillhört Andra kammaren, 
däraf inom de tre partierna resp. 24, 18 och 3, mot endast 29 vid 1909 års 
liksdag. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade riksdagar fördela sig Första 
kammarens ledamöter på sätt, som framgår af tab. D. En följd af det be
tydligt större antalet nytillkomna ledamöter inom det liberala och det social
demokratiska partiet är, att antalet bevistade riksdagar i allmänhet är afse-
värdt mindre inom dessa båda partier än inom det moderata. 

De af kammarens ledamöter, som bevistat det största antalet riksdagar, 
äro riksgäldsfullmäktig G. F. Östberg och riksbanksfullmäktig Olof Jonsson, 
hvilka båda förut bevistat 31 riksdagar. 

Den fördelning af Första kammarens ledamöter efter deras nuvarande 
boningsorter inom och utom valkretsen, som meddelas i nedanstående tablå, 
har upprättats med ledning af den genom kammarens kansli offentliggjorda, 
förteckning öfver kammarens ledamöter. 

B o s a t t a 
utom valkretsen 

inom Tal- i Stock- i öfriga 
kretsen holm riket 

Moderata 66 12 9 
Liberala 38 8 5 
Socialdemokrater 4 3 5 

Samtliga år 1911 108 2~3 19 
» 1908 109 31 10 

Af kammarens samtliga ledamöter voro såsom af ofvanstående siffror 
framgår 108 eller 72 % bosatta inom den egna valkretsen och 42 utom val
kretsen, däraf 23 (15'3 %) i Stockholm och 19 (12-7 %) i öfriga delar af riket. 
I jämförelse med ställningen år 1908 har ingen nämnvärd förändring in-
trädt i afseende på de inom valkretsen bosatta, men af de öfriga voro år 
1911 endast 23 bosatta i Stockholm mot 31 år 1908. Inom de olika parti
erna voro af de moderata riksdagsmännen 75-9 % bosatta inom valkretsen 
och af de liberala 74-5 % men af de socialdemokratiska endast 4, motsvarande 
33-3 %, af hvilka 3 voro representanter för Stockholm. 

Då det måste vara af intresse att se, med hvilken styrka städerna å ena 
sidan och landsbygden å den andra förmått göra sina intressen gällande 
vid uppsättandet af de kandidater, som sedan blifvit valda, meddelas här 
nedan, såsom åtminstone ett ungefärligt uttryck härför, en fördelning af 
Första kammarens ledamöter efter boningsort på landet och i stad: 
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B o s a t t a 
på landet i stad 

Moderata 40 47 
Liberala 15 36 
Socialdemokrater 3 9 

Samtliga 58 92 

Trots sin till antalet mycket underlägsna folkmängd voro städerna betyd
ligt talrikare representerade än landsbygden inom alla tre partierna. Mest 
framträdande var detta bland socialdemokraterna, af hvilka endast en fjär
dedel voro bosatta på landet. Af kammarens samtliga ledamöter voro 38.7 % 
bosatta på landet och 61-3 % bosatta i stad. 

Et t försök till yrkesfördelning af Första kammarens ledamöter föreligger 
i tab. E, hvarvid erinras, at t f. d. utöfvare af ett yrke i allmänhet räknats 
till den grupp, de skulle hafva tillhört, om samma yrke fortfarande utöf-
vats, så vida de icke helt och hållet öfvergått till ett nytt yrke. För 

Tab. E. Yrkesfördelning bland Första kammarens ledamöter. 
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öfrigt torde böra nämnas, att åtskilliga af de till andra yrkesgrupper räk
nade kammarledamöterna tillika voro godsägare. Till civila ämbets- och tjän
stemän hafva räknats äfven de vid järnväg, post och telegraf anställda. 

Till jämförelse med år 1909 kan nämnas, att antalet godsägare sjunkit 
från 22 vid 1909 års riksdag till 13 vid riksdagen år 1912, hvaremot anta
let hemmansägare och landtbrukare ökats från 4 till 11. Om samtliga 
ci vila, militära och ecklesiastika tjänstemän samt läkare och apotekare 
sammanföras till en enda grupp, omfattar denna år 1912 77 af kammarens 
ledamöter mot 87 vid riksdagen år 1909. Af de olika grupper, som inräk
nats häri, har ingen undergått någon större förändring till antalet med 
undantag af officerarna, som minskats frän 17 till 8. Antalet ledamöter af 
statsrådet voro vid båda riksdagarna 4. 

Tab. F. Åldersfördelning bland kammarens ledamöter. 
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Åldersfördelningen af Första kammarens ledamöter vid början af år 1912 
utfaller på sätt tab. F närmare angifver, hvarvid till jämförelse äfven med
delas dylika uppgifter för år 1909. En blick på tabellen visar, huru väsent
ligt olika åldersfördelningen är inom de olika partierna. Inom det moderata 
partiet äro riksdagsmännen anmärkningsvärdt talrika i de högre ålders
klasserna. I motsats häremot äro de liberala oeh socialdemokratiska riks
dagsmännen relativt talrika inom de lägre, men fåtaliga inom de högre 
åldersklasserna. En följd af denna olika åldersfördelning är, at t medeJ ål
dern inom det moderata partiet är betydligt högre än inom de båda öfriga. 
För riksdagsmännen tillhörande det förstnämnda partiet är densamma 55-9 
år, för de liberala 49-2 år och för socialdemokraterna 47-8 år. 

En jämförelse mellan åldersfördelningen bland kammarens samtliga leda
möter år 1912 och år 1909 visar, att Första kammaren under den mellan
liggande tiden undergått en ganska genomgripande förändring i detta afse-
ende. Vid 1912 års riksdag voro icke mindre än 55 riksdagsmän yngre än 
50 år mot endast 30 år 1909. I stället voro de högsta åldersklasserna 
mycket starkare representerade vid 1909 års riksdag. Medelåldern för hvarje 
riksdagsman uppgick också år 1912 till endast 53-0 år, under det att den 
år 1909 utgjorde 58-2 år. Den för år 1912 beräknade medelåldern är den 
lägsta, som vid någon riksdag iakttagits. En af orsakerna till denna ovan
ligt låga medelålder är gifvetvis den starka omsättning, som under senare 
år ägt rum inom Första kammaren, främst vid de allmänna valen i novem
ber månad år 1911. 

2—112574. 
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Riksdagens Andra kammare. 

I. Fyllnadsvalen åren 1909-1911. 

Af de 230 för perioden 1909—1911 valda riksdagsmännen i Andra kam
maren afgingo före denna tids utgång 12, efter hvilka fyllnadsval ägde 
rum enligt de gamla bestämmelserna om majoritetsval. Af dessa val för
rättades 5 år 1909 och 7 år 1910, hvaremot intet dylikt val skedde under 
treårsperiodens sista år. Under närmast föregående treårsperiod utgjorde 
antalet fyllnadsval 17. 

Af fyllnadsvalen under åren 1909—1911 förrättades 8 inom landtvalkretsar 
och 4 inom stadsvalkretsar. 

De orsaker, som föranledt ifrågavarande fyllnadsval, voro i 8 fall den för
utvarande representantens afsägelse och i 4 fall hans död. Bland de riks
dagsmän, som afsagt sig sitt uppdrag, voro tre, hvilka i september år 1910 
valts till ledamöter i Första kammaren. 

Deltagandet i de särskilda fyllnadsvalen framgår af nedanstående tablå: 

Deltagande i % af Antal 
röstberättigade. val. 

30—40 % 1 

40-50 > 3 

50-60 » i 

60-70 > 3 

70-80 » 1 

I genomsnitt för samtliga fyllnadsval utgjorde de röstande 54-0 % af de 
röstberättigade. Motsvarande procenttal utgjorde vid de allmänna valen år 
1908 61-3 och vid fyllnadsvalen under åren 1906—1908 47-7. 

II. Allmänna valen för riksdagsperioden 1912—1914. 

A. Valkretsindelning. 

I samband med införande af den proportionella valmetoden vid val till 
Andra kammaren har äfven rikets indelning i valkretsar helt och hållet för-
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ändrats. De forna enmansvalkretsarna hafva ersatts af större valkretsar, 
som hvardera välja 3—7 representanter. Enligt 18 § i lagen om val till 
Riksdagen är riket indeladt i 56 valkretsar med följande namn och om
fattning: 

1. Stockhloms stads första valkrets, innefattande Nikolai, Klara, Kungsholma, Maria och 
Katarina territoriella församlingar; 

2. Stockholms stads andra valkrets, innefattande Jakobs, Johannes, Adolf Fredriks, Gustaf 
Vasa, Matteus, Engelbrekts, Hedvig Eleonora och Osears territoriella församlingar; 

3. Stockholms läns södra valkrets, innefattande Sotholms, Svartlösa, Öknebo, Färentuna och 
Sollentuna härad, Danderyds, Åkers och Värmdö skeppslag samt städerna Södertälje och 
Vaxholm; 

4. Stockholms läns norra valkrets, innefattande Länghnndra, Arlinghundra, Seminghundra, 
Vallentuna, Lyhundra och Sjuhundra härad, Bro och Vätö, Frötuna och Länna samt Väddö och 
Häfverö skeppslag, Frösåkers och Närdinghundra härad samt städerna Norrtälje, Östhammar, 
Öregrund och Sigtuna; 

5. Uppsala län; 
6. Södermanlands läns norra valkrets, innefattande Västerrekarne, Österrekarne, Åkers 

och Seleho härad samt städerna Eskilstuna, Torshälla, Strängnäs och Mariefred; 
7. Södermanlands läns södra valkrets, innefattande Oppnnda, Villåttinge, Jönåkers, Rönö, 

Hölebn och Daga härad samt städerna Nyköping och Trosa; 
8. Östergötlands läns norm valkrets, innefattande Aska, Finapånga läns, Björkekinds, Öst

kinds och Lösings härad, Brâbo härad utom Östra Eneby kommun, Memmings härad utom Borgs 
kommnn, Hammarkinds och Skärkinds härad samt städerna Motala och Söderköping: 

9. Norrköpings och Linköpings valkrets, innefattande Norrköpings stad med Östra Eneby 
och Borgs kommuner samt Linköpings stad; 

10. Östergötlands läns södra valkrets, innefattande Dals, Bobergs, Lysings, Göstrings, Vi-
folka, Valkebo, Gulibergs, Åkerbo, Bankekinds, Hanekinds, Kinda och Ydre härad samt städerna 
Vadstena och Skänninge; 

11. Jönköpings läns östra valkrets, innefattande Norra Vedbo, Södra Vedbo, Östra och Västra 
härad samt Eksjö stad; 

12. Jönköpings läns västra valkrets, innefattande Tveta, Vista, Mo, Östbo och Västbo härad 
samt städerna Jönköping, Huskvarna och Gränna; 

13. Kronobergs läns östra valkrets, innefattande Konga, Uppvidinge, Norrvidinge och Kinne-
valds härad samt Växjö stad; 

14. Kronobergs lans västra valkrets, innefattande Allbo och Sunnerbo härad; 
15. Kalmar läns norra valkrets, innefattande länets norra landstingsområde; 
16. Kalmar läns södra valkrets, innefattande länets södra landstingsområde; 
17. Oottlands län; 
18. Blekinge län; 
19. Kristianstads läns nordvästra valkrets, innefattande Södra Åsbo, Bjäre, Norra Åsbo, 

