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Résumé de la Statistique des élections à la Seconde chambre de la Diète 
au printemps 1914. 

Les élections, faites au printemps 1914, résultaient de la résolution du Roi du 3 mars de la 
même année de dissoudre la Diète assemblée et de décréter de nouvelles élections à la Seconde 
chambre, pour que les électeurs eussent l'occasion d'exprimer leur opinion sur la réorganisation de 
la défense. 

Pour les élections à la Seconde chambre le droit de vote est accordé à tous les hommes suédois 
de bonne réputation, âgés de 24 ans, excepté 

ceux qui sont en tutelle ou en faillite: 
ceux qui ont reçu secours de l'assistance publique ou qui n'ont pas pa3'é à l'Etat 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 de votes aux élections an printemps 1914, ainsi que leur répartition au point de vue du droit 
de vote. 

Campagne Villes Pays entier 

Hommes aux listes 1034161 351686 1385847 
dont ayant droit de vote 866 906 225 548 1092 454 

» n'ayant pas droit de vote . . . 167 255 126138 29335)3 

En proportion de la population les électeurs étaient de 24'7 %, et ceux qui avaient droit de 
vote de 21'2 %. Dans les villes les électeurs n'étaient que 15'3 % de la population, mais dans la 
campagne ils étaient de 210 %. 

Le tableau, page 15*, indique les différentes causes de la perte dn droit de vote. 
Le nombre total des électeurs n'ayant pas droit do vote était de 293 393, dont 171 317 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. 
Les députés de la Seconde chambre sont 230, c'est-à-dire un réprésentant sur les 24 516 habi

tants. 
Aux élections générales à la Seconde chambre au printemps 1914 ce furent 763 423 électeurs 

(69'9 %) qui prirent part. La participation fut de 68'1 % à la campagne et de 76'7 % dans les villes. 
La répartition des votants et des députés élus est comme suit: 

Votants Députés 

Modérés 286 250 86 
Libéraux 245107 71 
Socialdémocratcs 228 712 73 
Autres 125 — 

Total 760194 . 230 





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

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse rö
rande Andrakammarvalen våren 1914. De till berättelsen hörande tabel
lerna hava redan förut blivit separat offentliggjorda i enlighet med nådigt 
bemyndigande. 

1—141575. 



2* MATERIALET. 

Valen voro en följd av Eders Kungl. Maj:ts beslut av den 3 mars inne
varande år at t upplösa den då samlade Riksdagen och anbefalla anställandet 
av nya val till Andra kammaren för at t därigenom lämna valmännen till
fälle a t t uttala sin mening i frågan angående beredande åt riket av ett 
stärkt försvar. De sålunda förrättade valen gälla endast för tiden till inne
varande års slut. 

Jämlikt bestämmelserna i nådiga brevet till Statistiska tabellkommissio
nen den 29 september 1911 ingår föreliggande berättelse i likhet med be
rättelsen angående riksdagsmannavalen åren 1909—1911 i den nya serien 
Sveriges officiella statistik. Den skiljer sig från nyssnämnda berättelse 
liksom ock från övriga av centralbyrån utarbetade redogörelser angående 
riksdagsmannaval därigenom, att densamma endast redogör för vårens Andra-
kammarval, men däremot icke för de val till Riksdagens Första kammare 
eller de förändringar i Första eller Andra kammarens sammansättning, som i 
övrigt ägt rum under de tvenne år, som förflutit, sedan föregående berättelse 
angående riksdagsmannaval publicerades. Redogörelse härför kommer senare 
att lämnas i berättelsen om de allmänna val till Andra kammaren, som 
enligt grundlagens föreskrifter skola äga rum under innevarande september 
månad. 

Det material, varpå efterföljande framställning i huvudsak grundar sig, 
är liksom vid 1911 års val de vid röstsammanräkningen för riksdagsmanna
valen till Andra kammaren förda protokollen samt de för varje valdistrikt 
upprättade röstlängderna. På begäran av Statistiska centralbyrån har för 
övrigt även nu, förutom de uppgifter, som enligt lag skola innehållas i 
sammanräkningsprotokollen, förteckning meddelats av överståthållarämbetet 
och länsstyrelserna å partifördelningen inom varje valdistrikt. 

I ett avseende hava emellertid de från protokollen hämtade uppgifterna 
icke varit fullständiga. I vallagen är stadgat, a t t vid varje röstsamman
räkning särskilda anteckningar skola föras, innehållande bl. a. vid rang
ordningsregelns tillämpning uppgift å antalet valsedlar med samma första, 
eller samma första och andra namn o. s. v. I ett par fall hava likväl 
inga fullständiga anteckningar härom förts, vadan uppgifterna i tab. 4 an
gående de valdas röstetal icke kunnat göras fullständiga. För Blacksta 
valdistrikt i Södermanlands läns södra valkrets hava inga uppgifter i 
tab. 1 kunnat meddelas, enär röstlängden brunnit upp, och val därför ej 
ägt rum. 

De röstandes fördelning på de tre politiska huvudpartierna, moderata, li
berala och socialdemokrater, har genomförts i så stor utsträckning som möj
ligt, vilket i de flesta fall icke mött några svårigheter tack vare den av 
valmetoden föranledda sammanslutningen av de röstande i grupper med 
särskild partibeteckning. I de fall, då enstaka stänkröster avgivits med 
särskild partibeteckning, hava även dessa så vitt möjligt förts till det av 
de tre huvudpartierna, vilket de på grund av gemensamma kandidater eller 
dylikt ansetts stå närmast. Även då de liberala och socialdemokraterna 
röstat med gemensam partibeteckning, har en fördelning kunnat genomföras 
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på de två partierna, huvudsakligen med tillhjälp av de vid röstsammanräk-
ningen av de flesta länsstyrelser upprättade s. k. hjälpsedlar, vilka på Sta
tistiska centralbyråns begäran ställts till dess förfogande. Med användande 
av dessa hjälpsedlar har det varit möjligt a t t med stor noggrannhet räkna 
sig till antalet liberala och socialdemokrater inom den gemensamma parti
gruppen. Detta har däremot ej i någon vidsträcktare omfattning kunnat ske 
beträffande de s. k. liberala iorsvarsvännerna, som röstat tillsammans med 
de moderata under partibeteckningen »Försvaret främst» o. dyl., ehuruväl även 
här protokollen eller hjälpsedlarna i viss mån varit upplysande. 

Fördelningen av valsedlar med gemensam partibeteckning på de särskilda 
partierna har dock i de flesta valkretsar, där liberala och socialdemokrater 
röstat gemensamt, icke kunnat genomföras för varje valdistrikt, utan endast 
för valkretsarna i deras helhet, varigenom uppgifterna i tab. 1 i det följande 
angående partifördelningen valdistriktsvis i dessa fall blivit ofullständiga. 
Undantag från nämnda förhållande bilda dock Kronobergs läns västra val
krets, Göteborgs och Bohus läns södra och norra, Älvsborgs läns norra 
och södra samt Jämtlands läns norra och södra valkretsar, där resp. läns
styrelser i bilagor till sammanräkningsprotokollen verkställt en dylik för
delning. 

Statistiken över den politiska rösträtten, antalet röstberättigade och icke 
röstberättigade m. m., grundar sig på de vid Andrakammarvalen använda 
röstlängderna, vilka i centralbyrån underkastats bearbetning. Dock har på 
grund av den tidsutdräkt, ett dylikt förfarande skulle medföra, någon för
delning av de i röstlängderna upptagna personerna på yrkesgrupper, så
som skedde beträffande 1911 års allmänna val till Andra kammaren, denna 
gång ej ansetts böra äga rum. Ehuruväl en dylik yrkesfördelning äger 
ett synnerligen stort och allmänt intresse, har dock synpunkten att fa 
utredningen angående ifrågavarande Andrakammarval fullbordad före sep
tembervalen för centralbyrån varit mera bestämmande. 

A) Valkretsindelning. 

Enligt' 18 § i lagen om val till Riksdagen är riket för val till Andra 
kammaren indelat i 56 valkretsar, som vardera välja 3—7 representanter. 
För valkretsindelningen är närmare redogörelse meddelad i Statistiska cen
tralbyråns underdåniga berättelse angående riksdagsmannavalen åren 1909— 
1911, vartill torde få hänvisas. Sedan senast förrättade val äro emeller
tid i nämnda indelning åtskilliga förändringar vidtagna. Brännkyrka val
distrikt, som år 1911 tillhörde Stockholms läns södra valkrets, införlivades 
den 1 januari 1913 med Stockholms stad och var vid 1914 års val en del av 
Stockholms stads första valkrets. Vid samma tidpunkt blev större delen av 
Lunds landskommun inkorporerad med Lunds stad och på så sätt överflyttad 
från Malmöhus läns mellersta valkrets till stadsvalkretsen Hälsingborg, 
Landskrona och Lund. Dessutom har vid nu ifrågavarande val en mindre 
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Tab. A. Folkmängd och antal riksdagsmän i Andra kammarens valkretsar. 
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del av Hälsingborgs landskommun ävensom S:t Peters klosters valdistrikt 
valt med nyssnämnda stadsvalkrets, ehuru valen skedde på grundval av 1913 
års röstlängder, och dessa områden först den 1 januari 1914 genom inkor
porering överfördes, det förra från Malmöhus läns norra valkrets till Häl
singborgs stad och det senare från Malmöhus läns mellersta valkrets t i l l 
Lunds stad. Dessa förändringar mellan valkretsarna liksom större för
ändringar inom vissa valkretsar, exempelvis Djursholms, Nässjö och Häss
leholms erhållande av stadsrättigheter a t t åtnjutas från 1914 års början, 
Skövde landskommuns samtidiga införlivande med Skövde stad o. s. v., 
finnas angivna i noterna till tab. 1. Här liksom i analoga fall hava också, 
då sådana ändringar skett, de meddelade siffrorna för år 1911 gjorts så vitt 
möjligt jämförbara med 1914 års siffror. 

Det antal representanter, som varje valkrets skall välja, regleras efter 
folkmängden vart tredje år, och gällde nådiga kungörelsen den 21 april 1911 
angående sådan reglering även vid ifrågavarande val. 

I tab. A meddelas för varje valkrets uppgift å folkmängden den 1 januari 
1914, antal representanter samt den beräknade folkmängden per representant. 
Valkretsarnas storlek med fördelning efter folkmängden framgår av följande 
tablå: 
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Folkmängd valtretar yJ^T 

50000— 60000 inv 2 130000—140000 inv 2 
(30000— 70000 » 6 140 000—150 000 » 2 
70000—80000 » 6 150 000—160 000 » 1 
80000— 90000 » 11 160000—370000 > — 
90000—100000 » 8 170000—180000 » 1 

100 000—110 000 » 6 180 000—190 000 » 1 
110000—120000 > 5 190000—200000 » -
120000—130 000 » 4 200 000— » 1 

Summa valkretsar 56 

De til l folkmängden minsta valkretsarna voro nu likasom vid valen år 
1911 Gottlands läns valkrets och Jämtlands läns norra valkrets, av vilka 
den förra hade 55 422 invånare och den senare 58 917. Folkrikast var na efter 
Brännkyrkas inkorporering Stockholms stads första valkrets med en folk
mängd av 201 340 personer, varefter följa i ordningen Stoekholms stads andra 
valkrets med 180 745 samt Göteborgs stads valkrets med 178 030 invånare. 
Vid valen år 1911 var Stockholms stads andra valkrets den folkrikaste, 
närmast följd av Göteborgs stad; först i tredje rummet kom Stockholms stads 
första valkrets. 

Inom de tre första av ovanstående storleksgrupper valde samtliga 14 val
kretsar vardera tre representanter; inom den fjärde gruppen, omfattande 
valkretsar med en folkmängd av 80 000—90 000, valde 6 kretsar tre och de 
övriga 5 vardera fyra representanter; ett lika stort antal representanter 
valdes även, bortsett från 1, som endast valde tre, av de 14 valkretsarna 
inom de två följande grupperna; valkretsar med 110 000—130 000 invånare 
valde samtliga fem representanter, närmast följande tre grupper var och en 
sex på ett undantag när, med endast fem representanter, samt valkretsarna 
med folkmängd överstigande 170 000 invånare samtliga sju representanter. 
Inom 21 valkretsar var sålunda riksdagsmännens antal tre, inom 18 upp
gick det t i l l fyra, inom 10 till fem, inom 4 till sex och inom 3 valkretsar 
till sju. 