Västra Göingc och Östra Göinge härad samt Ångelholms stad; 
20. Kristianstads läns sydöstra valkrets, innefattande Villands, Gärds, Aibo, Ingelstads 

och Järrestads härad samt städerna Kristianstad och Simrishamn; 
21. Malmöhus läns norra valkrets, innefattande Luggude, Rönneberg3 och Onsjö härad; 
22. Malmöhus läns mellersta valkrets, innefattande Harjagers, Frosta, Färs, Torna och Bara 

härad samt Eslöfs stad; 
23. Malmöhus läns södra valkrets, innefattande Oxie, Skytts, Vemmenhögs, Ljunits och 

Herrestads härad samt städerna Ystad, Trälleborg och Skanör med Falsterbo; 
24. Städerna Hälsingborg, Landskrona och Lund; 
25. Malmö stad; 
26. Hallands län; 
27. Göteborgs och Bohus läns södra valkrets, innefattande Askims, Västra Hisings, Östra 
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Hisings, Säfvedals, Inlands Södre, Inlands Nordre, Inlands Fräkne, Inlands Torpe, Tjörns, Orusts 
östra och Orusts västra härad samt städerna Marstrand och Kungälf; 

28. Göteborgs och Bohus läns norra valkrets, innefattande Lane, Tange, Stångenäs, Sörbyg-
dens, Sotenäs, Kville, Tannms, Bullarens och Vette härad samt städerna Uddevalla, Lysekil och 
Strömstad; 

29. Göteborgs stad; 
30. Älfsborgs läns norra valkrets, innefattande Nordals, Sundals, Valbo, Tössbo och Vedbo 

härad samt Åmåls stad; 
31. Alfsborgs läns mellersta valkrets, innefattande Flundre, Väne, Bjärke, Vätle, Ale, Kul

lings och Gäsene härad samt städerna Vänersborg och Alingsås; 
32. Älfsborgs läns södra valkrets, innefattande As, Kinds, Eedvägs, Marks, Vedens och 

Bollebygds härad samt städerna Borås och Ulricehamn; 
33. Skaraborgs läns norra valkrets, innefattande Vadsbo, Kåkinds, Valle, Kinne och Kinne-

fjärdings härad samt städerna Mariestad, Sköfde, Hjo och Lidköping: 
34. Skaraborgs läns södra valkrets, innefattande Åse, Viste, Barne, Laske, Kållands, Skå

nings, Vilske, Gudhems, Vartofta och Frökinds härad samt städerna Skara, Tidaholm och Fal
köping; 

35. Värmlands läns norra valkrets, innefattande Älfdals och Fryksdals härad; 
36. Värmlands läns östra valkrets, innefattande Färnebo, Ölme, Visnums, Vase, Nyeds, Kils 

och Karlstads härad samt städerna Karlstad, Kristinehamn och Filipstad; 
37. Värmlands läns västra valkrets, innefattande Grums, Gillbergs, Näs, Nordmarks och 

Jösse härad samt Arvika stad; 
38. (h-ebro läns norra valkrets, innefattande Nora och Hjulsjö, Grythytte och Hällefors, 

Nya Kopparbergs samt Lindes och Ramsbergs bergslag, Fellingsbro, Glanshamtaars och Örebro 
härad äfvensom städerna Örebro, Nora och Lindesberg; 

39. Örebro läns södra valkrets, innefattande Karlskoga bergslag, Kumla, Grimstens, Hardemo, 
Edsbergs, Sundbo, Askers och Sköllersta härad samt Askersunds stad; 

40. Västmanlands läns östra valkrets, innefattande Torstuna, Simtuna, Öfvertjurbo, Våla, 
Yttertjnrbo, Sicnde, Tuhundra och Norrbo härad samt städerna Västerås och Sala; 

41. Västmanlands läns västra valkrets, innefattande Åkerbo härad, Skinnskattebergs och 
Gamla Norbergs bergslag, Vagnsbro och Snefringe härad samt städerna Arboga och Köping: 

42. Kopparbergs läns östra valkrets, innefattande Folkare härad, Hedemora tingslag och 
Faln domsagas norra tingslag äfvensom städerna Falnn, Hedemora och Säter; 

43. Kopparbergs läns västra valkrets, innefattande Falu domsagas södra, Västerbergslags 
samt Näs och Malungs tingslag; 

44. Kopparbergs läns norra valkrets, innefattande Gagnefs, Leksands, Eättviks, Mora, Orsa, 
Älfdals samt Särna och ldre tingslag; 

45. Gästriklands valkrets, innefattande Gästriklands östra och Gästriklands västra tingslag 
samt Gäfle stad; 

46. Hälsinglands södra valkrets, innefattande Bollnäs och Ala tingslag samt Söderhamns 
stad; 

47. Hälsinglands norra valkrets, innefattande Ljusdals, Arbrå och Järfsö, Enångers, Berg
sjö och Forsa samt Delsbo tingslag äfvensom Hudiksvalls stad ; 

48. Medelpads valkrets, innefattande Selångere, Tana, Torps, Njnrunda, Sköns, Indals och 
Ljustorps tingslag samt Sundsvalls stad; 

49. Ångermanlands södra valkrets, innefattande Säbrå, Stigsjö, Viksjö, Häggdångers, Gud-
mundrå, Högsjö och Hemsö kommuner, Boteå, Sollefteå, Resele och Ramsele tingslag samt 
Härnösands stad; 

50. Ångermanlands norra valkrets, innefattande Nora, Bjärtrå och Skogs kommuner, Nätra, 
Nordingrå samt Själevads ocb Arnäs tingslag äfvensom Örnsköldsviks stad; 

51. Jämtlands läns södra valkrets, innefattande Svegs, Hede, Bergs, Ragunda samt Refsunds, 
Brunflo och Näs tingslag äfvensom Östersunds stad; 

52. Jämtlands läns norra valkrets, innefattande Sunne, Ovikens, Hallens, Undersåkers, Offer
dals, Rödöna, Lita och Hammerdals tingslag; 
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53. Västerbottens läns södra valkrets, innefattande Nordmalings och Bjurholms, Umeå, 
Degerfors, Lycksele lappmarks och Asele lappmarks tingslag samt Umeå stad; 

54. Västerbottens läns norra valkrets, innefattande Nysätra, Barträsks, Skellefteå samt 
Korsjö och Malâ tingslag äfvensom Skellefteå stad; 

55. Norrbottens läns södra valkrets, innefattande Piteå, Älfsby, Arvidsjaurs lappmarks, 
Arjeplogs lappmarks, Nederluleå, Öfverluleå samt Jokkmokks lappmarks tingslag äfvensom Piteå 
och Luleå städer; 

56. Norrbottens läns norra valkrets, innefattande Råneå, Nederkalix, Öfverkalix, Gällivare 
lappmarks, Jnkkasjärvi lappmarks, Karesuando lappmarks, Pajala, Korpilombolo, Öfvertorneå 
och Nedertorneå tingslag samt Haparanda stad. 

Det antal representanter, som skall utses inom hvarje valkrets, skall reg
leras efter folkmängden h vart tredje ar, och fastställdes för första gången 
genom nådig kungörelse den 21 april 1911. 

I tab. G meddelas för hvarje valkrets uppgift â folkmängden den 1 
januari 1911, antal representanter samt den beräknade folkmängden per 
representant. Valkretsarnas storlek med fördelning efter folkmängden fram
går af följande tablå: 

™kmängd. va l t re t t r . folkmängd. ^ ^ 

50000—59 999 inv 2 120 000-129 999 mv 6 

60000— 69999 » 7 130000-139999 » 1 

7 0 0 0 0 - 79999 » 6 140000-149999 » 3 

80000— 89999 > 10 150000—159999 > — 

90000— 99999 » 9 160000—169 999 2 

100000—109999 » 5 170000-179999 » ._. 1 

110000—119999 > 5 Summa valkretsar 56 

De till folkmängden minsta valkretsarna voro Gottlands läns valkrets och 
Jämtlands läns norra valkrets, af hvilka den förra hade 55 217 invånare och 
den senare 57 446. Folkrikast var Stockholms stads andra valkrets med en 
folkmängd af 176 786. 

Inom de tre första af ofvanstående storleksgrupper valde samtliga 15 val
kretsar hvardera tre representanter; inom den fjärde gruppen, omfattande 
valkretsar med en folkmängd af 80 000—89 999, valde 6 kretsar tre och de 
öfriga 4 hvardera fyra representanter, ett lika stort antal representanter 
valdes äfven af de 14 valkretsarna inom de tvä följande grupperna; val
kretsar med 110 000—129 999 invånare valde samtliga fem representanter, de 
med 130 000 — 149 999 hvar och en sex, samt de med större folkmängd sju 
representanter. Inom 21 valkretsar var sålunda riksdagsmännens antal 3, 
inom 18 uppgick det till fyra, inom 10 till fem, inom 4 till sex och inom 3 
valkretsar till sju. 

I tab. Gr meddelas äfven uppgifter angående folkmängdens fördelning inom 
hvarje valkrets på landsbygd och städer, hvarvid till landsbygden äfven 
räknats köpingarna. Stockholms stads första och andra, Hälsingborgs, 
Landskrona och Lunds, Malmö och Göteborgs valkretsar voro rena stads
valkretsar, hvarjämte till Norrköpings och Linköpings valkrets hörde endast 
två landskommuner med 139 ?» af valkretsens folkmängd. Inom alla öfriga 
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Tab. G. Folkmängd och antal riksdagsmän i Andra kammarens valkretsar. 
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valkretsar var landsbygdens befolkning talrikare än städernas, och sex af 
dem voro rena landtvalkretsar, som uteslutande omfattade landsbygd. 

I medeltal för hela riket uppgick folkmängden per representant till 24 010. 
Inom de olika valkretsarna växlade motsvarande tal mellan 29 385 i Malmö 
stads valkrets och 18 406 i Gottlands läns valkrets. Orsaken, hvarför folk
mängden per representant i Malmö uppgick till så stort antal, är hufvud-
sakligen den, att den nu gällande fördelningen af representanternas antal 
mellan valkretsarna uppgjorts pä grundval af folkmängden den 1 januari 1910, 
men att sedermera med Malmö inlorlifvats Västra Skreflinge kommun, hvar-
igenom invånarantalet i Malmö betydligt ökats. Om folkmängden den 1 ja
nuari 1911 lagts till grund för beräkningen af representanternas antal, skulle 
därför Malmö bafva ägt rätt att utse fyra i stället för tre representanter. 

De nu anmärkta växlingarna mellan de olika valkretsarna i folkmängden 
per representant äro likväl betydligt mindre än motsvarande växlingar vid 
den förut gällande valkretsindelningen. Vid de allmänna valen är 1908 väx
lade sålunda folkmängden per representant mellan så vida gränser som 38 857 
och 8 208 på landsbygden samt-32 238 och 8 812 inom stadsvalkretsarna. 

Enligt bestämmelserna i vallagen skola valen till Andra kammaren för-
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rättas kommunvis, h varvid hvarje kommun bildar ett valdistrikt. Dock kan en 
kommun, som på grund af folkmängdens storlek, samfärdsförhållandena eller 
andra orsaker icke lämpligen utgör ett enda valdistrikt, indelas i två eller 
flera dylika distrikt. Om delar af samma kommun tillhöra olika valkretsar, 
skall hvarje del bilda ett valdistrikt. 

Antalet valdistrikt inom hvarje valkrets meddelas i tab. 7, kol. 2. För 
hela riket uppgick nämnda antal till sammanlagt 2 652, däraf 2 485 på lands
bygden och 167 i städerna. Största antalet valdistikt inom en och samma 
valkrets anträffas inom Skaraborgs läns södra valkrets med 165 valdistrikt 
och minsta antalet inom Hälsingborgs, Landskrona och Lunds valkrets med 
endast 8. 

I hvilken utsträckning kommunerna indelats i mer än ett valdistrikt 
framgår af nedanstående siffror, som angifva antalet kommuner, som inde
lats i 2, 3, 4, 5 eller flera valdistrikt. 

Antal valdistrikt Antal kommuner 
inom kommunen landabygd städer 

2 35 4 
3 7 3 
4 4 1 
5 2 2 

10 — 1 
14 — 1 
28 — 1 _ _ 

Summa 48 13 

Inalles utgjorde icke flera än 48 landskommuner och 13 städer mer än 
ett valdistrikt. Största antalet valdistrikt inom en och samma kommun 
fanns på landsbygden inom Sunne i Värmlands läns norra valkrets och 
Jukkasjärvi i Norrbottens läns norra valkrets, som båda voro indelade i 5 
valdistrikt. Bland städerna var Stockholm, som emellertid utgjorde två val
kretsar, indeladt i 28 valdistrikt, Göteborg i 14 och Malmö i 10. 

B. Den politiska rösträtten. 

Enligt § 16 riksdagsordningen tillkommer rösträtt till Riksdagens andra 
kammare hvarje välfrejdad svensk man från och med kalenderåret näst ef
ter det, hvarunder han uppnått tjugufyra års ålder, med undantag för 

a) den, som står under förmynderskap eller är i konkurstillstånd; 
b) den, som häftar för understöd, hvilket under löpande eller sistförflutna 

kalenderåret af fattigvårdssamhälle tilldelats honom själf, hans hustru eller 
minderåriga barn; 

c) den, som icke erlagt de honom påförda utskylder till stat och kommun, 
b.vilka förfallit till betalning under de tre sistförflutna kalenderåren; 

d) värnpliktig, som icke fullgjort de honom till och med utgången af sist
förflutna kalenderåret åliggande värnpliktsöfningar. 
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Till efterrättelse vid val skall årligen före den 25 juni för hvarje val
distrikt upprättas en röstlängd, i hvilken skola efter mantalslängden upp
tagas alla manliga invånare inom valdistriktet, hvilkas ålder vid årets 
början ej understiger tjugufyra år. Hvar och en, som ej brister i något af 
ofvan nämnda villkor för rösträtt, skall antecknas i längden såsom röst
berättigad med det undantag, att den, som är nyinflyttad till kommunen, 
först skall styrka, att han på sin gamla mantalsskrifningsort erlagt de un
der sistförflutna året förfallna utskylder. 

Sedan röstlängden därefter en tid varit för allmänheten tillgänglig samt 
tillfälle beredts att mot densamma framställa anmärkning, fastställes slutligt 
röstlängden den 25 juli, hvarefter den oförändrad gäller, intill dess ny röst
längd påföljande år upprättats. 

De röstlängder, som legat till grund för valen till Andra kammaren 
år 1911 upptaga, i enlighet med nu nämnda bestämmelser, alla män, som 
vid samma års början fyllt 24 år. Vid bearbetningen af röstlängderna hafva 
emellertid de personer icke medtagits, som efter denna tidpunkt afiidit, för så 
vidt anteckning om dödsfallet funnits införd i röstlängden. Då det emeller
tid icke uttryckligen finnes stadgadt, att under tiden mellan röstlängdens 
upprättande och valtillfället timade dödsfall skola antecknas i röstlängden, 
torde endast en del af de aflidna på detta sätt blifvit uteslutna. 

Genom att sammanslå de i tab. 3 meddelade uppgifterna â antalet röst
berättigade och icke röstberättigade (kol. 2 och 6) erhålles uppgift å anta
let i röstlängd upptagna för hvarje valdistrikt samt i summor för hvarje val
krets och län med fördelning pä landsbygd och städer. 

Slutsummorna för hela riket voro: 
Antal i röst- D ä r a f 

längd upptagna röstberättigade icke röstberättigade 
personer Antal ji Antal % 

Hela riket 1349 201 1066 200 79'0 283 001 21-0 
däraf pä landbygden 1023 770 859 792 84'o 163 978 ltVo 

i städerna 325 431 206 408 63'4 119 023 36'a 

Af hela antalet i röstlängd upptagna, som enligt ofvanstående uppgick 
till1 1349 201, kommo 1023 770 eller 75-9 % på landsbygden och 325 431 
eller 24-1 % på städerna. Motsvarande proportion mellan landsbygd och 
städer i afseende på folkmängd, utgjorde såsom af tab. Gr framgår, resp. 74-8 
och 25-2 %. Att sålunda städernas siffra är lägre beträffande de i röstlängd 
upptagna än beträffande hela folkmängden, beror på befolkningens olika 
sammansättning efter ålder och kön och främst på kvinnornas större öfver-
talighet i städerna, hvarigenom de i röstlängd upptagna blifva en mindre 
procent af folkmängden i städerna än på landsbygden. Alla i röstlängd 
upptagna, som i medeltal för hela riket utgjorde 24-4 •/. af folkmängden, 
omfattade sålunda 24-8 % af landsbygdens men endast 23-4 % af städernas 
befolkning. De växlingar, som i detta afseende förefinnas mellan de olika 

1 Till jämförelse härmed kan nämnas, att enligt 1910 års folkräkning antalet män Bfver 24 
år utgjorde 1363490. 
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Tab. H. I röstlängd upptagna och röstberättigade i procent af folkmängden m. m. 
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valkretsarna framgå närmare af tab. H. Ytterligheterna i detta afseende 
företedde a ena sidan Gottiands läns valkrets, hvarest icke mindre än 26'5 ?» 
af folkmängden voro upptagna i röstlängd, ock å andra sidan Norrbottens 
läns södra valkrets med motsvarande procent uppgående till endast 21-4. 

Af samtliga i röstlängd upptagna voro 1 066 20U röstberättigade och 283 001 
iclte röstberättigade, motsvarande resp. 79-0 och 21-0 % af hela antalet. Upp
gift å såväl de röstberättigades som icke röstberättigades antal inom hvar-
je valdistrikt meddelas i tab. 3 (kol. 2 och 6). I afseende pä de röstberätti
gades och icke röstberättigades relativa antal kan en mycket betydande olik
het iakttagas mellan landsbygden och städerna. Pä landsbygden utgjorde 
sålunda de röstberättigade 84-0 % af de i röstlängd upptagna men i stä
derna endast 63-4 «i. De som förlorat sin rösträtt voro relativt mer än 
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dubbelt så talrika i städerna som på landsbygden. Betraktas de i tab. H 
sammanförda uppgifterna för hvarje valkrets, framträder denna olikhet med 
ännu större tydlighet. De röstberättigades relativa antal var genomgående 
betydligt större på landsbygden, och i många fall var skillnaden mycket 
stor. Enda undantagen härifrån voro Stockholms läns södra, Norrköpings 
och Linköpings samt Blekinge läns valkretsar, där landsbygden intog en 
ofördelaktigare ställning än städerna. Orsaken härtill, hvad förstnämnda 
valkrets beträffar, är det stora antalet icke röstberättigade i de folkrika 
starkt industrialiserade kommunerna i grannskapet af Stockholm. 

Af samtliga effektivt röstberättigade kommo 80-6 % på landsbygden och 
19-4 % på städerna. De senares relativa andel af de röstberättigade var så
lunda betydligt mindre än deras andel af hela rikets folkmängd, 25-3 % och 
af alla i röstlängd upptagna, 24-1 %. I stället kom på städerna en så mycket 
större del af de icke röstberättigade, nämligen icke mindre än 42'1 %. 

Antalet röstberättigade i procent af folkmängden utgjorde för hela riket 
19-3. Motsvarande siffror för hvarje valkrets, som meddelas i tab. H, växlade 
mellan 23'4 % i Gottlands läns valkrets och 11.4 % i Göteborgs stads valkrets. 
De stora växlingar, som kunna iakttagas mellan olika valkretsar, och hvilka 
framträda ännu skarpare, om landsbygd och städer betraktas hvar för sig, 
bero till en del på relationen mellan de i röstlängd upptagna och folkmäng
den, men i ännu högre grad på förhållandet mellan antalet röstberättigade och 
icke röstberättigade, hvilket, såsom redan påvisats, är mycket växlande. Då i båda 
dessa afseenden städerna i regel intaga en ogynnsammare ställning än landsbyg
den, måste äfven följden blifva, att de röstberättigade utgjorde en mindre procent 
af hela folkmängden i städerna än på landsbygden. För hela rikets landsbygd 
uppgick också ifrågavarande procenttal till 208, medan det för samtliga 
städer stannade vid endast 14-8, och inom de särskilda valkretsarna uppgick 
maximum på landsbygden i Gottlands län till icke mindre än 25-4 %, medan 
den högsta siffran för städerna, i Stockholms läns norra valkrets, endast 
uppgick till 20-4 '/.. Af alla valkretsar var det endast Stockolms läns södra, 
Norrköpings och Linköpings samt Blekinge läns valkretsar, inom hvilka 
städerna nådde ett högre procenttal än landsbygden, eller samma kretsar, 
som uppvisade en liknande undantagsställning för städerna i fråga om för
hållandet mellan antalet röstberättigade och icke röstberättigade. 

Antalet röstberättigade per representant, som äfven meddelas i tab. H, 
uppgick för hela riket till 4 636. Motsvarande tal för de särskilda val
kretsarna äro ganska ojämna, med ett maximum af 6 091 för Malmöhus 
läns norra valkrets och ett minimum af 2 732 för Göteborgs stads val
krets. 

Vid bearbetningen af röstlängderna hafva de i dem upptagna fördelats på 
några större yrkesgrupper. De synpunkter, efter hvilka denna yrkesfördel
ning utförts, hafva icke så mycket varit tekniska och ekonomiska, utan huf-
vudsakligen sociala, och afsikten därmed har varit att söka belysa de nu 
gällande rösträttsbestämmelsernas verkningar och rösträttens användande inom 
olika sociala lager af befolkningen. För att icke göra bearbetningen alltför 
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-vidlyftig och tidsökande, hafva yrkesgruppernas antal inskränkts så mycket 
som möjligt, ehuru därvid icke kunnat undvikas, att vissa grupper blifvit 
rätt heterogent sammansatta. Pä grund af det i åtskilliga fall ganska brist
fälliga materialet har därjämte yrkesfördelningen stundom varit svår att 
genomföra, hvarför de i det följande meddelade absoluta talen böra upptagas 
med en viss försiktighet och icke torde kunna anses som ett fullt exakt 
mått på de olika yrkesgruppernas inbördes talrikhet. Däremot torde de 
siffror, som meddelas till belysning af rösträttsbestämmelsernas verkningar 
•oeh rösträttens användning inom olika delar af befolkningen, vara tillräckligt 
noggranna. 