I tab. A meddelas även uppgifter angående folkmängdens fördelning inom 
varje valkrets på landsbygd (inklusive köpingar) och städer. Stockholms 
stads första och andra, Hälsingborgs, Landskrona och Lunds, Malmö 
och Göteborgs valkretsar voro rena stadsvalkretsar, varjämte till Norr
köpings och Linköpings valkrets hörde endast två landskommuner med 
14-4 % av valkretsens folkmängd. Inom alla övriga valkretsar var lands
bygdens befolkning talrikare än städernas, och sex av dem voro rena lant-
valkretsar, som uteslutande omfattade landsbygd. 

I medeltal för hela riket uppgick folkmängden per representant till 24 516 
mot 24 010 vid 1911 års val. 

Inom de olika valkretsarna växlade motsvarande tal mellan 31940 i Malmö 
stads valkrets och 18 474 i Gottlands läns valkrets. Vad Malmö stad beträffar, 
är nämnda höga tal beroende därav, att stadens invånarantal, speciellt genom 
inkorporeringen den 1 januari 1911 av Västra Skrevlinge kommun, mycket till-
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växt, sedan i 1911 års förenämnda kungörelse representantantalet för staden 
bestämdes på basis av folkmängdssiffran den 1 januari 1910. Genom nådiga 
kungörelsen den 13 maj innevarande år, varigenom antalet representanter 
valkretsvis reglerats för riksdagsperioden' 1915—1917 på grundval av val
kretsarnas folkmängd den 1 januari 1913, har emellertid Malmö erhållit 
rä t t att utse fyra i stället för tre representanter. Genom dessa bestämmel
ser, vilka tillämpats vid Andrakammarvalen innevarande september månad, 
ökas därjämte antalet representanter för Stockholms stads första valkrets 
från sju till åtta, medan för vardera av Kopparbergs läns västra och Häl
singlands norra valkretsar representantantalet minskas från fyra till tre. 

Enligt vallagens bestämmelser skola valen till Andra kammaren förrättas 
kommunvis, varvid varje kommun bildar ett valdistrikt. Dock kan en kom
mun, som på grund av folkmängdens storlek, samfärdsförhållanden eller 
andra orsaker icke lämpligen utgör ett enda valdistrikt, indelas i två 
eller flera dylika distrikt. Om delar av samma kommun tillhöra olika val
kretsar, skall varje del bilda ett valdistrikt. 

Antalet valdistrikt åren 1911 och 1914, valkretsvis och länsvis, med
delas i tab. 2, kol. 2. För hela riket utgjorde antalet år 1914 sammanlagt 
2 680, därav 2 502 på landsbygden och 178 i städerna, ökningen sedan när
mast föregående val uppgick till ett antal av 28, varav 17 belöpte sig på 
landsbygden och 11 på städerna. Största antalet valdistrikt inom en och 
samma valkrets anträffas vid båda valen inom Skaraborgs läns södra val
krets med 165 valdistrikt och minsta antalet inom Hälsingborgs, Landskrona 
och Lunds valkrets med endast 8. 

I vilken utsträckning kommunerna indelats i mer än ett valdistrikt, fram
går av nedanstående siffror, vilka angiva antalet kommuner, som indelats i 
2, 3, 4, 5 eller flera valdistrikt, åren 1911 och 1914: 

A n t a l k o m m u n e r 
Antal valdistrikt 

landsbygd städer 
mom kommunen J „ 

1911 1914 1911 1914 
â 35 48 4 4 
3 7 12 3 5 
4 4 2 1 1 
5 2 2 2 2 

10 — - 1 1 
14 — — 1 1 
28 — — 1 — 
32 — — 1 

Summa 48 64 13 15 

Inalles utgjorde vid 1914 års val icke flera än 64 landskommuner och 15 
städer mer än ett valdistrikt. Ökningen i jämförelse med 1911 års förhål
landen, då 48 landskommuner och 13 städer voro delade i flera valdi
strikt, kommer huvudsakligen på Värmlands och Gävleborgs läns val
kretsar. Största antalet valdistrikt inom en och samma kommun fanns på 
landsbygden inom Sunne i Värmlands läns norra valkrets och Jukkasjärvi i 
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Norrbottens läns norra valkrets, som båda voro indelade i 5 valdistrikt. 
Bland städerna var Stockholm, som emellertid utgjorde två valkretsar, in
delat i 32 valdistrikt, Göteborg i 14 och. Malmö i 10. 

B) Den politiska rösträtten. 

Enligt § 16 riksdagsordningen tillkommer rösträtt till Riksdagens Andra 
kammare varje välfrejdad svensk man från och med kalenderåret näst efter 
det, varunder han uppnått tjugufyra års ålder, med undantag för 

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

kalenderåret av fattigvårdssamhälle tilldelats honom själv, hans hustru eller 
minderåriga barn; 

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

d) värnpliktig, som icke fullgjort de honom till och med utgången av sist
förflutna kalenderåret åliggande värnpliktsövningar. 

Till efterrättelse vid val skall årligen före den 25 juni för varje valdistrikt 
upprättas en röstlängd, i vilken skola efter mantalslängden upptagas alla 
manliga invånare inom valdistriktet, vilkas ålder vid årets början ej under
stiger tjugufyra år. Var och en, som ej brister i något av ovan nämnda 
villkor för rösträtt, skall antecknas i längden såsom röstberättigad med det 
undantag, att den, som är nyinflyttad till kommunen, först skall styrka, att 
han på sin gamla mantalsskrivningsort erlagt de under sistförflutna året 
förfallna utskylder. 

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

De röstlängder, som legat till grund för ifrågavarande val till Andra 
kammaren våren 1914, äro de under år 1913 upprättade och upptaga således, 
i enlighet med nu nämnda bestämmelser, alla män, som vid detta års början 
fyllt 24 år. Vid bearbetningen av röstlängderna hava denna gång i mot
sats till förhållandet vid närmast föregående val även de personer med-
tagits, som i röstlängderna funnits antecknade såsom avlidna. Då intet 
stadgande finnes därom, att under tiden mellan röstlängdens upprättande och 
valtillfället timade dödsfall skola antecknas i röstlängden, och då i större 
delen av röstlängderna sådana anteckningar synbarligen ej heller skett, har 
centralbyrån ansett lämpligare att bearbeta längderna utan hänsyn till se
nare tillkomna tillägg i ovanberörda hänseende. 

Genom att sammanslå de i tab. 1 meddelade uppgifterna å antalet röst
berättigade och icke röstberättigade (kol. 2 och 6) erhålles uppgift å antalet 
i röstlängd upptagna för varje valdistrikt samt i summor för varje valkrets 
och län med fördelning på landsbygd och städer. En sammanställning i 
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Tab. B. Ökning eller minskning i antalet röstberättigade och icke röstberättigade 
samt i röstlängd upptagna våren 1914 m. m. 



1 0 * I RÖSTLÄNGD UPPTAGNA. — RÖSTBERÄTTIGADE OCH ICKE RÖSTBERÄTTIGADE. 

ifrågavarande hänseende meddelas tillika i tab. 2 kol. 7, varjämte i tab. B 
lämnas en översikt om den absoluta och relativa ökningen eller minskningen 
i jämförelse med 1911 års allmänna val. 

Hela antalet personer, som voro uppförda i de vid 1914 års val gällande 
röstlängderna, utgjorde 1 385 847, varav 1 034 161 eller 74-6 % kommo på lands
bygden och 351 686 eller 25-i % på städerna. Enligt vad tab. B visar, bety
der detta en ökning från år 1911 för hela riket av 36 646 personer eller 
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2'7 %, varvid dock landsbygdens ökningstal, 17 528 (1-7 %), är betydligt un
derstigande städernas, 19 118 (5-7 %). I rikets huvuddelar kommer den största 
relativa stegringen pä Norrland med 3-4 % samt den minsta på Grötaland med 
2-4 %. Samtliga valkretsar förete ökning utom Stockholms läns norra och 
Malmöhus läns mellersta, där antalet gått något tillbaka. 

Proportionen mellan landsbygd och städer i avseende på folkmängd 
utgjorde vid början av ar 1913, det år under vilket röstlängderna upprät
tades, resp. 73-7 och 26-3 %r). Städernas ovan anförda siffra beträffande 
de i röstlängd upptagna, eller 25-i% är alltså lägre än siffran beträffande 
hela folkmängden, ett] förhållande, som beror på befolkningens olika sam
mansättning efter ålder och kön och främst på kvinnornas större överta
lighet i städerna, varigenom de i röstlängden upptagna bliva en mindre 
procent av folkmängden i städerna än på landsbygden. Alla i röstlängd 
upptagna, som i medeltal för hela riket utgjorde 24-7 % av folkmängden, 
omfattade sålunda 25-o % av landsbygdens, men endast 23-9 % av städernas 
befolkning. De växlingar, som i detta hänseende förefinnas mellan de 
olika valkretsarna, framgå närmare av tab. B. Ytterligheterna i detta 
avseende företedde nu liksom förra gången å ena sidan Gottlands läns val
krets, varest icke mindre än 26"6 % av folkmängden voro upptagna i röst
längd, och a andra sidan Norrbottens läns södra valkrets med motsvarande 
procent uppgående till endast 22-o. 

Av samtliga i röstlängd upptagna voro 1 092 454 röstberättigade och 293 393 
icke röstberättigade, motsvarande resp. 78-8 och 21-2 % av hela antalet, vilket 
vid en jämförelse med förhållandet vid närmast föregående val betyder en 
ökning av de förra med 26 254 (2'5 %) samt av de senare med 10 392 {&i %). 
Då således de icke röstberättigades antal ökats procentiskt taget mer än de 
röstberättigades, följer därav, att en relativt större del av valmanskåren sak
nade rösträt t år 1914 än år 1911, då den endast uppgick ti l l 21 0 %. 

Enligt vad tab. B utvisar, är ökning av antalet röstberättigade till fin
nandes inom samtliga utom 9 valkretsar. Göteborgs stads, Malmö stads 
och Norrbottens läns valkretsar förete den största relativa tillväxten, medan 
å andra sidan i Norrköpings och Linköpings valkrets den största relativa 
minskningen finnes. Ökningen har gjort sig proportionsvis mycket mera 
gällande i städerna än på landsbygden samt är, vad de olika landsdelarna 
angår, relativt störst i Norrland. För de icke röstberättigade åter visar sig 
den relativa stegringen i antal störst i Svealand samt större på landsbygden 
än i städerna, ehuruväl skillnaden i nämnda hänseende är mindre betydande 
än för de röstberättigade. Valkretsvis är den största relativa tillväxten att 
annotera i Västerbottens läns norra, Kristianstads läns nordvästra samt 
Hälsingborgs, Landskrona och Lunds valkretsar, i vilka och 9 andra kretsar de 
icke röstberättigades antal stigit med över 10 % Minskning föreligger från 
18 valkretsar. 

') Härvid hava vissa områden, som den Y'i 1914 blevo städer eller inkorporerade i sådana, hänförts 
till städerna. 
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Tab. C. Röstberättigade och icke röstberättigade i procent av i röstlängd 
upptagna samt i procent av folkmängden m. m. 
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Med avseende på de röstberättigades och icke röstberättigades relativa an
tal kan en mycket stor olikhet iakttagas mellan landsbygden och städerna. 
På landsbygden utgjorde sålunda de röstberättigade 83-8 % av de i röstläng
den upptagna, men i städerna endast 64-1 %. De, som förlorat sin rösträtt, 
voro relativt mer än dubbelt så talrika i städerna som på landsbygden. 
Betraktas de i tab. C sammanförda uppgifterna för varje valkrets, framträ
der denna olikhet med ännu större' tydlighet. De röstberättigades rela
tiva antal var genomgående betydligt större på landsbygden, och i många 
fall var skillnaden mycket stor. Enda undantagen utgjorde liksom år 
1911 Stockholms läns södra, Norrköpings och Linköpings samt Blekinge 
läns valkretsar och numera även Norrbottens läns norra valkrets, i vilka 
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samtliga valkretsar landsbygden intog en ofördelaktigare ställning än stä
derna. 