De olika yrkesgruppernas namn framgår bl. a. af tab. I. Till förtydli
gande af vissa gruppers sammansättning torde emellertid några förklaringar 
vara behöfliga. Den grupp, som benämnts fabrikörer o. dyl., är afsedd att 
omfatta personer, som intaga en ställning såsom ledare för industriella an
läggningar och större affärsföretag, såsom bruksägare, disponenter, direktörer 
för banker, försäkringsbolag m. m. och grosshandlare. Vid dessa enskilda 
företag anställd förvaltningspersonal, som kan sägas intaga en mellanställ
ning mellan ledaren och de rena kroppsarbetarna, har hänförts till gruppen 
kontorspersonal. Till tjänstemän af högre eller lägre grad hafva räknats de 
i såväl statens som kommunens tjänst anställda, hvarvid bland tjänstemän 
af lägre grad särskildt böra nämnas underofficerare och manskap vid hären och 
flottan. Till tjänstemän hafva därjämte äfven räknats personalen vid de enskilda 
kommunikationsanstalterna. Gruppen torpare innefattar äfven lägenhetsinne-
hafvare, backstugusittare och mindre husägare på landet. Såsom drängar 
hafva äfven räknats hemmavarande söner och magar till hemmansägare, arren-
datorer och torpare. Dit hör äfven den stora gruppen statdrängar. 

F. d. yrkesutöfvare hafva alltid förts till det yrke de förut tillhört, med 
undantag endast för f. d. sjömän och fiskare, hvilka i stället räknats till 
»öfriga». 

Eör att vinna större öfverskådlighet, hafva de olika yrkesgrupperna sam
manförts till tre större grupper, allteftersom de kunna anses tillhöra den 
högre Mässen, medelklassen eller kroppsarbetarnas klass. 

Tab. 4 innehåller uppgifter för hvarje valkrets angående antalet röstbe
rättigade och icke röstberättigade inom olika yrkesgrupper1. I sammandrag 
för hela riket meddelas därjämte äfven samma uppgifter i tab. I. Sistnämnda 
tabell visar med största tydlighet den olikhet, som råder mellan olika klas
ser i afseende på förhållandet mellan antalet i röstlängd upptagna och an
talet effektivt röstberättigade. Medan å ena sidan bland hemmansägarne 
96-0 % af alla i röstlängd upptagna äfven voro röstberättigade, och sålunda 
endast 4-0 % förlorat sin rösträtt, voro å andra sidan inom gruppen arbetare 
endast 64-9 % effektivt röstberättigade och af »öfriga» inom den lägsta af de tre 
hufvudgrupperna hade öfver hälften förlorat sin rösträtt. 

1 Tabeller angående yrkesfördelningen inom hvarje valdistrikt hafva af utrymmesskäl icke 
kunnat tryckas, men finnas i manuskript tillgängliga i centralbyrån. 
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Tab. I. Rösträtten och deltagandet i valen inom olika yrkesgrupper. 
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Sättes de röstberättigades relativa antal för samtliga yrkesgrupper = 100, 
blir motsvarande siffra inom de olika yrkesgrupperna följande: 

I ofvanstående siffror framträder ännu skarpare olikheten mellan yrkes
grupperna. Afståndet mellan den högsta och den lägsta siffran var här 
66-2, eller, om >öfriga» i tredje gruppen icke medräknas, 39'3, frän 121-5 för 
hemmansägare och till 82-2 för arbetare. I jämförelse med sistnämnda låga 
siffra förefalla talen för drängar och öfriga jordbruksarbetare anrnärknings-
värdt höga. Likaså förtjänar nämnas den höga siffran för folkskollärare, 
hvilka med 118-4 kommo närmast efter hemmansägarne. 

Betraktas de i tab. 4 meddelade detaljsiffrorna från hvarje valkrets å de 
röstberättigades relativa antal inom de olika yrkesgrupperna i förhallande till 
alla i röstlängd upptagna, blifva gifvetvis växlingarna mellan de särskilda grup
perna i åtskilliga fall betydligt större än i fråga om genomsnittssiffrorna för 
hela riket. I allmänhet bibehålla dock yrkesgrupperna samma inbördes ställ
ning som ofvan påvisats. Inom vissa grupper är antalet af dem, som förlorat sin 
rösträtt genomgående stort och inom andra grupper jämförelsevis obetydligt. 

A sid. 24 i det föregående hafva angifvits de orsaker, på grund af hvilka i 
röstlängden upptagna personer kunna förlora sin rösträtt. I röstlängderna 
skall för hvarje person, som icke är röstberättigad, äfven antecknas anled
ningen härtill, hvarigenom det varit möjligt att vid röstlängdernas bearbet
ning äfven erhålla uppgift på antalet personer, som på grund af hvarje 
särskild diskvalifikationsgrund förlorat sin rösträtt. Då en person saknat 
rösträtt af mer än en anledning, har han hänförts under den diskvalifika
tionsgrund, som ansetts vara den viktigaste, och som i tabellerna upptagits 
först. Så t. ex. har en person af främmande nationalitet, som häftat för 
oguldna utskylder, räknats såsom utländsk undersåte. Till nyinflyttade hafva 
hänförts de som vid nyinflyttning underlåtit att styrka fullgjord skattskyl
dighet. De sålunda erhållna uppgifterna meddelas i tab. 5 och 6. Af dessa 
innehåller förstnämnda tabell uppgifter för hvarje valkrets â antalet icke 
röstberättigade fördelade efter diskvalitikationsgrunder, med fördelning på 
landsbygd och städer. 

En sammanställning af siffrorna för alla valkretsar tillsammantagna lämnar 
följande resultat: 
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Ofvanstående siffror visa tydligt de olika s. k. streckens verkningar. Den 
orsak, som starkast decimerar väljarkåren, är de oguldna utskylderna, som 
förorsakat förlust af rösträtten för icke mindre än 164 101 eljes röstberättigade 
personer, eller öfver halfva antalet icke röstberättigade. Denna diskvalifika-
tionsgrnnd drabbade i betydligt högre grad städerna än landsbygden. Två 
tredjedelar, 66-5 %, af de icke röstberättigade i städerna förlorade nämligen 
sin rösträtt på grund af underlåtenhet att betala skatt, i de flesta fall både 
krono- och kommunalutskylder, medan motsvarande procenttal för landsbyg
den var 51.7. Näst efter skattestreeket voro inflyttnings- och fattigvårds-
strecken till sina verkningar mest omfattande. Ehuru inga exakta uppgif
ter därom föreligga, torde man dock med säkerhet kunna antaga, att ett 
icke så obetydligt antal af dem, som räknats såsom nyinflyttade, i sin gamla 
kommun häftade för oguldna utskylder och alltså under alla förhållanden 
skulle hafva saknat rösträtt. Beträffande inflyttningsstrecket förtjänar där
jämte det anmärkningsvärda förhållandet påpekas, att detsamma drabbade 
mycket hårdare väljarkåren på landsbygden än i städerna. 

Vid den i det föregående omnämnda fördelningen af de i röstlängd upp
tagna på vissa yrkesgrupper har äfven utförts en undersökning rörande de 
olika diskvalifikationsgrundernas verkningar inom samma yrkesgrupper. 
Resultatet häraf meddelas i absoluta tal i tab. 6 och i relativa tal i 
tab. J. 

Vid ett studium af de båda tabellernas siffror urskiljas lätt några för 
de olika klasserna karakteristiska drag. Inom de högre klasserna spelade i 
allmänhet inflyttningsstrecket en mycket stor roll, medan däremot helt na
turligt fattigvårdsstrecket men äfven till en del utskyldsstrecket var af 
mindre betydelse. Inom öfriga klasser drabbade inflyttningsstrecket särskildt 
tungt bland folkskollärare, arrendatorer, rättare och drängar i jordbruk. 
Det höga antalet nyinflyttade inom de två sistnämnda grupperna är i syn
nerhet anmärkningsvärdt. Hela antalet i röstlängd upptagna, som hänförts 
till gruppen rättare, uppgick till 8 027, och af dessa förlorade icke mindre 
än 1141 eller nära en sjundedel sin rösträtt på grund af nyinflyttning. 
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Tab. J. Icke röstberättigade, fördelade efter diskvalifikationsgrunder. 

Ungefär detsamma var förhållandet bland drängarna. Af 96 348 i röstlängd 
upptagna inom denna grupp voro 10 097 eller mer än en tiondedel nyinflyttade. 
Anmärkningsvärdt är à andra sidan det jämförelsevis ringa antalet nyin
flyttade inom grupperna öfriga jordbruksarbetare samt arbetare. Sistnämnda 
grupp, som räknade icke mindre än 409 753 i röstlängd upptagna personer. 

3—112374 



34 RIKSDAGENS ANDRA KAMMARE. 

hade endast 19 391 nyinflyttade eller ieke fullt en tjugondedel och endast 
13-5 % af alla icke röstberättigade inom gruppen. 

I stället var antalet arbetare, som förlorat sin rösträtt på grund af oguld-
na utskylder, utomordentligt stort. Icke mindre än 98 815 personer inom 
denna grupp eller nära en fjärdedel af hela antalet drabbades nämligen af 
utskyldsstrecket, de flesta på grund af uraktlåtenhet att betala såväl krono-
som kommunalutskylder. I procent af alla ieke röstberättigade arbetare mot
svarar detta (58-6 %. För sjömän och fiskare uppgick samma siffra ända till 
77-0?» af alla icke röstberättigade, öfriga grupper, som drabbades särskildt 
hårdt af utskyldsstrecket, voro handtverkare, »öfriga näringsidkare», handels
biträden, »öfriga jordbruksarbetare» samt tjänstemän af lägre grad. 

De som på grund af fattigunderstöd förlorat sin rösträtt voro jämförel
sevis talrikast bland torpare och handtverkare. Därjämte voro icke mindre 
än 69-9 % af de icke röstberättigade bland »öfriga» i grupp I I I fattigunder-
stödda, hvilket har sin förklaring däruti, at t för de flesta i kommunernas 
fattigvårdsanstalter intagna understödstagare icke i röstlängderna angifvits 
något särskildt yrke, hvarför de måst räknas till »öfriga». 

Beträffande öfriga diskvalifikationsgrunders verkningar inom olika yrkes
grupper förtjänar framhållas det anmärkningsvärdt stora antalet utländska 
undersåtar i allmänhet inom de högre klasserna, likasom äfven bland hand
lande, handelsbiträden och »öfriga näringsidkare. Ovanligt stort var äfven 
antalet personer bland fabrikörer och handlande, som förlorat rösträtt på 
grund af konkurstillstånd, och likaså antalet sjömän och fiskare, som sak
nade rösträtt på grund af försummad värnplikt. 

Tab. K. De i röstlängd upptagna lapparna. 
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I röstlängderna för åtskilliga valdistrikt inom de nordligaste länen fin
nes äfven upptaget ett antal lappar. Vid yrkesfördelningen hafva de inräk
nats bland »öfriga» i grupp III, men då det icke torde sakna sitt intresse att 
äga kännedom om, i hvilken utsträckning lappbefolkningen ägt politisk röst
rätt, meddelas i tab. K särskilda uppgifter angående alla i röstlängd upp
tagna lappar. 

Såsom af siffrorna i tab. K framgår, var antalet i röstlängd upptagna 
lappar1 780, hvaraf de flesta kommo på de båda valkretsarna inom Norrbot
tens län. Röstberättigade voro 676 eller 86-7 °«, hvilket måste anses som en 
ganska hög siffra. Af de 104 icke röstberättigade voro 63, eller betydligt 
öfver hälften fattigunderstödda, medan för flertalet af de öfriga orsaken till 
rösträttens förlust var oguldna utskylder. 

C) Valen till Andra kammaren. 

Tiden för valen, hvilka alltid enligt bestämmelse i riksdagsordningen 
skola förrättas i september månad, var i 46 valkretsar fastställd till en sön
dag, däraf i 36 valkretsar till söndagen den o, i 7 till den 10, i 1 till den 
17 och i 2 valkretsar till den 24 september. Härifrån gälla dock de undan
tagen, att i Malmöhus läns mellersta och södra valkretsar och Kopparbergs 
läns östra valkrets städerna fått sina val förlagda till en söckendag, ehuru 
valkretsarna i öfrigt valde på söndag. 

Af de återstående 10 valkretsar, som helt och hållet valde på en söcken
dag, voro 5 rena stadsvalkretsar, nämligen Stockholms stads första och andra 
valkrets, städerna Hälsingborg, Landskrona och Lund, Malmö stad och Göte
borgs stad, hvarjämte Norrköpings och Linköpings valkrets, som äfven hörde 
dit, endast till en obetydlig del utgjordes af landsbygd. De enda lands
bygdsvalkretsar, inom hvilka valen ieke förrättades på en söndag voro Upp
sala läns, Gottlands läns samt Örebro läns norra och södra valkretsar, af 
hvilka den förstnämnda fått valet förlagdt till lördagen den 16 september, 
den andra till tisdagen den 12 och de båda sistnämnda till lördagen den 9 
september. 

Deltagandet i valen. Om antalet personer, som vid Andrakammarvalen i 
september år 1911 afgåfvo sina röster, och dettas förhållande till antalet 
röstberättigade finnas för hvarje valdistrikt och valkrets uppgifter medde
lade i tab. 3 (kol. 4 och 5). För hela riket uppgick antalet i valet delta
gande till 607 487, hvaraf 477 400 kommo på landsbygden och 130 087 på 
städerna. I förhållande till antalet röstberättigade utgjorde detta för hela 
riket 57-0 % däraf särskildt för landsbygden ö.rö "i och för städerna 63-0 %. 

En jämförelse med motsvarande relativa tal för de allmänna valen under 
föregående tid lämnas i nedanstående tablå, som för hvarje val angifver de 
röstande i procent af de röstberättigade^ 

1 Dä den manliga lappbefolkningen öfver 24 är den 31 december 1910 enligt beräkning upp
gick till omkring 1800 personer, voro sålunda öfver hälften icke upptagna i röstlängderna. 
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Såsom af nu anförda siffror framgår, blef den tydliga tendens till lifligare 
deltagande, som kan iakttagas under den närmast föregående tiden, afbruten 
vid 1911 års val. Nedgången var dock icke större, än att procenttalen åt
minstone för landsbygden och riket i sin helhet öfverträffades endast^af 1908 
års siffror. För städerna var deltagandet i valen däremot lifligare äfven 
åren 1902 och 1905. 

Vid en dylik jämförelse mellan 1911 och tidigare år måste likväl ihåg-
kommas, att på grund af förändrade rösträttsbestämmelser väljarkåren såväl 
i fråga om antal som sammansättning under mellantiden undergått högst 
väsentliga förändringar. Trots att deltagandet var lifligare vid 1908 än vid 
1911 års val, hade likväl antalet röstande i hela riket vuxit från 308 412 
till 607 487 eller till nära det dubbla. På landsbygden var ökningen rela
tivt taget ännu starkare eller från 199145 till 477 400. I städerna växte 
däremot de röstandes antal endast från 109 267 till 130 087, hvarigenom den 
nyss påpekade starka nedgången i deltagandet just i städerna förefaller så 
mycket mera anmärkningsvärd. 

En öfversikt af deltagandet i 1911 års val för hvarje valkrets meddelas i 
tab. L, hvarjämte i efterföljande tablå valkretsarna sammanförts i vissa 
grupper alltefter det större eller mindre detagandet i valen. 

De fyra valkretsar, där deltagandet var lifligast, voro Malmö stad med 
<>6-8 %, Gästriklands valkrets med 65'8 %, Västmanlands läns västra valkrets 
med 65-7 och städerna Hälsingborg, Landskrona och Lund med 65'2 %. 
Minst var deltagandet i Norrbottens läns norra valkrets med endast 36.2 K 
och därnäst i Gottlands läns med 40-1 », samt Stockholms läns norra val
krets med 41-0 %. 
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Tab. L. Deltagandet i valen, landsbygd och städer, valkretsvis. 

Liksom för riket i sin helhet deltagandet i valet var lifligare i stä
derna än på landsbygden, var detsamma äfven förhållandet inom de flesta 
valkretsar. Endast inom 8 valkretsar var landsbygdens procenttal högre än 
städernas, och denna öfvervikt uppgick alltid till endast några få procent. 
I öfriga valkretsar med öfvervikt för städerna, var däremot ofta skillnaden 
betydligt större. Inom Norrbottens läns norra valkrets utgjorde exempelvis 
de röstande på landsbygden endast 35-8 «„ af de röstberättigade men i stä-
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Tab. M. Deltagandet i valen inom hvarje valdistrikt. 
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derna 64-1 %, och i Värmlands läns västra valkrets voro motsvarande tal för 
landsbygden 53-0 % men för städerna 73-8 %. 

Går man från valkretsarna till den mindre enheten valdistrikten och jäm
för deltagandet i valen inom hvart och ett af dem, såsom skett i tab. M, 
måste gifvetvis växlingarna i detta afseende blifva betydligt större. De 
valdistrikt, som hade att uppvisa det minst lifliga deltagandet, återfinnas i 
de nordligaste delarna af landet, hvilket helt naturligt står i samband med 
valdistriktens storlek och de långa afstånden till vallokalerna. Det svagaste 
deltagandet i hela riket företedde Korpilombolo valdistrikt med endast 3-7 % 
röstande i förhållande till röstberättigade och Karesuando valdistrikt med 
6-2 %, båda belägna inom Norrbottens läns norra valkrets, samt Jokkmokks 
valdistrikt med 9.3 % inom Norrbottens läns södra valkrets. Men äiven 
inom Stockholms läns båda valkretsar, Gottlands läns samt Göteborgs och 
Bohus läns södra valkrets funnos valdistrikt med mycket ringa deltagande, 
såsom t. ex. Ingarö valdistrikt i Stockholms läns södra valkrets med endast 
11.6 % röstande af röstberättigade. 

A andra sidan förefanns det ltfligaste deltagandet inom Valdshults val
distrikt i Jönköpings läns västra valkrets, hvarest de röstande utgjorde 
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90-4 af de röstberättigade, hvarjämte i ett ganska stort antal valdistrikt 
deltagandet öfversteg 80 %. 

På samma sätt som ifråga om de röstberättigade och icke röstberättigade 
har på grundval af röstlängdernas uppgifter genomförts en fördelning af de 
i valet deltagande efter olika y-rken. I tab. 4 meddelas för hvarje valkrets 
de sålunda erhållna uppgifterna såväl i absoluta tal som i procent af de röst
berättigade inom samma yrke. Tab. I å sid. 30 i det föregående innehåller 
därjämte en sammanställning af motsvarande uppgifter för hela riket. Af 
sistnämnda tabell framgår, att den yrkesgrupp, inom hvilken deltagandet 
i valen var lifligast, var folkskollärarnas med de röstande uppgående till 
81.1 °o af de röstberättigade. I det närmaste lika starkt var äfven del
tagandet bland godsägarne, af hvilka 81,0 •% deltogo i valet. Därefter följde 
fabrikörer o. dyl. med 73-6 %, tjänstemän af högre grad med 73.3 %, kontors
personal med (58.3 %, tjänstemän af lägre grad med 65-4 % och handlande 
med 64.5 '/.. Svagast var deltagandet bland »öfriga» inom grupp I I I med 
endast 20.G % röstande af röstberättigade, samt bland sjömän och fiskare, 
af hvilka endast 28-4 % af de röstberättigade deltogo i valet. Relativt ringa 
var äfven deltagandet inom de lägre klasserna af den jordbruksidkande be
folkningen, såsom torpare m. fl. (48.5 %), drängar (50.8 %) samt öfriga jord
bruksarbetare (45.8 %). Inom de båda till antalet största yrkesgrupperna 
arbetare och hemmansägare utgjorde deltagandet resp. 57.0 och 59.7 %. 

En tydligare bild af växlingarna mellan de olika yrkesgrupperna läm
nar följande tablå, där antalet röstande i procent af röstberättigade inom 
samtliga yrkesgrupper satts = 100, hvarvid för hvarje grupp erhålles föl
jande ta l . 

Såsom af tab. K à sid. 34 framgår, utgjorde antalet röstberättigade lappar 
676. Af dessa utöfvade emellertid endast 8, eller något mer än 1 %, sin röst
rätt vid valen, däraf 1 inom Ångermanlands läns norra valkrets, 2 inom 
Västerbottens läns norra valkrets och 5 inom Norrbottens läns södra valkrets. 

Gemensam partibeteckning. Såsom regel voro vid valen h vart och ett af 
de tre partierna sammanslutet till en partigrupp med särskild partibeteckning. 
Inom 15 valkretsar hade emellertid de liberala och socialdemokraterna för
enat sig till en partigrupp med gemensam partibeteckning, ehuru de i öfrigt 
framträdt såsom två skilda partier med olika kandidatlistor. I hvilka 
valkretsar dylik gemensam partibeteckning förekommit, partiernas inbördes 
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styrka sanrfc den partibeteckning, som i hvarje fall kommit till användning, 
framgår af tab. 8. 