Av samtliga röstberättigade kommo 79-4 % på landsbygden och 20-e % på 
städerna mot resp. 80-6 och 19-4 °/<, vid 1911 års val. Städernas relativa 
andel av de röstberättigade var sålunda betydligt mindre än deras andel 
av hela rikets folkmängd, 26-3 %, och av alla i röstlängd upptagna, 24-? %. 
I stället kom på städerna en så mycket större del av icke röstberättigade, 
nämligen icke mindre än 43-o % mot 42-i % vid närmast föregående val. 

Antalet röstberättigade i procent av folkmängden utgjorde för hela riket 
19-5 % mot 19-3 % under år 1911. Motsvarande siffror för varje valkrets, 
som meddelas i tab. C, växla mellan 23-4 % i Gottlands läns valkrets 
och 12'8# i Malmö stads valkrets. De stora växlingar, som kunna iakttagas 
mellan olika valkretsar, och vilka framträda ännu skarpare, om landsbygd 
och städer betraktas var för sig, bero ti l l en del på relationen mellan de i 
röstlängd upptagna och folkmängden, men i ännu högre grad på förhållan
det mellan antalet röstberättigade oeh icke röstberättigade, vilket, såsom re
dan påvisats, är mycket växlande. Då i båda dessa avseenden städerna i 
regel intaga en ogynnsammare ställning än landsbygden, måste även följ
den bliva, att de röstberättigade utgjorde en mindre procent av hela folk
mängden i städerna än på landsbygden. För hela rikets landsbygd upp
gick också ifrågavarande procenttal t i l l 21-o, medan det för samtliga städer 
stannade vid endast 15-3, och inom de särskilda valkretsarna uppgick maxi
mum på landsbygden i Gottlands län till icke mindre än 25-6 %, medan den 
högsta siffran för städerna, i Stockholms läns norra valkrets, endast vipp-
gick till 21-4 %. Av alla valkretsar var det endast Stockholms läns södra, 
Norrköpings och Linköpings samt Blekinge läns valkretsar, inom vilka stä
derna nådde ett högre procenttal än landsbygden, eller, med undantag för 
Norrbottens läns norra valkrets, samma kretsar, som uppvisade en liknande 
undantagsställning för städerna i fråga om förhållandet mellan antalet röst
berättigade och icke röstberättigade. 

Antalet röstberättigade per representant, som även meddelas i tab. C, upp
gick för hela riket till 4 750 mot endast 4 636 vid närmast föregående val. 
Motsvarande tal för de särskilda valkretsarna äro ganska ojämna, med ett 
maximum av 6 150 för Malmöhus läns norra valkrets och ett minimum av 
3 257 för Göteborgs stads valkrets. 

Såsom redan förut anförts, utgjorde antalet iclce röstberättigade vid 1914 
års val 293 393, eller 21'2 ?£ av samtliga i röstlängderna upptagna personer. 
För de orsaker, på grund av vilka i röstlängden uppförda kunna förlora sin 
rösträtt, har redan redogjorts â sid. 8*. Då i röstlängderna för varje icke 
röstberättigad skall antecknas anledningen till rösträttens förlust, har det 
varit möjligt a t t vid röstlängdernas bearbetning erhålla uppgift å antalet per
soner, som på grund av varje särskild diskvalifikationsgrund förlorat sin 
rösträt t . Den som saknat rösträtt av mer än en anledning, har hänförts 
under den diskvalifikationsgrund, som ansetts vara den viktigaste. Så t. ex. 
har en person av främmande nationalitet, som häftat för ognidna utskylder, 
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räknats såsom utländsk undersåte. Till nyinflyttade hava hänförts de, som 
vid nyinflyttning underlåtit att styrka fullgjord skattskyldighet. De sålunda 
erhållna uppgifterna meddelas länsvis, med fördelning på landsbygd och 
städer, i tab. 3, varjämte för riket anförts jämförelsesiffror för år 1911. 

En sammanställning av siffrorna för samtliga län lämnar följande re
sultat : 

Landsbygden Städerna Hela riket 
Diskvalifikationsgrunder A n t a i % Antal % Antal % % 

är 1914 år 1914 är 1914 är 1911 
Utländska undersåtar 2 706 1'6 3118 2-5 5 824 2-0 2'0 
Vanfrejdade 414 02 343 0-3 757 0-3 0-3 
Ikonkurs 1230 0-7 1072 0-8 2 302 08 0-9 
Omyndiga 3 950 2-4 769 0-6 4 719 1-6 0-8 
Fattigunderstödda 25 836 15-4 20 348 16-1 46184 157 156 
Nyinflyttade 40 663 24'3 16 766 13-3 57 429 19 5 200 
Försummad värnplikt 3 468 2-1 1393 1-1 4 861 VI 1-4 
Oguldna kronoutskylder 25 038 15-0 17742 14-1 42 780 146 163 
Oguldna kommunalutskylder . . . 28 050 16-8 17167 13-6 45217 15'4 128 
Oguldna kiono- och kommunal-

ntskylder 35 900 21- 5 47 420 37-6 83 320 28-4 28-9 

Summa 167 255 1000 126138 100o 293393 lOOo 1000 

Ovanstående siffror visa tydligt de olika s. k. streckens verkningar. Den 
orsak, som starkast decimerar väljarkåren, är de oguldna utskylderna, som 
förorsakat förlust av rösträtten för icke mindre än 171,317 eljest röstberät
tigade personer, eller över halva antalet icke röstberättigade. Denna diskva-
lifikationsgrund drabbade i betydligt högre grad städerna än landsbygden. 
Inemot två tredjedelar, 65-3 %, av de icke röstberättigade i städerna förlorade 
nämligen sin rösträtt på grund av underlåtenhet att betala skatt, i de flesta 
fall både krono- och kommunalutskylder, medan motsvarande procenttal för 
landsbygden var 53-3. Näst efter skattestrecket voro inflyttnings- och fattig
vårdsstrecken till sina verkningar mest omfattande, därav drabbades 35-3 % 
av samtliga icke röstberättigade. Ehuru inga exakta uppgifter därom före
ligga, torde man dock med säkerhet kunna antaga, att ett icke så obetydligt 
antal av dem, som räknats såsom nyinflyttade, i sin gamla kommun häftade 
för oguldna utskylder och alltså under alla förhållanden skulle hava saknat 
rösträtt. Beträffande inflyttningsstrecket förtjänar därjämte det anmärk
ningsvärda förhållandet påpekas, att detsamma drabbade mycket hårdare 
väljarkåren på landsbygden än i städerna. 

C) Valen till Andra kammaren. 

Tiden för valen. Redan vid 1911 års allmänna val till Andra kammaren 
ägde i icke mindre än 46 valkretsar valförrättningen rum å en söndag, därav 
i 36 valkretsar söndagen den 3 september. Vid nu ifrågavarande val var 
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söndagen fastställd som valdag i 47 valkretsar, av vilka samtliga valde riks
dagsmän söndagen den 5 april med undantag av Blekinge läns valkrets, 
som förrättade val redan söndagen den 29 mars. Dock gälla härvidlag de 
undantagen, a t t i Uppsala läns valkrets Uppsala stad och i Kopparbergs 
läns östra valkrets staden Falun samt i Malmöhus läns mellersta och södra 
valkretsar ävensom i Västmanlands läns båda valkretsar samtliga städer fått 
sina val förlagda till en söekendag, ehuru valkretsarna i övrigt valde på 
söndag. 

Av de återstående 9 valkretsar, som helt och hållet valde på en söekendag, 
voro 5 rena stadsvalkretsar, nämligen Stockholms stads första och andra val
kretsar, vilka denna gång valde först bland alla fredagen den 27 mars, stä
derna Hälsingborg, Landskrona och Lund, Malmö stad och Göteborgs stad, 
varjämte Norrköpings och Linköpings valkrets, som även hörde dit, endast 
till en obetydlig del utgöres av landsbygd. De enda landsbygdsval
kretsar, inom vilka valen icke förrättades på en söndag, voro Gottlands 
läns samt Örebro läns norra och södra valkretsar, av vilka den förstnämnda 
fått valet förlagt till lördagen den 4 april och de båda andra till tisdagen 
den 7 april. 

Deltagandet i valen. Om antalet personer, som vid Andrakammarvalen 
våren 1914 avgåvo sina röster, och dettas förhållande till antalet röstbe
rätt igade finnas för varje valdistrikt och valkrets uppgifter meddelade i tab. 
1 (kol. 4 och 5), ävensom valkrets- och länsvis i tab. 2 (kol. 8 och 9). Tilli
ka stå upplysningar om antalet röstande samt deras absoluta och relativa 
ökning eller minskning sedan år 1911 a t t vinna i efterföljande tab. F . At t 
i nämnda tabell summa ökning för hela antalet röstande inom vissa val
kretsar liksom för hela riket visar sig mindre än summa ökning för de tre 
partierna, beror därav, a t t i förstnämnda tal även ingår gruppen »övriga» 
röstande samt de kasserade valsedlarna, vilka båda grupper undergått en 
väsentlig minskning i antal sedan 1911 års val. 

Enligt uppgifterna ifråga utgjorde hela antalet i 1914 års val deltagande 
763,423, därav 590,481 på landsbygden och 172,942 i städerna. Jämför man 
dessa siffror med siffrorna för år 1911, visar det sig, att en ökning av väljar
kåren för hela riket ägt rum av icke mindre än 155,943 personer, eller med 
mer än en fjärdedel (25-7 %), därvid dock stegringen varit relativt svagare 
på landsbygden, 115,102 eller 24-2 %, än i städerna, 40,841 eller 30'9 %. Inom 
landets tre huvuddelar är största relativa ökningen att finna i Götaland 
(26-4 %), därnäst i Norrland (25-6 %), men minst i Svealand (24-9 %). Såsom 
av tab. G närmare framgår, har antalet röstande mer eller mindre ökats inom 
landets samtliga valkretsar, mest i Gottlands läns (94-o %), Stockholms läns 
norra (61-8 %) och Göteborgs stads valkrets (59-8 %) samt minst i Västman
lands läns västra (9-6 %), Värmlands läns norra (10-i %) och Malmöhus läns 
södra valkrets (10a %). 

Sättes åter antalet i valet deltagande i relation till de röstberättigade, 
utgjorde de förra i förhållande till de senare vid 1914 års val 69-9 % för hela 
riket; 68-1 % för landsbygden och 76-7 % för städerna. Huru dessa 
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tal ställa sig till motsvarande relativa tal för de allmänna valen under före
gående tid, framgår av nedanstående tablå, därvid tillika antalet röstande 
anföres i absoluta tal: 

Röstande i % av röstberättigade; Antal röstande 
Landsbygden. Städerna Hela riket Hela riket 

i r 1899 35-5 % 56'8 % 40-3 % 136 982 
> 1903 41-7 > 63-6 » 47-2 » 180 529 
. 1905 44-7 . 65-5 » 50 4 » 217 759 
> 1908 57-4 » 70-0 » 613 » 308 412 
» 1911 555 i 63-0 > 570 . 607 487 
> 1914 68-i > 76-7 » 69-9 > 763 423 

Nämnda siffror visa, att deltagandet i valen enligt regel för varje gång 
omfattas med allt större intresse från valmännens sida, vilket gäller såväl 
landsbygden som städerna. En avvikelse från nämnda tendens kan visser
ligen 1911 års val sägas utgöra, men då väljarkåren på grund av förändrade 
rösträttsbestämmelser såväl i fråga om antal som sammansättning efter 1908 
års val undergått högst väsentliga förändringar, äro de tidigare årens siffror 
ej fullt jämförbara med de båda sista årens. Tydligt framgår emellertid, 
att 1914 års val med avseende på livligt deltagande betydligt överträffat 
samtliga ovan anförda val, både vad landsbygd och. städer beträffar. Om 
ett större deltagande hava för övrigt centralbyråns tidigare berättelser rö
rande riksdagsmannaval ej haft att förtälja. 