Fördelning på partier. De röstandes sammanslutning i grupper med ge
mensam partibeteckning äfvensom hvarje dylik partigrupps röstetal framgår 
af tab. 8, där likaledes efter hvarje partigrupp angifvits, om densamma är 
att hänföra till något af de tre politiska hufvudpartierna moderata, liberala 
eller socialdemokratriska. I tab. 7 meddelas därjämte i tabellform en sam
manställning af de godkända valsedlarnas numeriska fördelning på nämnda 
tre partier och på »öfriga», till hvilken grupp hänförts dels vissa mindre 
partigrupper utan bestämd politisk karaktär och dels alla valsedlar utan 
partibeteckning. Därjämte innehåller tab. 3 uppgifter angående partifördel-
ningen inom hvarje valdistrikt. ' 

Inalles afgåfvos i hela riket 603 974 godkända valsedlar, af hvilka 474 200 
afgåfvos på landsbygden och 129 774 i städerna. Det öfvervägande fler
talet af dessa, eller 603 764, voro försedda med partibeteckning, och af dessa 
hafva endast 82 behöft föras till gruppen »öfrigas. De återstående 603 682 
valsedlarnas fördelning på partier var följande: 

Det största af de tre partierna, det liberala, omfattade 40-2 «. af hela 
väljarkåren, därefter följde det moderata med 31.3 % och det socialdemokra
tiska med 28-5 % af de röstande. En jämförelse mellan de olika partiernas 
styrka på landsbygden och i städerna kan endast utföras ifråga om det mode
rata partiet. Pä landsbygden utgjorde de moderata 31-0 K af de röstande 
och i städerna 32-3 %, hvadan alltså nämnda parti var relativt starkare i 
städerna, ehuru skillnaden var jämförelsevis obetydlig. 

Partiernas inbördes styrka i hvarje valkrets framgår af tab. N. Inom 
Norrbottens läns norra valkrets afgåfvos inga valsedlar för det moderata 
partiet, och detsamma var förhållandet i Malmö stad med det liberala och 
i Västerbottens läns norra valkrets med det socialdemokratiska partiet. I 
hvar och en af öfriga valkretsar deltogo alla tre partierna antingen fullt 
fristående eller såsom en särskild fraktion under gemensam partibeteckning 
tillsammans med ett annat parti. Den största relativa styrka, som något 
parti kunde uppvisa, anträffas i Västerbottens läns södra valkrets, hvarest 
de liberala kunde räkna sig tillgodo icke mindre än 87'9 % af alla afgifna 

1 Uppgifterna i tab. 3 angående sammanlagda antalet afgifna godkända och kasserade val
sedlar (kol. 11 och 12) öfverensstänima icke alltid fullständigt med uppgifterna i samma tabell 
à antalet i valet deltagande (kol. 5), emedan de förra uppgifterna äro hämtade frän protokollen 
'"itver röstsammanräkningarna och de senare frän röstlängderna. 

2 Vid fördelningen på landsbygd och städer har den vanliga uppdelningen pä tre partier icke 
kunnat genomföras, emedan i de valkretsar, där de liberala och socialdemokraterna röstat med 
gemensam partibeteckning, de båda partiernas styrka visserligen kunnat beräknas för valkretsen 
i sin helhet, men icke för hvarje särskildt valdistrikt. 
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Tab. N. Afgifna valsedlar och valda riksdagsmän. Fördelning på partier, 
i procent. 
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röster. Högsta motsvarande procenttal för det moderata partiet nåddes inom 
(xottlands läns valkrets med 56"G % och för det socialdemokratiska inom 
Malmö stad med 62"4 %. 

Partifördelningen bland de valda riksdagsmännen framgår af tab. 7, kol. 
9—11, samt i relativa tal af tab. N. Det moderata partiet, som omfattade 
ol-2 af alla röstande, fick besätta 28-3 af platserna, till det liberala 
partiet hörde 402 % af de röstande och 43-9 ; af de valda, och socialdemo
kraterna utgjorde bland väljarna 2 % och bland de valda 27-8 %. Det 
visar sig sålunda äfven vid ifrågavarande val. i likhet med vid landstings-
mannavalen år 1910, att vid platsfördelningen det största partiet blifvit 
något gynnadt på de svagares bekostnad. Vid en fullt proportionell fördel
ning af platserna efter partiernas sammanlagda röstetal för hela landet, 

1 Slutsummorna för hela riket i tab. 7 äro 65 moderata, 101 liberala och 64 socialdemokrater. 
Antalet moderata riksdagsmän är dock rätteligen, såsom af en anmärkning till nämnda tabell 
framgår, en mindre och antalet liberala i stället en mera, men då hufvudsyftet med tab. 7 varit 
att sammanställa antalet röstande inom hvarje parti med de af detsamma valda riksdagsmännen, 
har det ansetts riktigast att föra den af det moderata partiet i Norrbottens läns södra valkrets 
valde representanten till kolumnen för de moderata riksdagsmännen. 
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skulle de moderata hafva erhållit 72 platser i stället för 65, de liberala 92 
i stället för 101 och socialdemokraterna 66 i stället för 64. 

Den förnämsta orsaken till de mindre partiernas ogynnsammare ställning 
i detta afseende är, att de i ganska många valkretsar icke lyckats få någon 
af sina kandidater valda, hvarigenom vederbörande partis röster i dessa 
fall voro utan någon verkan. 

Detta inträffade i 13 valkretsar både för de moderata och för social
demokraterna, medan de liberala partigrupperna blefvo utan representanter 
endast i 2 kretsar. Dessa icke representerade partigrupper utgjorde stundom 
ganska betydande minoriteter inom valkretsarna. Sålunda lyckades exempel
vis de liberala i Malmöhus läns norra valkrets icke eröfra någon plats, ehuru 
de utgjorde 22-2 % af väljarna. 

Till följd af den nu påpekade ojämnheten i fördelningen af platserna, var 
antalet valmän i medeltal på h varje riksdagsman ganska olika inom de tre 
partierna. Nämnda medeltal, som för alla partier tillsammantagna utgjorde 
2 641, uppgick nämligen inom det moderata partiet till 2 903, inom det libe
rala till 2 404 och inom det socialdemokratiska till 2 691. Trots det propor
tionella valsättet företedde detta medeltal högst betydande växlingar inom 
de olika valkretsarna. För alla partier tillsammans var största antalet val
män per representant 3 605 och minsta antalet 1 595. Inom de olika parti
erna växlade sagda antal ännu mera, nämligen för det moderata mellan 4 411 
och 1436, för det liberala mellan 4 731 oeh 1300 och för det socialdemo
kratiska mellan 4 754 och 1 558. 

Fria gruppen. Antalet valsedlar utan partibeteckning, hvilka i tab. 3 och 
7 hänförts till gruppen »öfriga» uppgick för hela riket icke till mer än 210. 
De voro ungefär jämnt fördelade på de olika valkretsarna. Icke på något 
ställe bildade de någon verklig grupp, utan förekommo endast såsom enstaka 
stänkröster, och voro därför utan hvarje betydelse för valens utgång. Största 
antalet dylika valsedlar inom en och samma valkrets utgjoide 25 och före
kom i Malmöhus läns mellersta valkrets, medan å andra sidan inom sex 
valkretsar inga valsedlar saknade partibeteckning. 

Tillämpningen af rangordnings- oeh reduktionsreglerna. I hvilken ut
sträckning rangordnings- eller reduktionsreglerna kommit i tillämpning vid 
platsernas besättande, framgår af tab. 8, hvarest detta för hvar och en af 
de valda riksdagsmännen angifvits. Antal fall, då reduktionsregeln måst 
tillämpas var följande: 

Inalles tillsattes 18 af de 230 platserna enligt reduktionsregeln, däraf 2 
inom det moderata, 13 inom det liberala och 3 inom det socialdemokratiska 
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partiet. Öfriga platser tillsattes samtliga med tillämpning af rangordnings
regeln. 

Af de 13 liberala riksdagsmän, som valts enligt reduktionsregeln, tillhörde 
10 sådana valkretsar, där de liberala och socialdemokraterna röstat med gemen
sam partibeteckning, och detsamma var förhållandet med alla 3 enligt reduk
tionsregeln valda socialdemokraterna. 

Sammanhållningen inom partierna. För hvar och en af de enligt rang
ordningsregeln valda riksdagsmännen, med undantag af några få, för hvilka 
uppgifter saknas, meddelas i tab. 8 det röstetal han erhållit vid bestämman
det af ordningen mellan partiets kandidater. På samma sätt som skedde för 
de till Första kammaren valda har äfven för Andrakammarledamöterna röste
talet för livar och en af de enligt rangordningsregeln valda uträknats i pro
cent af vederbörande partis röstetal. Därvid har i de fall, då två partier 
röstat med gemensam partibeteckning men med i öfrigt fullständigt skilda 
listor, såsom partiets röstetal räknats icke hela partigruppens utan det sär
skilda partiets, som haft den valde upptagen på sin lista. En sammanställ
ning af de sålunda erhållna procenttalen meddelas i tab. O. 

Tab. O. Sammanhållningen inom de olika partierna. 

Ofvanstående tabells innebörd är den, att af de 38 moderata riksdagsmän, 
«om valts såsom sitt partis första representanter, 5 haft ett röstetal som 
öfversteg 99 i. af partiets hela röstetal, för 13 utgjorde det mellan 95-l —99 ;'. 
af partiets sammanlagda antal röster, för 4 låg motsvarande procenttal mel
lan 90-1 och 95 % o. s. v. Af de i andra och tredje rummet valda inom 
samma parti nådde icke för någon röstetalet upp öfver 99 % af partiets. 
Inom det liberala partiet hade 14 af de i första rummet valda ett röstetal 
som öfversteg 99 % af partiets, och lika högt nådde äfven 4 af partiets andra 
representanter i ordningen. Af de 38 socialdemokratiska riksdagsmän, som 
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valts såsom sitt partis första representanter hade icke mindre än 29 ett 
röstetal, som öfversteg 99 % af partiets. Inom tvä valkretsar, Gröteborgs och 
Bohus läns södra och Västmanlands läns östra, var den valdes röstetal lika 
stort som partiets röstetal, eller med andra ord, icke en enda socialdemokra
tisk valsedel inom dessa båda valkretsar upptog såsom första namn något 
annat än den officiella kandidatens. Då antalet valsedlar, som afgåfvos på 
det socialdemokratiska partiet inom den förstnämnda valkretsen uppgick till 
2 385 och inom den sistnämnda till 3 285, visar detta en utomordentligt 
stor enighet. Men äfven vid besättandet af andra, tredje och fjärde plat
serna i ordningen har enigheten inom det socialdemokratiska partiet i de 
flesta fall varit så stor, att den valdes röstetal öfverstigit 99 % af partiets 
hela röstetal. 

I tab. O har äfven beräknats det genomsnittliga röstetalet för alla repre
sentanter med samma ordningsnummer i procent af partiets röstetal. Inom 
det moderata partiet utgjorde detta medeltal för dem, som valts såsom sitt 
partis första representanter, 86'2 %, inom det liberala partiet 89'4 % och inom 
det socialdemokratiska 97"2 %. För de i andra rummet valda utgjorde samma 
medeltal inom de tre partierna resp. 92-l, 91-3 och 98-9 y och för de i tredje 
rummet valda resp. 97-6, 86-8 och 99-4 %, hvarjämte för den inom det social
demokratiska partiet i fjärde rummet valda röstetalet uppgick till 99-5 %' af 
partiets hela antal röster. 