En översikt av deltagandet i 1914 års val för varje valkrets meddelas i 
tab. D, därvid ökningsprocenten i förhållande till 1911 års val även angivits. 
Dessutom hava i efterföljande tablå valkretsarna sammanförts i vissa grupper 
alltefter det större eller mindre deltagandet i valen, varjämte ävenledes här 
1911 års motsvarande siffror medtagits. 

Röstande i % av Antal valkretsar 
röstberättigade år 1911 ' är 1914 

T. o. m. 50 % 8 — 
50-55 > 14 1 
55-60 > 17 2 
60—65 » 13 5 
65—70 » 4 24 
70-75 » — 16 
75—80 » — 8 

Summa valkretsar 56 56 

Det utomordentligt livliga deltagandet i vårens val framgår tydligt av 
dessa siffror. Medan sålunda vid valen år 1911 i endast fyra valkretsar de 
röstandes antal utgjorde 65 procent och däröver av de röstberättigade, var 
sådant vid 1914 års val förhållandet i samtliga valkretsar utom åtta. Liv
ligast var denna gång deltagandet i Göteborgs stads valkrets (79" 7 %) 

2—141575. 
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Tab. D. Deltagandet i valen våren 1914, landsbygd och städer, valkretsvis. 

samt därnäst i Stockholms stads andra (78-7 %), Gottlands läns (77-6 %) 
och Jönköpings läns västra valkrets (77-4 %). 

Särskilt anmärkningsvärd är den starka stegringen i Gottlands läns val
krets, där vid 1911 års val de röstande endast uppgingo till 40-1 %, i Stock-
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Tab. E. Deltagandet i valen våren 1914 inom varje valdistrikt, valkretsvis. 
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holms läns norra valkrets, där de röstande ökats från 41-o till 66'2 %, samt 
i Göteborgs stad med en ökning från 59-4 till, som nämndes, 79'- %. Lägsta 
deltagandet visade nu liksom vid närmast föregående val Norrbottens läns norra 
valkrets med 51-5 %, ehuru även där en ökning ägt rum från 36-2 %, samt vidare 
Kopparbergs läns norra med 58-6 % samt Värmlands läns norra valkrets med 59-9 %. 

Liksom för riket i dess kelhet deltagandet i valet var livligare i städerna 
än på landsbygden, gällde samma förhållande vid ifrågavarande val även inom 
rikets samtliga valkretsar, medan vid 1911 års allmänna val inom 8 valkret
sar landsbygdens procenttal var högre än städernas. Inom en del valkretsar 
var, såsom framgår av förestående tab. D, städernas övervikt ganska bety
dande, ehuru skillnaden denna gång i allmänhet var mindre än vid 1911 års 
val. Så t. ex. utgjorde inom Norrbottens läns norra valkrets de röstande 
på landsbygden endast 51 1 % av de röstberättigade men i städerna 72s %, 
och i Västerbottens läns södra valkrets voro motsvarande tal för landsbygden 
60-3 % men för städerna 81-3 %. 
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Går man från valkretsarna till de mindre enheterna, valdistrikten, och jämför 
deltagandet i valen inom vart och ett av dem, såsom skett i tab. E för de 
båda åren 1911 och 1914, så finner man naturligtvis även här i markant 
grad de senare valens större livaktighet återspeglad. Medan exempelvis år 
1911 endast ett relativt fåtal valdistrikt, nämligen 451 eller 17-o %, uppnådde 
ett deltagande av 70 procent och däröver, hade detta antal vid de senare 
valen ökats till 1 500 valdistrikt eller 56-o % d. v. s. från mindre än V» till 
nära 3/s av samtliga distrikt. Valdistrikten med det svagaste deltagandet 
återfinnas naturligtvis i de nordligaste delarna av landet, där distriktens 
storlek och de långa avstånden till vallokalerna lägga stora hinder i vägen 
för valmännen a t t utöva sin rösträtt. Det minsta deltagandet i hela riket 
företedde år 1914 liksom år 1911 Korpilombolo valdistrikt med 15 o % 
(år 1911 endast 3'7 %) röstande i förhållande till röstberättigade och Karesuando 
valdistrikt med 20'i %, båda belägna inom Norrbottens läns norra valkrets. 
A andra sidan förefanns det livligaste deltagandet inom Bals och Atlingbo 
valdistrikt i Grottlands läns valkrets, där de röstande utgjorde resp. 95'8 och 
92'5 % av de röstberättigade, samt inom Valdshults valdistrikt i Jönköpings 
läns västra valkrets, där de röstande utgjorde 92-6 %. I icke mindre än 16 
valdistrikt, därav 8 på Gottland, översteg deltagandet 90 %. Av städerna 
kommo Skellefteå med 86-3 % röstande av röstberättigade, Hjo med 85-4 % 
och Huskvarna med 85-2 % samt bland de större Gävle med 83'8 % främst, 
medan Öregrund med endast 56-s % röstande, Karlskrona med 63-8 %, Lindes
berg med 65-7 % och Söderköping med 66'3 % representerade det minsta del
tagandet i valet. 

För övrigt har i verkligheten deltagandet i valen varit ännu livligare än 
siffrorna utvisa, då, som förut nämnts, i röstlängderna kvarstod vid valet ett 
ej ringa antal döda (eller emigrerade) personer. Vid beräknandet av procent
talen för valdeltagandet har de röstberättigades antal (bråkens nämnare) 
därför blivit större än i verkligheten. 

Partibeteckning och gemensam partibeteckning. I tab. 4 meddelas rö
rande varje valkrets upplysning om de olika partibeteckningar, som vid vå
rens Andrakammarval kommit till användning. Om man bortser från sådana 
beteckningar, som endast samlade en röst eller ett fåtal röster, och blott tar 
hänsyn t i l l de tre huvudpartiernas partibeteckningar inom de olika val
kretsarna, finner man där en rätt betydande splittring rådande. Minst 
var sammanhållningen omkring en gemensam beteckning inom det moderata 
partiet, där i rikets 56 valkretsar icke mindre än 21 olika partibeteckningar 
begagnats. De allra flesta av beteckningarna hade dock det gemensamt, a t t 
de ville giva uttryck åt partiets försvarsvänlighet samt dess fosterländska 
och rojalistiska tänkesätt. Om försvarsviljan vittna exempelvis sådana be
teckningar som »Försvaret främst» (begagnat i 21 valkretsar), »Försvars-
vänner», »Försvaret över partierna» m. fl., medan andra beteckningar, 
såsom »Med konungen för fosterlandet», »För konung och fosterland», »Foster
landet främst», »Sveriges väl» o. s. v., ville speciellt markera det fosterländska 
och rojalistiska sinnelaget eller bådadera. Däremot användes denna gång 
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endast i tre valkretsar de forna partibeteckningarna »De moderata», »Val
mansföreningen» o. dyl. Det liberala partiets partibeteckning åter var i ett 
stort flertal fall, i icke mindre än 37 valkretsar, dess gamla, »De frisinnade» 
eller »Frisinnade partiet», varjämte i andra kretsar beteckningen »frisinnad» för
bundits i allmänhet med ett nykterhets- eller sparsamhetsintresse, såsom i 
»Frisinnade sparsamhets- och nykterhetsvänner», »Frisinne och sparsamhet» 
o. s. v., men också i några fall med uttryck för försvarsvänlighet och foster
ländskhet, exempelvis i »Frisinnade försvars- och nykterhetsvänner», »Fri
sinnade fosterlands- och nykterhetsvänner» o. dyl. Summa partibeteckningar 
inom nämnda parti var 13. Hos socialdemokraterna var summan endast 7 
inom de 37 valkretsar, där partiet gick fram med egen partibeteckning. I 
29 av dem användes här den allmänt vedertagna benämningen »Arbetar(e)-
partiet», i två kretsar »Socialdemokratiska arbetarepartiet» samt i ävenledes 
två »Det arbetande folket». I övriga kretsar sattes »arbetare» i kombination 
med »småbrukare», »småbönder», »nykterhetsvänner» o. s. v. 

Inom 19 valkretsar (mot 15 under år 1911) hade emellertid socialdemo
kraterna och de liberala förenat sig under gemensam partibeteckning, därvid 
det förra partiet accepterat de liberalas beteckning, vilken också i en krets 
med epitetet »Vänstern» samt i två kretsar med epitetet »Sparsamhets-, nyk
terhets- och reformvänner» kunde gälla såsom en mer neutral partibeteck
ning. I nämnda kretsar framträdde dock de båda partierna, utom med avse
ende på partibeteckningen, såsom i övrigt självständiga partigrupper med olika 
kandidatlistor. Tab. 4 meddelar, i vilka kretsar dylika valkarteller före
kommit, samt vilken de båda partigruppernas inbördes styrka varit. Genom 
den gemensamma partibeteckningen vunnos fem riksdagsmandat, som eljest 
skulle tillfallit de moderata, varav tre, nämligen i Jönköpings läns östra, 
Älvsborgs läns södra och Skaraborgs läns södra valkretsar, tillföllo det libe
rala samt två, i Kalmar läns norra och södra valkretsar, det socialdemo
kratiska partiet. 

I de fall åter, då en grupp liberala, de s. k. liberala försvarsvännerna, 
begagnade samma partibeteckning som de moderata, hava inga uppgifter om 
de olika partigrupperna och deras inbördes röstetal meddelats i tab. 4, utan 
lämnas i stället vissa upplysningar här nedan. 

Fördelning på partier. De röstandes sammanslutning i grupper samt så
vit t möjligt varje partigrupps röstetal framgår av tab. 4, där likaledes efter 
varje partigrupp angivits, om densamma är att hänföra till något av de tre 
huvudpartierna, det moderata, liberala eller socialdemokratiska. I tab. 2 
(kol. 10 — 17) meddelas därjämte för 1914 års val samt till jämförelse för 
1911 års val, valkretsvis och länsvis, en sammanställning av de godkända 
valsedlarnas absoluta och relativa fördelning på nämnda tre partier och på 
»övriga», till vilken grupp hänförts dels vissa mindre partigrupper utan be
stämd politisk karaktär och dels alla valsedlar utan partibeteckning. Där
jämte innehåller tab. 1 i kol. 7—10 uppgifter angående partifördelningen 
inom varje valdistrikt. Dock må härvidlag anföras, att uppgifterna i tab. 
1 och 2 för år 1911 angående sammanlagda antalet avgivna och kasserade 
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valsedlar (kol. 11—12 och 18—19) icke alltid fullständigt överensstämma med 
uppgifterna i samma tabeller å antalet i valet deltagande (kol. 5 och 8), 
enär de förra uppgifterna år 1911 hämtades från protokollen över röstsamman
räkningarna och de senare från röstlängderna. Uppgifterna för år 1914 äro 
däremot i båda fallen hämtade från sammanräkningsprotokollen. 

Inalles avgåvos i hela riket vid 1914 års val 760 194 godkända valsedlar, 
av vilka 587 647 avgåvos på landsbygden och 172 547 i städerna. Då mot
svarande siffror vid valen år 1911 utgjorde för hela riket 603 974, därav 
enligt förut anförda korrektioner på landsbygden 472198 och i städerna 
131 776, visar sig vid nuvarande val en ökning i avgivna godkända valsedlar 
för landsbygden av 115 449 eller 24-4 %, för städerna av 40 771 (30-9 %) samt 
för hela riket av 156 220 (25'9 %). Det övervägande flertalet av de godkända 
valsedlarna, eller 760 098, voro försedda med partibeteckning, och bland dessa 
hava endast 29 behöft föras till gruppen »övriga». Huru de återstående 
760 069 fördela sig på partier, samt i vad mån partiernas röstetal ökats eller 
minskats sedan 1911 års val, visa följande från tab. 2 och tab. F hämtade 
ta l : 

Antal röstande Ökning frän är 1911 

År 1911 År 1914 Absolut % 

Moderata 188,691 286 250 97 559 51-7 

Liberala 242,795 245107 2 312 1-0 

Socialdemokrater 172,196 228 712 56516 32'8 

Samtliga tre partier hava således att vid 1914 års val uppvisa en mer 
eller mindre betydande stegring av antalet röstande i jämförelse med när
mast föregående val. Valkretsvis, för städer och landsbygd samt för rikets 
tre huvuddelar meddelas ökningen eller eventuellt minskningen, i absoluta 
och relativa tal, i tab. F . 