Kasserade valsedlar. Uppgift å antalet kasserade valsedlar meddelas för 
hvarje valdistrikt i tab. 3, kol. 12. För hela riket uppgick detta antal till 
3 506 eller 06 % af alla afgifna valsedlar, däraf på landsbygden 3 188 och i 
städerna 318, motsvarande resp. 0-7 och 0-02 % af hela antalet afgifna val
sedlar. Orsakerna till kassering af valsedlar hafva emellertid varit af två 
helt olika slag, dels sådana, som föranledt kassering af samtliga valsedlar 
för ett valdistrikt, och dels sådana, som berott på fel eller slarf från den 
enskilda valmannens sida. 

Från 16 valdistrikt kasserades samtliga valsedlar, uppgående till ett 
antal af 1 427, på grund af felaktigheter, begångna af valförrättaren antingen 
vid själfva valet eller vid valsedlarnas insändande till länsstyrelsen. 

De valsedlar, som kasserats på grund af oriktigt förfarande från den en
skilda valmannens sida, uppgingo till ett antal af 2 079. Såsom en kasserad 
valsedel har därvid räknats hvarje vid valet afgifvet valkuvert utan giltigt 
innehåll. Då i samma kuvert legat flera valsedlar, och samtliga förklarats 
ogiltiga, har detta därför räknats endast såsom en kasserad valsedel, och på 
samma sätt har förfarits i fråga om tomma valkuvert. 

Orsakerna till ifrågavarande valsedlars kassering voro följande: 
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De orsaker, som föranledt de flesta kasseringarna, voro dels att valsed
larna på ett eller annat sätt blifvit märkta, dels att valkuverten inne-
höllo mer än en valsedel, i de flesta fall två men stundom äfven flera, ända 
upp till fem. Af nu nämnda två orsaker blefvo 1140 röster förklarade ogil
tiga. 

Beträifande orsakerna till kassering torde böra framhållas, att länsstyrel
serna stundom tolkat vallagens bestämmelser olika strängt, så att somliga 
länsstyrelser kasserat valsedlar af orsaker, som andra länsstyrelser ansett 
icke böra medföra kassering. Så hafva exempelvis i flera fall valsedlar för
klarats giltiga, ehuru de kuvert, i hvilka de voro inneslutna, icke voro full
ständigt tillslutna. Likaså godkändes af en länsstyrelse åtskilliga valsed
lar, trots att de voro märkta, med den motiveringen, att någon afsikt att 
märka ifrågavarande valsedlar icke ansågs föreligga. 

Öfverklagade val. Besvär öfver de i september 1011 förrättade valen till 
Andra kammaren, hvilka numera skola ingifvas direkt till Eders Kungl. 
Maj:t, afgåfvos inom fem valkretsar, nämligen Blekinge läns, Örebro läns 
norra, Kopparbergs läns norra, Hälsinglands södra och Västerbottens läns 
norra valkrets. De anförda besvären ledde emellertid icke till någon åt
gärd för annan valkrets än Hälsinglands södra, där det öfverklagade valet 
upphäfdes och nytt val måste förrättas. Orsakerna till valets upphäfvande 
i sistnämnda valkrets voro, att flera af vallagens bestämmelser angående 
valförrättningen icke iakttagits vid valet inom Bollnäs sockens valdistrikt, 
på grund hvaraf de från nämnda valdistrikt insända valsedlarna förklarades 
icke kunna få inverka på valet, och då det icke var möjligt att utröna, huru 
omröstningen skulle hafva utfallit, därest dessa valsedlar icke tagits i be
räkning, måste nytt val förrättas inom hela valkretsen. 
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D) Andra kammarens sammansättning på grund af valen. 

För de vid Andrakammarvalen i september 1911 utsedda ledamöterna, 
deras partiställning m. m. lämnas detaljerad redogörelse i tab. 8, i hvilken 
äfven införts de förändringar i kammarens sammansättning, som inträffat 
före början af 1912 års Riksdag. 

Af kammarens 230 ledamöter voro 90 eller 41-7 % nyvalda, under det att 
de öfriga 134 vid föregående Riksdag tillhört samma kammare, däraf 132 
såsom representanter för samma och 2 för annan valkrets. Ställningen inom 
de olika partierna i detta afseende var följande: 

Olikheten härutinnan var i synnerhet stor mellan â ena sidan det mode
rata partiet med endast 17 nyvalda ledamöter mot 47 omvalda och å andra 

Tab. P. Antal bevistade riksdagar. 
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sidan det socialdemokratiska part iet , af h vars medlemmar i Andra kamma
ren 35 voro nyvalda och endast 29 förut, tillhört kammaren.j 

Af de till Andra kammaren nyvalda ledamöterna hade emellertid 2 förut 
t i l lhört Riksdagen såsom medlemmar af Första kammaren. Antalet riksdags
män i Andra kammaren, som förut ieke deltagit i Riksdagens förhandlingar 
utgjorde därför 94, däraf 15 inom det moderata, 44 inom det liberala och 
35 inom det socialdemokratiska partiet. 

Af kammarens samtliga ledamöter hade ö moderata och 1 liberal eller 
tillsammans 4 förut tillhört Första kammaren, mot endast 1 efter 1908 års 
allmänna val. Det är intressant a t t härmed jämföra antalet ledamöter i 
Första kammaren, som förut tillhört medkammaren. Detta antal utgjorde 
vid 1912 ars Eiksdag ieke mindre än 45. Det är således ojämförligt myc
ket vanligare, at t en Andrakammarledamot väljes till riksdagsman i Första 
kammaren än a t t motsatta förhållandet äger rum. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade riksdagar fördela sig Andra kam
marens ledamöter på sätt, som framgår af tab. P . Högsta antalet bevistade 
riksdagar, 37, uppnåddes af hemmansägaren Anders Hansson i Solberga, 
Kopparbergs län. 

Enl ig t de nya bestämmelserna för valen finnes numera ingen bestämd pro
portion fastslagen mellan antalet representanter för städer och landsbygd på 
samma sä t t som förut, dä i grundlagen var stadgadt, a t t af Andra kamma
rens 230 ledamöter 150 skulle väljas för landsbygden och 80 för städerna. 
Denna proportion har emellertid bibehållit sig i det närmaste oförändrad, 
såsom framgår af nedanstående tablå, i hvilken Andra kammarens ledamöter 
fördelats efter boningsort på land och i stad: 

En obetydlig förskjutning har visserligen ägt rum, i det att antalet lands
bygdsrepresentanter ökats från 150 ti l l 154 och i stället, stadsrepresentan-
terna minskats från 80 ti l l 7fi, men städerna bibehålla dock fortfarande i 
förhållande till sin folkmängd en betydlig öfvervikt öfver landsbygden. De 
i städerna bosatta riksdagsmännen utgöra nämligen drygt 33 % af kammarens 
samtliga ledamöter, medan däremot städernas andel i rikets hela folkmängd 
endast belöper sig till 25-2 ?.. 

I fråga om de olika partiernas sammansättning i detta afseende, framgår 
af förestående tablå, a t t antalet stadsrepresentanter var jämförelsevis störst 
iiu-m det socialdemokratiska partiet, där de voro i det närmaste lika talrika 
som de på landet bosatta, därnäst inom det moderata partiet och minst 
inom det liberala partiet, af hvars medlemmar i Andra kammaren icke fullt 
h var fjärde var bosatt i stad. 

i—112374 
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Tab. R. Yrkesfördelning bland Andra kammarens ledamöter. 

Den yrkesfördelning af Andra kammarens ledamöter, som meddelas i tab. R, 
har verkställts efter samma grunder som motsvarande fördelning af leda
möterna i Första kammaren. Till de förändringar, som kunna hafva in
träffat under tiden efter valen för enskilda riksdagsmän i afseende pä 
deras yrke, har någon hänsyn ieke tagits, utau har hvar och en hänförts till 
den yrkesgrupp, han tillhört vid tiden för valen. 

Innebörden af den i Tab. ft meddelade yrkesfördelningen dels för kam
marens samtliga ledamöter och dels för medlemmarna af hvarje parti torde 
framgå tillräckligt tydligt af tabellen utan att ytterligare kommentarier äro 
nödvändiga. Till jämförelse med tidigare år, torde däremot några siffror 
böra nämnas angående ledamöterna af Andra kammaren vid 1909 års riks
dag. Antalet godsägare utgjorde da 15, till gruppen ^hemmansägare, landt-
brukare, inspektörer, arrendatorer» hörde 92 riksdagsmän, till gruppen »arbe
tare, betjänte» 24, till »civila ämbets- och tjänstemän» 22. till »professorer, 
lärare vid läroverk» 6, till »kyrkobetjäning, folkskollärare» 15, till »littera
törer och boktryckare» 12, till »läkare och apotekare» 3. antalet militärer ut
gjorde 3 och antalet präster likaledes 3. Efter 1911 års val utgjorde sam-
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Tab. S. Åldersfördelning bland Andra kammarens ledamöter. 

maniagda antalet civila, militära och ecklesiastika tjänstemän samt läkare 
och apotekare 47, och hade alltså gått något tillbaka sedan riksdagen är 
1909, då motsvarande antal uppgick till 52. 

Antalet ledamöter af statsrådet, som vid 1911 års val tillika hlefvo leda
möter af Andra kammaren, utgjorde 2. Af den vid 1912 års Riksdag sit
tande regeringen tillhörde däremot 3 Andra kammaren. 

Åldersfördelningen af Andra kammarens ledamöter vid början af år 19] 2 
utfaller på sätt tab. S närmare angilVer, h var vid till jämförelse äfven med-
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delas dylika uppgifter för är 1909. Åldersfördelningen inom de olika par
tierna visa i hufvudsak samma karakteristiska drag, som redan påvisats be-
träifande ledamöterna i Första kammaren, med de moderata riksdagsmännen 
jämförelsevis talrika inom de högre åldersklasserna, medan däremot de libe
rala och i ännu högre grad socialdemokraterna voro mera talrika inom de 
lägre åldersklasserna. Inom det moderata partiet voro endast 24 medlem
mar yngre än 50 år, medan 40 ölverskridit denna åldersgräns, af de 102 
liberala riksdagsmännen hade 56 eller öfver hälften ännu icke fyllt 50 år, 
och inom det socialdemokratiska partiet voro icke mindre än 55 af dess 64 
medlemmar yngre än 50 år. Medelåldern uppgick för medlemmarna af det 
moderata partiet till 53-5 år, för de liberala riksdagsmännen till 48-6 år och 
för de socialdemokratiska till 42-1 år. För Andra kammarens samtliga leda
möter utgjorde medelåldern 48-1 år, hvilket innebär en ganska betydlig ned
gång sedan år 1909, då medelåldern uppgick till 50-3 år, ehuru äfven denna 
var ovanligt låg, i jämförelse med tidigare riksdagar. 

Stockholm den 20 april 1912. 

l"iiderdâni-'St 

LUDVIG WIDELL. 

Ernst Höijer. 



TABELLER. 
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Tab. 1. De ordinarie valen till Första kammaren åren 1909—1911. 

Anm. M. = moderat; h. = liberal; S. = socialdemokrat; I = vald enligt rangorduingregeln ; II = 
vald enligt reduktionsregeln: III = vald såsom partiets enda återstående kandidat. 

Tecknet * utmärker omval. 