Största ökningen faller på det moderata partiet, som kunnat inregistrera 
97 559 nya valmän i sina led. och som härigenom ryckt fram till att vara 
väljarkårens starkaste parti. Det omfattade vid 1914 års val av väljarkåren 
37-7 % mot 31-2 % år 1911. Sin röstsiffra har partiet, såsom synes av tab. 
F , fått ökad i samtliga valkretsar utom i Kopparbergs läns norra valkrets, 
där dock minskningen är obetydlig. Synnerligen betydande är ökningen 
exempelvis i Västerbottens läns södra valkrets (216 %), på G-ottland (188 %) 
och i Stockholms län (122 %), för att ej nämna Norrbottens läns norra val
krets, där partiet vid 1911 års val ej uppträdde som självständigt parti, 
varemot den är relativt ringa t. ex. i Hälsinglands södra, Norrbottens läns 
södra och Jönköpings läns östra valkretsar med resp. 13"9, 16-o och 17'3 procent. 

Till de moderatas framgångar hava inom en del valkretsar de 
s. k. liberala försvarsvännerna bidragit. Några mera exakta siffror 
beträffande deras antal föreligga endast för ett fåtal valkretsar, där 
partigruppen gå t t fram till val med egna kandidater, men för de 
allra flesta valkretsarna kunna inga beräkningar göras, enär de liberala för
svarsvännerna, om sådana funnits som partigrupp, röstat med de moderatas 
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Tab. F. Ökning och minskning i antalet röstande våren 1914, fördelade på 
partier, valkretsvis. 
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officiella lista och således ej till sitt antal kunna särskiljas från nämnda 
parti. Deras betydelse torde man dock härvidlag kunna sluta sig till därav, 
a t t representanter för partigruppen i ej så få kretsar placerats på de mode
ratas officiella valsedel, merendels såsom andra namn, men understundom til l 
och med såsom första namn, vilket skett i Södermanlands läns södra, Väst
manlands läns västra och Västerbottens läns södra valkretsar. Icke mindre 
än 7 liberala försvarsvänner hava också invalts i Andra kammaren, nämli
gen en i vardera av Stockholms stads andra, Stockholms läns södra, Upp
sala läns, Södermanlands läns södra, Norrköpings och Linköpings, Malmöhus 
läns mellersta och Västerbottens läns södra valkretsar. Av dessa voro 6 
uppsatta på de moderatas officiella lista samt sålunda valda av båda parti
grupperna gemensamt, medan den sjunde, i Stockholms stads andra val
krets, förekom på de liberala försvarsvännernas speciallista och utsågs som 
det moderata partiets fjärde representant, enär å den officiella listan endast 
tre namn upptagits över strecket. A t t dock i nämnda valkretsar de liberala 
försvarsvännerna i allmänhet skulle utgjort någon större procent av hela 
den moderata väljarkåren, är troligtvis icke förhållandet. Enligt upplys
ningar i valprotokollen samlade deras speciallista inom Uppsala läns valkrets 
564 eller 8-3 % röster och inom Stockholms stads andra valkrets 1 258 eller 
12-o % röster av de moderatas sammanlagda röstetal. — Ävenledes tyda upp
gifter, som i övrigt s tåt t a t t vinna om nämnda partigrupp, och som gälla 
sådana valkretsar, där särskilda partilistor begagnats, därpå, att antalet i 
allmänhet varit ringa. Av länsstyrelsernas hit insända hjälpsedlar, vilka 
dock rörande en del valkretsar äro långt ifrån fullständiga, framgår, att, 
där dylika speciallistor förekommit, de i flertalet fall endast samlat ett eller 
några hundratal röster. Enda egentliga undantagen bilda Göteborgs stads 
valkrets, där de liberala försvarsvännernas lista användes av 929 eller 14 0 % 
moderata röstande, samt Stockholms stads första valkrets, där enligt uppgift 
i »Statistisk månadsskrift» för Stockholm (årg. 1914 haft. 2) speciallistan 
samlade 995 eller 14-4 % röster av de moderatas röstetal. 

Vad åter angår de liberala, ökades nämnda parti med 2,312 röster eller 
med 1 %. Denna ringa ökning medförde, a t t partiets andel i rikets väljar
kår sjönk från 402 % år 1911 till 32'2 % vid 1914 års val. I ungefär 
halva antalet valkretsar har en ökning ägt rum, frånräknat Malmö stad, där 
år 1911 inga liberala röstande funnos som eget parti, relativt störst i Norr
bottens läns södra (53'2 %) och Göteborgs stads valkrets (29-5 %), medan den 
andra hälften valkretsar visar en minskning i antalet väljande, med högsta 
relativa minskningen i Norrbottens läns norra valkrets (45'7 %) samt i Norr
köpings och Linköpings valkrets (30-5 %). 

Socialdemokraterna, vilkas röstetal ökats med 56,516 eller 32-8 %, hava 
härigenom även ökat sin andel i väljarkåren till 30-1 % från 28-5 % vid 
1911 års val. Tillväxt i antalet röstande påträffas liksom vad angår de 
moderata inom samtliga valkretsar utom en — härvidlag Gottlands läns val
krets, där partiet gått tillbaka. En ökning av över 100 procent finner man 
i Ångermanlands norra, Medelpads, Jämtlands läns norra och Göteborgs stads 
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valkretsar, medan i Norrköpings och Linköpings valkrets, Gröteborgs och 
Bohus läns norra samt Stockholms stads andra valkrets partiet s tå t t i det 
närmaste stilla. 

En fördelning av röstökningen eventuellt röstminskningen å partierna i 
landets tre huvuddelar ger enligt tab. F vid handen, at t de moderatas 
största framsteg gjorts, procentiskt taget, inom Svealand, medan Götalands 
och Norrlands ökningssiffror äro något mindre. Socialdemokraternas fram
marsch är däremot proportionsvis störst i Norrland, betydligt mindre i Svea
land samt minst i Götaland, under det att ökningen för de liberala är störst 
i Götaland och mindre i Norrland, medan en relativ om än obetydlig till
bakagång kan påvisas i Svealand. Vad landsbygd och städer beträffar, 
kommer för det moderata partiet en något starkare röstökning på städerna 
(M-9 %) än på landsbygden (50-8 %), liksom också partiet med hänsyn 
till antalet röstande var relativt talrikare i städerna (38-1 %) än på landet 
(37-5 %). För de andra partierna kan däremot en motsvarande fördel
ning ej göras, emedan i flertalet av de valkretsar, där liberala och social
demokrater röstat med gemensam partibeteckning, de båda partiernas styrka 
visserligen kunnat beräknas för valkretsen i dess helhet men icke för varje 
särskilt valdistrikt. 

At t nämnda ökning eller minskning i antalet röstande ävenledes inom de 
tre landsdelarna medfört stora förskjutningar i partiernas inbördes styrka, 
är naturligt. Av tab. 2 framgår, att de moderatas andel i väljarkåren inom 
Svealand, Götaland och Norrland, som vid 1911 års val utgjorde resp. 21-g, 
40-i och 20-5 %, vid valen våren 1914 stigit till resp. 28'6, 47-i och 24-2 %. 
De liberalas andel har däremot sjunkit över hela linjen, från 40-8 till 32-2 
% i Svealand, från 35'9 till 29-o % i Götaland samt från 53-4 till 43-o % i 
Norrland. Beträffande åter socialdemokraterna hava de att uppvisa en till
växt i Svealand, från 37 3 till 39'2 %, samt i Norrland, från 26-1 till 32-8 %, 
men en relativ tillbakagång i Götaland, från 24-o til l 23-9 %. Såsom för 
övrigt härav synes, utgjorde socialdemokraterna inom Svealand, de moderata 
inom Götaland och de liberala inom Norrland det starkaste partiet. 

Huru denna partiernas inbördes styrka gestaltar sig i de olika valkret
sarna, meddelas tillika i tab. 2 (kol. 10—15) i absoluta och relativa tal. I 
samtliga valkretsar utom i Västerbottens läns norra, där inga valsedlar av-
gåvos för det socialdemokratiska partiet, deltogo alla tre partierna antingen 
fullt fristående eller såsom en särskild fraktion under gemensam partibe
teckning tillsammans med ett annat parti . Den största relativa styrka, som 
något parti kunde uppvisa, anträffas i Gottlands läns valkrets, varest de 
moderata kunde räkna sig till godo icke mindre än 82-2 % av alla avgivna 
röster. Högsta motsvarande procenttal för det liberala partiet nåddes inom 
Västerbottens läns södra valkrets med 74-6 % och för det socialdemokratiska 
partiet inom Kopparbergs läns västra valkrets med 60-6 %. Vid 1914 års 
val utgjorde de moderata det starkaste partiet i 21 valkretsar (19 i Göta
land och 2 i Svealand), de liberala i 12 valkretsar (4 i Svealand, 3 i Göta
land och 5 i Norrland) samt socialdemokraterna i 23 valkretsar (11 i Svea-
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land, 5 i Götaland och 7 i Norrland). Absolut majoritet ägde det moderata 
partiet i 12 kretsar, nämligen i Stockholms läns norra, Norrköpings och 
Linköpings, Smålandslänens samtliga, Gottlands och Hallands läns, Göteborgs 
och Bohus läns södra samt Älvsborgs läns södra valkretsar. För det liberala 
partiet gällde samma förhållande i 6 kretsar — Värmlands läns västra, 
Ångermanlands norra samt Jämtlands och Västerbottens läns samtliga val
kretsar — samt för det socialdemokratiska partiet i 7 kretsar, nämligen 
Stockholms stads första, Malmö stads, Västmanlands läns västra, Koppar
bergs läns västra, Gästriklands, Hälsinglands södra samt Norrbottens läns 
norra valkrets. 

Partifördelningen bland de valda riksdagsmännen, varom upplysningar 
meddelas i tab. 2 (kol. 20—22) samt i tab. 4, utföll vid 1914 års val så, a t t 
det moderata partiet, som omfattade 37-7 % av de röstande, fick besätta 
37'4 % av platserna, det liberala med 32-2 % av de röstande besatte 30-9 % 
av platserna, varemot socialdemokraterna, som bland väljarna utgjorde 301 
%, tlngo av de valda 31-7 % Det liberala partiet blev sålunda vid platsför
delningen lidande, men det socialdemokratiska gynnat. Vid en fullt propor
tionell fördelning av platserna efter partiernas sammanlagda röstetal för 
hela landet skulle de liberala hava erhållit 74 platser i stället för 71 och 
socialdemokraterna 70 i stället för 73, medan de moderata skulle fått behålla 
sina 86 mandat. Partiförskjutningen var dock denna gång synnerligen obe
tydlig i jämförelse med förhållandet vid 1911 års val, då de liberala, det 
dåvarande största partiet, gynnades med 9 platser på de båda övriga par
tiernas bekostnad. 

At t platsfördelningen ofta ställer sig i någon mån ogynnsam för de sva
gare partierna beror därpå, att de i många valkretsar icke äro tillräckligt 
starka a t t få någon av sina kandidater valda, varigenom vederbörande partis 
röster i dessa fall bliva helt bortkastade. Hade ej de många valkartellerna 
mellan de liberala och socialdemokraterna vid 1914 års val verkat i motsatt 
riktning, skulle också de moderata, såsom nu det starkaste partiet, hava, 
enligt vad förut påpekats, vunnit 5 platser från de andra partierna. 

Vid nu ifrågavarande val fick det moderata partiet inga representanter 
valda i 8 valkretsar, det liberala ej heller några i 6 samt det socialdemo
kratiska inga i 10, medan alla tre partierna representerades i 33 av landets 
56 valkretsar. I Gottlands läns valkrets lyckades de moderata denna gång 
erövra samtliga platser i likhet med de liberala i Västerbottens läns södra 
valkrets vid 1911 års val. De icke representerade partigrupperna utgjorde 
stundom ganska betydande minoriteter inom valkretsarna. De moderatas 
största orepresenterade väljarkår fanns i Södermanlands läns norra valkrets, 
där partiets valmän uppgingo till 20'2 % av samtliga i valet deltagande, 
de liberalas i Norrbottens läns norra och socialdemokraternas i Stock
holms läns norra valkrets med resp. 19-4 och 21-o % valmän av samtliga 
väljare. 

Antalet valmän i medeltal pr representant var inom de tre partierna 
ganska olika. Medeltalet, som för alla partier tillsammantagna utgjorde 
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3 305, uppgick nämligen inom det moderata partiet till 3 328, inom det libe
rala till 3 452 och inom det socialdemokratiska till endast 3 133. Och medel
talet växlade för övrigt högst betydande inom de olika valkretsarna. För 
alla partier tillsammans var största antalet valmän pr riksdagsman 4 546 
och minsta antalet 2 429. Inom de olika partierna var variationen större, 
för det moderata partiet mellan 5 277 och 1727, för det liberala mellan 
6 347 och 2 084 och för det socialdemokratiska mellan 5 858 och 1 756. Å 
andra sidan hava följande högsta röstetal icke förmått vinna någon repre
sentant, nämligen för de moderata 2 425, för de liberala 2 561 och för social
demokraterna 2 489. 

Fria gruppen. Antalet valsedlar utan partibeteckning, vilka i tab. 1 och 
2 hänförts till gruppen »övriga», uppgick för hela riket icke till mer än 96 
mot 210 vid 1911 års val, utvisande således, att valmännen nu i ännu mindre 
utsträckning än för tre år sedan begagnat denna i vallagen medgivna tillå
telse. Icke på något ställe bildade dessa valsedlar någon verklig grupp, 
utan förekommo endast såsom rena stänkröster och spelade ingen betydelse 
för valresultatet. Deras högsta antal inom en och samma valkrets uppgick 
till 7, inom vardera av Jönköpings läns västra, Kristianstads läns syd
östra, Malmöhus läns mellersta och södra samt Malmö stads valkrets, 
medan å andra sidan inom 19 valkretsar inga valsedlar saknade partibeteck
ning. 

Tillämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna. Enligt den gäl
lande proportionella valmetoden skall inom partierna ordningen mellan val
sedlarna bestämmas på följande sätt. Om på valsedlar med mer än hälften 
av gruppens röstetal finnes uppförd samma person som första namn, blir 
denne enligt den s. k. rangordningsregeln gruppens förste riksdagsman; upp
taga valsedlarna med samma första namn även samma andra namn, upp
föres detta i andra rummet, om valsedlarnas röstetal utgör mer än 2/3 av 
hela gruppens o. s. v. enligt samma grunder. Om de platser, som tillkomma 
gruppen, icke kunnat fördelas enligt rangordningsregeln, bestämmes ordningen 
mellan namnen enligt den s. k. reduktionsregeln på så sätt, att det namn 
sättes främst, som enligt viss beräkning erhållit det högsta röstetalet, 
oberoende av den ordning, i vilka namnen varit uppförda. 

I vilken utsträckning rangordnings- eller reduktionsreglerna kommit i 
tillämpning vid 1914 års val, framgår av tab. 4, varest detta för var och en 
av de valda riksdagsmännen angivits. Av det moderata partiets 86 riks
dagsmän valdes icke mindre än 82, av liberalernas 71 medlemmar 66 samt 
av socialdemokraterna 60 av 73 enligt rangordningsregeln. På sådant sätt till
sattes sålunda 208 riksdagsmän, medan reduktionsregeln tillämpades rörande 
tillsättning av endast 22 medlemmar. Av dessa tillhörde 4 det moderata, 
5 det liberala och 13 det socialdemokratiska partiet. 

Samtliga liberala riksdagsmän, som valts enligt reduktionsregeln, voro 
hemmahörande inom valkretsar, där de liberala och socialdemokraterna röstat 
med gemensam partibeteckning, och detsamma gällde även utom i två fall, i 
stadsvalkretsen Hälsingborg, Landskrona och Lund samt i Gästriklands val-
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krets, de 13 enligt reduktionsregeln valda socialdemokraterna. Bland de 
moderata valdes en riksdagsman, i Stockholms stads andra valkrets, enligt 
nämnda regel såsom fjärde namn genom samverkan mellan de moderata och 
de s. k. liberala försvarsvännerna. 

Reduktionsregelns tillämpning inom de särskilda partierna förekom vid 
följande fall: 

Moderata Liberala Soc.-dem. 

Vid besättande av partiets 4:e platå 1 — — 

' » » » 3:c > 1 — 1 

2:a > — 3 2 

l:a » 2 2 10 

Summa . 4 5 13 

En jämförelse med 1911 års val ger vid handen, att det antal fall, då re
duktionsregeln måst tillämpas, nu något ökats, i 22 fall mot endast 18, vilka 
då voro fördelade med 2 fall på de moderata, 13 på de liberala och endast 
3 på socialdemokraterna. 

Sammanhållningen inom de olika partierna. Vid nu föreliggande val har 
sammanhållningen inom partierna varit betydligt större än vid valen år 1911. 
Detta framgår utom av tab. 4 kol. 2, varom vidare längre fram, i synnerhet 
av de från ett flertal länsstyrelser till centralbyrån insända s. k. hjälpsed-
larna, d. v. s. av länsstyrelserna till hjälp vid röstsammanräkningarna upp
rättade valsedlar, med en sedel för varje särskild bland valsedlarna förekom
mande namntyp, vara även antecknats typens röstetal. Sådana olika val
sedelstyper förekommo ti l l större eller mindre antal inom varje valkrets, 
merendels beroende på strykningar av ett eller annat namn å den officiella 
partilistan, men understundom även utgörande typer med från den officiella 
listan skiljaktiga namn. Inom vissa valkretsar har samlingen typer visat 
sig synnerligen stor, exempelvis i Jönköpings läns västra och Skaraborgs 
läns södra valkretsar, där inom det moderata partiet icke mindre än resp. 
108 och 71 skiljaktiga röstsedelstyper vid valet kommit till användning. 
Mindre var listsplittringen inom det liberala partiet, där maximum typer, 
eller 38, förekom inom Älvsborgs läns mellersta valkrets och minst bland 
socialdemokraterna med högst 18 röstsedelstyper inom stadsvalkretsen Häl
singborg, Landskrona och Lund. 

Då dessa typer t i l l allra största delen blott representera stänkröster eller 
ett ringa fåtal röster samt för övrigt oftast upptaga huvudtypens eller den 
officiella listans främsta namn, har emellertid den understundom rätt starka 
splittringen jämförelsevis obetydligt inverkat vid valen på partisammanhåll
ningen i det hela. I ett antal valkretsar hava dock även förekommit typer, 
som samlat ett större antal röster och omfattat från den officiella partilistan 
avvikande namn, eller omkastat ordningen mellan huvudlistans båda första 
namn. Bland socialdemokraterna var detta förhållandet blott i ett par fall, 
men oftare bland de liberala och talrikast bland de moderata, där även sam-
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arbetet med de s. k. liberala försvarsvännerna resulterat i en del separat
listor. Dock har också här sammanhållningen omkring partiets bärande namn 
i regel varit god, vare sig rangordningsregeln eller reduktionsregeln vid 
valen vunnit tillämpning. 

Rörande de fall, då redulctionsregeln måst tillgripas, visa hjälpsedlarna 
och synnerligast valprotokollens särskilt bifogade bilagor, a t t samman
hållningen inom det socialdemokratiska partiet varit mycket stor omkring 
partiets officiella lista, och att någon egentlig splittring endast förekommit 
inom valkretsen Hälsingborg, Landskrona och Lund, varvid den officiella 
listans andra namn besegrades av speciallistans, samt i Gästriklands val
krets, där den officiella listans fjärde namn med speciallistornas hjälp lyckades 
vinna den tredje representantplatsen. Inom det liberala partiet var samman
hållningen likaledes stor, utom vad beträffar Jönköpings läns östra och Jämt
lands läns södra valkretsar, varemot stor splittring mellan olika listtyper 
i allmänhet rådde, där reduktionsregeln tillämpats för de moderata. I Häl
singlands norra valkrets t. ex. blev sålunda genom röstsplittringen den 
officiella listans tredje man utsedd till representant med förbigående av de 
båda föregående. 

Sammanhållningen vid valet av de enligt rangordningsregeln valda represen
tanterna med undantag för några få, om vilka uppgifter saknas, visar de i tab. 
4 angivna röstetalen, därvid skillnaden mellan partiets och den valdes röste
tal betecknar splittringen inom partiet vid de olika platsernas besättande. 
Därjämte har på grundval av nämnda röstetal varje representants röstetal 
uträknats i procent av partiets röstetal, för att sålunda kännedom om parti
ernas inbördes sammanhållning må kunna vinnas. Då de liberala och social
demokraterna röstat med gemensam partibeteckning, men med i övrigt full
ständigt skilda listor, har dock vid denna beräkning såsom partiets röstetal 

Tab. G. Sammanhållningen inom de olika partierna. 
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icke räknats hela partigruppens utan det särskilda partiets, som haft den 
valde som sin kandidat. En sammanställning av de sålunda erhållna procent
talen meddelas i tab. Gr under jämförelse med 1911 års motsvarande resultat. 

Tabellen visar sålunda, a t t av de 43 moderata riksdagsmän, som valts så
som partiets första representanter, 18 haft ett röstetal, som översteg 99 % av 
partiets hela röstetal, vilket procenttal även uppnåddes i 6 fall av partiets 
andra namn samt i 1 fall av tredje och fjärde namnen. Procentsiffran 
95—99 uppnåddes dessutom inom det moderata partiet av icke mindre än 23 
representanter. Vid jämförelse med 1911 års förhållanden är denna stora 
partisammanhållning mycket stegrad. Endast 5 av partiets första namn 
men intet av dess andra eller tredje namn kom då exempelvis upp till 
99 % av partiets röstetal, medan 7 representanter valdes med röstetal under
stigande 70 % Inom det liberala partiet valdes nu icke mindre än 42 riks
dagsmän, därav 33 såsom första, 8 såsom andra och 1 såsom tredje namn 
med ett röstetal mer än 99 % av partiets, men endast 18 vid 1911 års val. 
Här är sålunda sammanhållningen ännu större än för det moderata partiet. 
Men minsta splittringen visa dock socialdemokraterna. Av nämnda partis 
enligt rangordningsregeln utsedda, ovan redovisade 57 representanter voro 
47 valda med högre röstetal än 99 % av partiets röstetal, och av dessa ut
gjorde 31 partiets första, 14 dess andra och 2 dess tredje representant. Den 
stora enigheten inom sagda parti finner man exempelvis därav, att inom tre 
valkretsar, nämligen Uppsala läns, Älvsborgs läns mellersta och Värmlands 
läns norra valkrets, den valdes röstetal utgjorde endast 1 mindre än partiets 
röstetal, eller med andra ord, blott en enda socialdemokratisk valsedel upp
tog inom vardera av dessa trenne valkretsar såsom första namn något annat 
än den officielle kandidatens. 

Såsom även framgår av tab. Gr, gäller det sagda likaledes, om man 
för de olika partierna beräknar röstetalet för alla representanter med 
samma ordningsnummer i procent av partiets röstetal. Medeltalet för dem, 
som valts såsom sitt partis första representanter, är sålunda inom det mode
rata partiet, med 94-6 %, lägre än inom det liberala partiet, 97-7 %, och inom 
det socialdemokratiska partiet, 97-8 %. Skillnaden mellan de olika partierna 
är emellertid nu ganska ringa i jämförelse med förhållandet år 1911, då mot
svarande tal utgjorde resp. 86-2, 89-4 och 97'2 %. För de i andra rummet 
valda representanterna var medeltalet inom de tre partierna, såsom synes, 
resp. 93-7, 98-7 och 97 0 %, alltså högst för det liberala partiet, medan år 
1911 socialdemokraterna även här stodo främst med 98-9 % av partiets röstetal. 