TAB. 1 (forts.). DE ORDINARIE VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅREN 1909—1911. 55 



5 6 TAB. 1 ( for ts . ) . DE ORDINARIE VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅREN 1 9 0 9 — 1 9 1 1 . 

Anmärkningar till tab. 1. 

1) Ödlunds val öfverklagadt och npphäfdt, emedan han ej var valbar; vid ny röstsauimaurakumg 
utsågs i hans ställe L u n d e b e r g , Christian, bruksägare.* (M) 

5) Magnusson afsade sig omedelbart uppdraget, hvarefter vid ny röstsammanräkning till hans 
efterträdare utsågs G ö r a n s s o n , Anders, hemmansägare. 
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Tab. 2. De allmänna valen till Första kammaren efter kammarupplös-
ningen år 1911. 

Anm. M. = moderat: I.. = liberal: S. — socialdemokrat: 1 = vald enligt rangordningsreseln: II — 
vald enligt reduktionsregeln: 111 = vald såsom partiets enda återstående kandidat.—Tecknet * utmärker 
omval för samma valkrets; ** att den valde vid tidigare riksdag representerat samma valkrets; *** att den 
valde förut representerat annan valkrets. Tecknet " utmärker föregående ledamotskap af Andra kammaren. 



58 TAB. 2 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1911. 



TAB. 2 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1 9 1 1 . 59 



60 TAB. 2 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1911. 



TAB. 2 (forts . ) . DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1 9 1 1 . 61 

Anmärkningar till tab. 2. 

1) Johansson afsade sig, hvarefter vid ny röstsammanräkning den 28/i2 1911 till hans efterträdare 
utsågs G e l o t t e , Bror Ernfrid, fabrikör. 

a) Lundell, som i september s. å. valts till ledamot af Andra kammaren, afsade sig, hvarefter vid ny 
röstsammanräkning den 8, i 1912 till hans efterträdare utsågs Olsson , Per Valerius, regementspastor. 

3) Bengtsson, som i september s. å. valts till ledamot af Andra kammaren, afsade sig. hvarefter vid 
ny röstsammanräkning den 2 i 1912 till hans efterträdare utsågs E l i a s sou , Gnstaf Albert, grosshandlare. 

4) Waldén, som i september s. å. valts till ledamot af Andra kammaren, afsade sig, hvarefter 
vid ny röstsammanräkning den 28<i2 1911 till hans efterträdare utsågs Ol s son , Olof, läroverksadjunkt. 

5) Utsågs efter lottning med stadsläkaren J. S. Almer, hvilken erhållit samma röstetal. Den först
nämnde afsade sig emellertid omedelbart, hvarefter i hans ställe vid förnyad röstsnmimuiräkning valdes 
Almer . Johan Severin, stadsläkare. 
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Tab. 3. Rösträtten och valen till Andra Kammaren, valkretsvis, 
år 1911. — Stockholms stad. 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — STOCKHOLMS LÄN. 63 



64 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — STOCKHOLMS LÄN (forts.). 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — STOCKHOLMS LÄN (forts.). 65 
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66 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — STOCKHOLMS LÄN (forts.). 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — UPPSALA LÄN. 67 



68 TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — UPPSALA LÄN (forts.). 



TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — SÖDERMANLANDS LÄN. 69 



70 TAB. 3 (forts .) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — SÖDERMANLANDS LÄN (forts . ) . 



TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — SÖDERMANLANDS LÄN (forts.). 71 



72 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.) . 73 



74 TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . - ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.) . 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 75 



76 TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts . ) . 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — JÖNKÖPINGS LÄN. 77 



78 TAB. 3 ( fo r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — JÖNKÖPINGS LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — JÖNKÖPINGS LÄN (for ts . ) . 79 



80 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — KRONOBERGS LÄN. 



TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KRONOBERGS LÄN (for ts . ) . 81 



82 TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KALMAR LÄN. 



TAB. 3 (forts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KALMAR LÄN (forts . ) . 83 



84 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KALMAR LÄN (for ts . ) . 



TAB 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KALMAR LÄN (forts . ) . 85 



86 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — GOTTLANDS LÄN. 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — BLEKINGE LÄN. 87 



88 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — BLEKINGE LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 (forts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KRISTIANSTADS LÄN. 89 



90 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KRISTIANSTADS LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 (forts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KRISTIANSTADS LÄN (forts . ) . 91 



92 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — MALMÖHUS LÄN. 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — MALMÖHUS LÄN (forts.). 93 



94 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — MALMÖHUS LÄN ( fo r t s . ) . 



TAB. 3 (forts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — MALMÖHUS LÄN (forts . ) . 95 



96 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — MALMÖHUS LÄN (for ts . ) . 



7 — 1 1 2 3 7 4 

TAB. 3 (forts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — MALMÖHUS LÄN (for ts . ) . 97 



98 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — HALLANDS LÄN. 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — HALLANDS LÄN (for ts . ) . 99 



100 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — GÖTEB. O. BOH. LÄN. 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — GÖTEB. O. BOH. LÄN (forts . ) . 101 



102 TAB. 3 ( fo r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — GÖTEB. O. BOH. LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — GÖTEB. O. BOH. LÄN (for ts . ) . 103 



104 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÄLFSBORGS LÄN. 



TAB. 3 ( fo r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÄLFSBORGS LÄN (for ts . ) . 105 



106 TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÄLFSBORGS LÄN (for t s . ) . 



TAB. 3 ( fo r t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÄLFSBORGS LÄN (for ts . ) . 107 



108 TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÄLFSBORGS LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — SKARABORGS LÄN. 109 



110 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — SKARABORGS LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — SKARABORGS LÄN (for ts . ) . 111 



112 TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — SKARABORGS LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — SKARABORGS LÄN (forts . ) . 113 

8—112374. 



114 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — SKARABORGS LÄN (forts.). 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — VÄRMLANDS LÄN. 115 



116 TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — VÄRMLANDS LÄN (forts.) . 



TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — VÄRMLANDS LÄN (for ts . ) . 117 



118 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — ÖREBRO LÄN. 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÖREBRO LÄN ( for ts . ) . 119 



120 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — ÖREBRO LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — VÄSTMANLANDS LÄN. 121 



122 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMÄRVALEN ÅR 1 9 1 1 . —VÄSTMANLANDS LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — KOPPARBERGS LÄN. 123 



124 TAB. 3 ( for t s . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — KOPPARBERGS LÄN (for ts . ) . 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — GÄFLEBORGS LÄN. 125 



126 TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — GÄFLEBORGS LÄN (for t s . ) . 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — VÄSTERNORRLANDS LÄN. 127 



128 TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . —VÄSTERNORRLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . —VÄSTERNORRLANDS LÄN (forts . ) . 129 
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130 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — JÄMTLANDS LÄN. 



TAB. 3 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — JÄMTLANDS LÄN (forts.). 131 



132 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1911. — VÄSTERBOTTENS LÄN. 



TAB. 3 ( for ts . ) . ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — VÄSTERBOTTENS LÄN (for ts . ) . 133 



134 TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — NORRBOTTENS LÄN. 



TAB. 3 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN ÅR 1 9 1 1 . — NORRBOTTENS LÄN (forts.). 135 



136 Tab. 4. Rösträtten och deltagandet i valen till Andra 



kammaren inom olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1911. 137 



138 TAB. 4 (forts . ) . RÖSTRÄTTEN OCH DELTAGANDET I VALEN TILL ANDRA 



KAMMAREN INOM OLIKA YRKESGRUPPER, VALKRETSVIS, ÅR 1 9 1 1 . 139 



140 TAB. 4 (forts.). RÖSTRÄTTEN OCH DELTAGANDET I VALEN TILL ANDRA 



KAMMAREN INOM OLIKA YRKESGRUPPER, VALKRETSVIS, ÅR 1 9 1 1 . 141 



142 TAB. 4 (forts.). RÖSTRÄTTEN OCH DELTAGANDET I VALEN TILL ANDRA 



KAMMAREN INOM OLIKA YRKESGRUPPER, VALKRETSVIS, ÅR 1 9 1 1 . 143 



144 TAB. 4 (forts.). RÖSTRÄTTEN OCH DELTAGANDET I VALEN TILL ANDRA 



KAMMAREN INOM OLIKA YRKESGRUPPER, VALKRETSVIS, ÅR 1 9 1 1 . 145 
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146 TAB. 4 (forts.). RÖSTRÄTTEN OCH DELTAGANDET I VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 



Tab. 5. Icke röstberättigade till Andra kammaren, särskildt för 147 
landsbygd och städer, valkretsvis, år 1911, 



148 TAB. 5 (forts.). ICKE RÖSTBERÄTTIGADE TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911 . 



TAB. 5 (forts.). ICKE RÖSTBERÄTTIGADE TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 149 



150 

Tab. 6. Icke röstberättigade till Andra kammaren inom olika yrkes
grupper, år 1911. 



Tab. 7. Afgifna valsedlar och valda riksdagsmän m. m. vid de 
allmänna valen till Andra kammaren år 1911. 

151 
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Tab. 8. De allmänna valen till Andra kammaren år 1911. 
De valdas namn, yrke och röstetal m. m. 

Anm. M. = moderat; L. = liberal; S. = socialdemokrat; I = vald enligt langordningsregeln; II = 
vald enligt rednktionsregeln. — Tecknet * utmärker, att den valde vid närmast föregående riksdag repre
senterade en del af samma Talkrets; ** att den valde före sista treårsperioden representerat en del af 
samma valkrets; *** att den valde fornt representerat annan valkrets. Tecknet 1 utmärker föregående 
ledamotskap af Första kammaren. 



TAB. 8 (forts.) . DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1 9 1 1 . 153 



154 TAB. 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 



TAB. 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 155 



156 TAB. 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 



TAB. 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 157 



158 TAB. 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 



TAB. 8 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911. 159 



160 TAB. 8 ( for ts . ) . DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1 9 1 1 . 

Anmärkningar t i l l tab. 8. 

' ) Neiglick, som äfven valts till ledamot af Första kammaren, afsade sig, hvarefter vid ny röstsam
manräkning den s0,'i2 1911 till hans efterträdare utsågs Olsson , Sven Amandus, hemmansägare. — 
2) Lindblad, som äfven valts till ledamot af Första kammaren, afsade sig, hvarefter vid ny röstsamman
räkning den s 0 /u 1911 till hans efterträdare ntsågs B e n g t s s o n , Magnus, tullvaktmästare. — 3) af Cal-
lerholm afled den 4/12 1911. Vid ny röstsammanräkning utsågs till hans efterträdare C a r l s o n , Sven, 
ingeniör. — 4) Kvarnzelius, som äfven valts till ledamot af Första kammaren, afsade sig, hvarefter vid ny 
röstsammanräkning den s ä / n 1911 till hans efterträdare utsågs K a r l s s o n , Karl Robert, jordbrukare*. 
— 6) Asplund, som äfven valts till ledamot af Första kammaren, afsade sig, hvarefter vid ny röstsam
manräkning den " / u 1911 till hans efterträdare utsågs C a r l s s o n , Lars Johan, f. d. vaktmästare, 
hemmansägare *. 
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