Kasserade valsedlar. Uppgift å antalet kasserade valsedlar valdistriktsvis, 
valkretsvis och länsvis meddelas i tab. 1 kol. 12 samt tab. 2 kol. 19. Vid 
1914 års val uppgick för hela riket detta antal till 3 229 eller 0 4 % av samt
liga avgivna valsedlar, därav 2 834 på landsbygden och 395 i städerna. Sist
nämnda siffra är högre än motsvarande tal vid de närmast föregående valen, 
då endast 318 valsedlar kasserades, varemot landsbygdens kassationstal, 3 188 
valsedlar, då var så mycket större. Sammanlagt 3 506 valsedlar förklarades 
år 1911 ogiltiga. 
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Orsakerna till kassering av valsedlar hava varit av två helt olika slag, 
dels sådana, som föranlett kassering av samtliga valsedlar från ett valdistrikt, 
och dels sådana, som berott på fel eller slarv från den enskilde valmannens 
sida. Därvid är dock att framhålla, att vid kasseringen länsstyrelserna 
stundom tolkat vallagens bestämmelser olika strängt, så at t somliga läns
styrelser kasserat valsedlar av orsaker, som andra länsstyrelser ansett icke 
böra medföra kassering. 

På grund av felaktigt förfarande från valförrättarens sida kasserades 
från 6 valdistrikt samtliga valsedlar, uppgående till ett antal av 1377. 
Så blevo av länsstyrelsen i Stockholms län alla från österåkers valdistrikt 
och Hökhuvuds valdistrikt avgivna valsedlar, utgörande resp. 317 och 185 
stycken, förklarade ogiltiga, enär i förra fallet icke alla valkuverten voro 
lika stora och till färgen lika, vilket vallagen föreskriver, samt i det senare 
fallet, emedan valkuverten hade en liten öppning på framsidan, varigenom 
enligt länsstyrelsens förmenande partibeteckningen på däri inneliggande val
sedlar i de flesta fall lätt kunde iakttagas. Av sistnämnda anledning för
klarades tillika alla 119 avgivna valsedlarna från Forsa valdistrikt inom 
Södermanlands läns södra valkrets för ogiltiga, medan andra länsstyrelser i 
ett par liknande fall ej underkände förfaringssättet. Valsedlarna från Stor
sjö valdistrikt i Jämtlands läns södra valkrets, ävensom de från Gunnarns 
valdistrikt i Västerbottens läns södra valkrets, till ett antal av resp. 95 och 
132, kasserades samtliga, enär de kuvert, som omslöto de till resp. länssty
relserna insända valsedlarna, voro delvis öppna och utan vederbörliga sigill. 
Slutligen ogillades alla valsedlarna från Kvistbro valdistrikt i Örebro läns 
södra valkrets på den grund, at t valet ej ansågs vara hållet under laga 
form, i ty att vallokalen på valdagen hållits öppen på annan tid, än vad 
länsstyrelsen i kungörelsen om valet föreskrivit. 

De valsedlar åter, som kasserats på grund av oriktigt förfarande från den 
enskilde valmannens sida, voro ävenledes till antalet något mindre än vid 
närmast föregående val, 1 852 mot 2 079. Såsom en kasserad valsedel har 
därvid räknats varje vid valet avgivet valkuvert utan giltigt innehåll. Då 
i samma kuvert legat flera valsedlar, och samtliga förklarats ogiltiga, har 
detta därför räknats endast såsom en kasserad valsedel. På samma sätt har 
förfarits i fråga om tomma valkuvert. 

Orsakerna till ifrågavarande valsedlars kassering voro följande: 

Antal 
sedlar 

Valkuvert utan innehåll 199 

> icke fullständigt tillslutet 228 

> utan eller med oriktig stämpel 6 

> med annat innehåll än valsedel 131 

innehållande, utom valsedel, även annat papper 99 

> > flera valsedlar 699 

Valsedel på annat än vitt papper 11 

> märkt 315 

3 —141575. 
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Antal 
sedlar 

Valsedel blank 64 
De pä sedeln upptagna personerna icke valbara inom valkretsen 44 
Av de upptagna namnen framgick ej tydligt, vilka som härmed avsågos . 11 
Namnen i jämnbredd, icke det ena över det andra 2 
Partibeteckning på oriktig plats 2 
Valsedel med endast partibeteckning 26 
Övriga orsaker 7 
I protokollen ej angivna orsaker 8 

Summa 1852 

Såsom synes, hava de flesta kasseringarna berott dels därpå, a t t valku
verten innehållit mer än en valsedel, i de flesta fall två, men stundom även 
flera, ända upp ti l l fyra, dels därpå, att valsedlarna på ett eller annat sätt 
blivit märkta, ehuruväl denna senare kassationsgrund spelat mindre roll nu än 
vid förra valet. Av dessa två orsaker blevo emellertid icke mindre än 1 014 
röster eller 54-8 % av samtliga kasserade förklarade ogiltiga. En kassationsorsak, 
som i jämförelse med 1911 års val nedgått till en ren obetydlighet, är »valsedel 
på annat än vitt papper», som vid närmast föregående val förekom till ett antal 
av 203 mot nu endast 11. Däremot har kategorien »valkuvert, icke fullstän
digt tillslutet» ökats från 86 till 228 vid de senaste valen, vilket måhända 
tyder på vissa länsstyrelsers större stränghet vid tolkningen av vallagens 
bestämmelser i ifrågavarande hänseende. 

Överklagade val. över de under våren 1914 förrättade Andrakammarvalen 
anfördes besvär inom fyra valkretsar, nämligen Södermanlands läns södra, 
Kronobergs läns västra, Värmlands läns västra samt Hallands läns valkrets. 
De anförda besvären blevo, vad beträffar de tre första valkretsarna, av 
Regeringsrätten ogillade, klagomålen från Hallands läns valkrets upptogos 
ej till prövning, enär de voro ställda till länsstyrelsen och ej till Eders 
Kungl. Maj:t, såsom är föreskrivet. 

D) Andra kammarens sammansättning på grund av valen. 

För de vid Andrakammarvalen våren 1914 utsedda ledamöterna, deras 
partiställning m. m. lämnas detaljerad redogörelse i tab. 4, därvid denna 
gång även upplysning meddelats om ledamöternas ålder och boningsort. 

Med avseende på personalomsättningen på grund av valen finner man, att 
av kammarens 230 medlemmar 185 eller 80-4 °/o blivit omvalda, medan 45 
eller 19-6 % nyvalts. I jämförelse med förhållandet vid 1911 års val, med 
96 eller 41 7 % nyvalda medlemmar, var sålunda dessas antal nu ganska 
ringa. I 19 av de 56 valkretsarna omvaldes samtliga representanter, under 
det a t t i en valkrets, Norrbottens läns norra, av de valda ingen förut tillhört 
Riksdagen. Inom de olika partierna, därvid de 7 s. k. liberala försvarsvännerna 
räknats till de moderata, var ställningen efter valen 1911 och 1914 följande: 
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N y v a l d a O m v a l d a S u m m a 
1911 1914 1911 1914 1911 1914 

Moderata 17 25 47 61 64 86 
Liberala 44 3 58 68 102 71 
Socialdemokrater _ _ _ _ 3 5 17 29 56_ _ 64 73 

Summa 96 45 134 185 230 230 

Största parten av nyvalda riksdagsmän kominer sålunda vid 1914 års val 
pä det moderata partiet. Bland dessa hava dock ej här inräknats 2 s. k. 
liberala försvarsvänner, vilka år 1911 tillhörde det liberala partiet, men nu 
omvalts under moderat partibeteckning. Närmast de moderata komma social
demokraterna med 17 nyvalda representanter, medan de liberala endast hava 
at t annotera 3 nyval bland sina medlemmar. 

Av de sålunda år 1914 nyvalda ledamöterna hade emellertid icke mindre 
än 11 fornt tillhört Riksdagens kamrar, därav 8 Andra kammaren, 1 Första 
kammaren samt 2 båda kamrarna. Frånräknas dessa, uppgick antalet riks
dagsmän i Andra kammaren, som förut icke deltagit i Riksdagens förhand
lingar, till 34, varav 12 inom det moderata, 2 inom det liberala och 15 inom 
det socialdemokratiska partiet. För övrigt kan anföras, att av kammarens 
samtliga ledamöter 4 moderata och 2 liberala riksdagsmän förut tillhört 
Första kammaren. 

Den väsentligaste anledningen därtill, att ett så stort antal representanter ny
valts bland de moderata och socialdemokratiska partierna i jämförelse med 
bland de liberala, är den, att de båda partierna genom valen vunno en hel 
del nya mandat huvudsakligen på de liberalas bekostnad. Av de 25 såsom 
nyvalda betecknade moderata representanterna hava sålunda icke mindre än 
21 tillkommit på grund av nyvunna platser samt endast 4 ersatt avgångna 
ur samma parti. Likaså hava bland de 17 nyvalda socialdemokraterna 13 
blivit utsedda på grund av vinster frän de andra, partierna samt 4 ersatt 
partikamrater. Partifördelningen före och efter valen, som meddelas val
kretsvis och länsvis i tab. 2 (kol. 20—22), visar i hela riket såsom valresultat 
en vinst för de moderata av 22 och för socialdemokraterna av 9 platser, men 
en förlust för de liberala av 31 platser. Härvid har en av det moderata 
partiet vid valet år 1911 utsedd representant, vilken vid Riksdagen anslöt 
sig till det liberala partiet, räknats såsom tillhörande detta och icke det 
moderata, i motsats mot vad fallet är i tab. 2. Huru de olika partierna 
ävensom deras inbördes vinster ( + ) och förluster (—) fördelade sig vid 
1914 års val inom landets huvuddelar, framgår av följande tablå: 

Moderata Liberala Soc.-dem. Samma 
Svealand 19 (+ 8) 22 (-10) 30 ( + 4 -2 ) 71 
(Sötaland 58 ( + 10 -1 ) 32 (-11) 28 ( + 4 -2) 118 
Norrland. . ^ . . 1 9 (+ 5) 17 (-10) J!5_( + 5_) 41 

Hela riket .86 ( + 23 -1 ) 71 (-31) ^ 73 ( + 13-4) 230 

Förskjutningen mellan partierna har sålunda genom valen blivit mycket 
betydande. Särskilt i Norrland hava både de moderata och socialdemokra
terna at t uppvisa de relativt största vinsterna från de liberala, som där 
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Tab. H. Antal bevistade riksdagar. 

reducerats i antal med över 1/s. Men även i Svealand äro de liberalas för
luster nära nog lika stora, de uppgå till inemot V3 av den förutvarande 
partistyrkan. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade riksdagar fördela sig Andra kam
marens ledamöter på sätt, som framgår av tab. H. Högsta antalet bevistade 
riksdagar, 37, uppnåddes av lantbrukaren Carl Persson i Stallerhult, Skara
borgs läns södra valkrets, och direktören Hans Andersson i Skivarp, Malmöhus 
läns södra valkrets. 

Ser man åter på boningsorten för Andra kammarens ledamöter, vilken med
delas i tab. 4, och gör en sammanställning efter bostad på land och i stad 
för de olika partiernas medlemmar, te sig förhållandena på följande sätt: 

B o s a t t a 
på Jandet i stad 

% % 
Moderata 63 733 23 26-7 
Liberala 51 718 20 282 
Socialdemokrater 40 548 33 4jr2 

Samtliga 154 «70 7G 330 
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Liksom under föregående tider bibehålla städerna allt framgent i förhål
lande till sin folkmängd en betydlig övervikt över landsbygden. De i stä
derna bosatta riksdagsmännen utgöra nämligen 33-o % av kammarens samtliga 
ledamöter, medan städernas andel i rikets folkmängd endast belöper sig till 
26-6 % Stadsrepresentanterna äro, fördelade efter partier, procentiskt taget 
talrikast inom det socialdemokratiska partiet, därnäst inom det liberala och 
minst talrika inom det moderata partiet, av vars medlemmar i Andra kam
maren endast något mer än en fjärdedel var bosatt i stad. 

Beträffande den yrkesbeteckning av Andra kammarens ledamöter, som 
meddelas i tab. 4 för varje särskild riksdagsman, må anföras, a t t den genom 
kammarens kansli offentliggjorda förteckningen över kammarens ledamöter 
härvid i huvudsak följts. Till de förändringar, som kunna hava inträffat 
under tiden efter valen för enskilda riksdagsmän i avseende på deras yrke, 
har ingen hänsyn tagits. Vid den yrkesfördelning av riksdagsmännen, 
som på grundval av uppgifterna i tab. 4 gjorts i tab. I, har sålunda var och 

Tab. I. Yrkesfördelning bland Andra kammarens ledamöter efter valen 1911 
och våren 1914. 
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en hänförts till den yrkesgrupp, han tillhört vid tiden för valen. För övrigt 
må härvid erinras, att f. d. utövare av ett yrke i allmänhet räknats till den 
grupp, de skulle hava tillhört, om samma yrke fortfarande utövats, såvida 
de icke helt och hållet övergått till et t nyt t yrke. Till »civila statstjänstemän 
av lägre grad» hava här nedan i ett par fall räknats vid privata järnvägar 
anställda personer. Ur yrkesgruppen »civila statstjänstemän av högre grad» 
hava nu utbrutits högre kommunala tjänstinnehavare, borgmästare, rådmän 
o. dyl., vilka vipptagits såsom en särskild yrkesgrupp, och hava tillika 1911 
års jämförelsesiffror ändrats i överensstämmelse härmed. 

Tab. K. Åldersfördelning bland den nyvalda Andra kammarens ledamöter 
vid 1914 års början. 
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I de särskilda yrkesklassernas styrka har således genom 1914 års val ingen 
väsentlig förändring inträtt. Fortfarande är likasom under föregående tider 
gruppen »hemmansägare, lantbrukare och arrendatorer» trots de ändrade röst
rättsbestämmelserna talrikast representerad, utgörande över 40 % av kam
marens hela medlemsantal. Av kammarens nuvarande ledamöter tillhör 
endast 1 statsrådet, medan icke mindre än 10 förutvarande statsråd hava 
plats i kammaren. Av dem tillhöra 4 det moderata och 6 det liberala par
tiet. 

Angående ledamöternas i den nyvalda Andra kammarens ålder hänvisas till 
tab. 4, där varje riksdagsmans födelseår meddelats. I tab. K har på grund av 
dessa uppgifter gjorts en sammanställning beträffande åldersfördelningen vid 
1914 års början, varvid för jämförelses skull motsvarande åldersuppgifter efter 
de förra valen vid 1912 års början medtagits. En blick på tabellen visar, huru 
väsentligt olika åldersfördelningen ställer sig för de olika partierna. Inom det 
moderata partiet äro representanterna anmärkningsvärt talrika i de högre ål
dersklasserna, medan de liberala och speciellt de socialdemokratiska represen
tanterna äro relativt talrikare inom de lägre. Antalet moderata riksdagsmän 
yngre än 50 år uppgick sålunda till endast 33 mot 53 i högre åldrar samt 
antalet liberala till resp. 34 och 37, under det att inom det socialdemokra
tiska partiet icke mindre än 59 av dess 73 medlemmar ännu icke fyllt 50 
år. Medelåldern uppgick också för riksdagsmännen av det moderata partiet 
till 52-7 år, för de liberala riksdagsmännen till 49-7 år och för de social
demokratiska till 42-3 år, vilket vid en jämförelse med förhållandet efter de 
förra valen, då motsvarande tal voro resp. 53-5, 48 6 och 40 5 år, visar en 
om också ringa sänkning av medelåldern för de moderata, men en åtskilligt 
starkare höjning för de båda andra partierna. På grund därav har även 
medelåldern för Andra kammarens samtliga medlemmar icke oväsentligt 
stegrats vid nu föreliggande val. Den har nu beräknats utgöra 48-5 år mot 
endast 47-7 år vid den 1912 sammanträdande riksdagen. I jämförelse med 
tidigare riksdagar är dock även nuvarande medelålder för Andra kammarens 
ledamöter synnerligen låg. 

Stockholm den 15 september 1914. 

Underdånigst 
LUDVIG WIDELL. 

Arvid Carlson. 





1 

Tab. 1. Rösträtten och valen till Andra kammaren efter riksdagsupp-
lösningen år 1914, valdistriktsvis. 



2 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 2. STOCKHOLMS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 2. STOCKHOLMS LÄN (forts.). 3 



4 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 2. STOCKHOLMS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 2. STOCKHOLMS LÄN (forts.). 5 



6 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 2. STOCKHOLMS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 3 . UPPSALA LÄN. 7 



8 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914 . — 3 . UPPSALA LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 3 . UPPSALA LÄN (forts.). 9 



10 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 4 . SÖDERMANLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 4 . SÖDERMANLANDS LÄN (forts.). 11 



12 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 4. SÖDERMANLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 5. ÖSTERGÖTLANDS LÄN. 13 



14 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 5. ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.) . 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914 . — 5. ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 1 5 



1 6 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 5. ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 5. ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 17 



18 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 5. ÖSTERGÖTLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914 . — 6. JÖNKÖPINGS LÄN. 1 9 



2 0 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 6. JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 6. JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 2 1 



22 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 6. JÖNKÖPINGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 7. KRONOBERGS LÄN. 2 3 



2 4 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 7. KRONOBERGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 8. KALMAR LÄN. 2 5 



2 6 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 8. KALMAR LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 8. KALMAR LÄN (forts.). 27 



28 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 8. KALMAR LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914 . — 9. GOTTLANDS LÄN. 29 



3 0 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 9. GOTTLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 10. BLEKINGE LÄN. 31 



3 2 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 10. BLEKINGE LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.) . ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 1 1 . KRISTIANSTADS LÄN. 3 3 



3 4 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 1 1 . KRISTIANSTADS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 1 1 . KRISTIANSTADS LÄN (forts.). 35 



36 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 1 1 . KRISTIANSTADS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 12. MALMÖHUS LÄN. 37 



38 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 12. MALMÖHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 12. MALMÖHUS LÄN (forts.). 3 9 



4 0 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÄREN 1914. — 12. MALMÖHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 12. MALMÖHUS LÄN (forts.). 4 1 



4 2 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 12. MALMÖHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 12. MALMÖHUS LÄN (forts.). 4 3 



4 4 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 13. HALLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 13 . HALLANDS LÄN (forts.). 4 5 



46 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 13. HALLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 14. GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN. 4 7 



4 8 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 1 4 . GÖTEB. O. BOHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 1 4 . GÖTEB. O. BOHUS LÄN(forts.). 4 9 



50 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 1 4 . GÖTEB. O. BOHUS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914 . — 15. ÄLVSBORGS LÄN. 5 1 



5 2 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 15. ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914 . — 15. ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 5 3 



5 4 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 15. ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 15. ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 55 



56 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 15. ÄVSBORGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 15. ÄLVSBORGS LÄN (forts.). 57 



58 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 16. SKARABORGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 16. SKARABORGS LÄN (forts.). 59 



6 0 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 16. SKARABORGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 16. SKARABORGS LÄN (forts.). 61 



62 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914 . — 16. SKARABORGS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 16. SKARABORGS LÄN (forts.). 6 3 



64 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 17. VÄRMLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 17. VÄRMLANDS LÄN (forts.). 65 



66 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914.— 17. VÄRMLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 17. VÄRMLANDS LÄN (forts.). 67 



68 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 18. ÖREBRO LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 18. ÖREBRO LÄN (forts.). 69 



7 0 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 18. ÖREBRO LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 19. VÄSTMANLANDS LÄN. 71 



72 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 19. VÄSTMANLANDS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 19. VÄSTMANLANDS LÄN (forts.). 7 3 



7 4 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 2 0 . KOPPARBERGS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 20. KOPPARBERGS LÄN (forts.). 75 



76 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 20 . KOPPARBERGS LÄN (forts.) . 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 21 . GÄVLEBORGS LÄN. 77 



7 8 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 2 1 . GÄVLEBORGS LÄN (forts.) . 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 2 1 . GÄVLEBORGS LÄN (forts.). 79 



80 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 22 . VÄSTERNORRLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 22. VÄSTERNORRLANDS LÄN(forts.). 81 



82 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1 9 1 4 . — 22. VÄSTERNORRLANDS LÄN (forts.). 



TAB. l (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914.— 22. VÄSTERNORRLANDS LÄN (forts.). 83 



84 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 23. JÄMTLANDS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 2 3 . JÄMTLANDS LÄN (forts.). 8 5 



86 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 24. VÄSTERBOTTENS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914.— 24. VÄSTERBOTTENS LÄN (forts). 87 



88 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 25. NORRBOTTENS LÄN. 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 25 . NORRBOTTENS LÄN (forts.). 89 



9 0 TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 25 . NORRBOTTENS LÄN (forts.). 



TAB. 1 (forts.). ANDRAKAMMARVALEN VÅREN 1914. — 25 . NORRBOTTENS LÄN (forts.). 9 1 



92 

Tab. 2. Rösträtten och valen till Andra kammaren år 1911 samt 

Anm. * betyder, att liberala och socialdemokrater år 1914 röstade med gemensam partibeteckning. — 
förbara med 1914 års siffror. Se härom noterna under Tab. 1. — a) Bland moderata ingå för år 1914 
år 1911 överensstämma ej alltid med summan av siffrorna i kol. 18 och 19, enär de förra äro hämtade 



93 

efter riksdagsupplösningen våren 1914, valkretsvis och länsvis.1) 

1) I de fall, då ändringar skett i valkretsindelningen, hava 1911 års siffror så vitt möjligt gjorts jäm-
även s. k. liberala försvarsvänner. Rörande sådana valda riksdagsmän so Tab. 4. — 3) Uppgifterna för 
från röstlängderna, men de senare från protokollen över röstsammanräkningarna. 



94 TAB. 2 (forts.). RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911 



SAMT EFTER RIKSDAGSUPPLÖSNINGEN VÅREN 1914, VALKRETSVIS OCH LÄNSVIS. 9 5 



96 TAB. 2 (forts.). RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911 



SAMT EFTER RIKSDAGSUPPLÖSNINGEN VÅREN 1914, VALKRETSVIS OCH LÄNSVIS. 97 



98 TAB. 2 (forts.). RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1911 



SAMT EFTER RIKSDAGSUPPLÖSNINGEN VÅREN 1914, VALKRETSVIS OCH LÄNSVIS. 99 



100 

Tab. 3. Icke röstberättigade vid valen till Andra kammaren efter riksdags-
upplösningen våren 1914, fördelade efter diskvalifikationsgrunder, på lands

bygden och i städerna, länsvis. 



101 

Tab. 4. Valen till Andra kammaren efter riksdagsupplösningen våren 1914. 

De valdas namn, födelseår, yrke, boningsort, röstetal m. m. 

Anm. t M. = moderat (beträffande röstemas fördelning pä partier med inräknande av s. k. liberala 
försvarsvänner); LF. = s. k. liberal försvarsvän; L. = liberal; S. = socialdemokrat; 1 = vald enligt rang
ordningsregeln; Il = vald enligt reduktionsregeln. — Tecknet * utmärker, att den valde blivit omvald 
för samma valkrets; ** att den valde representerat samma eller före 1911 ars allmänna val en del av 
tamma valkrets. Tecknet l utmärker föregående ledamotskap av Första kammaren. 



102 TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 



TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 1 0 3 



104 TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 



TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 105 



106 TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914 . 



TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 107 



108 TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 



TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 109 



110 TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VAREN 1914. 



TAB. 4 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN EFTER RIKSDAGSUPPLÖSN. VÅREN 1914. 111 
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