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Fredagen den 15 oktober 

Rösta på söndag! 
Den l 7 oktober är det val till kyrkofullmäktige. Ibland har 
man kallat detta val "det bortglömda valet". Det kommer så 
lätt i skuggan av valen till riksdag, landsting och kommunfull
mäktige. 
Men Svenska kyrkan är en stor 
sektor av samhället, både perso
nellt och ekonomiskt. 100 000 
tals människor är engagerade i fri
villiga ;cyrkliga aktiviteter. Mil
jardtals kronor omsätts i den 
kyrkliga verksamheten. Inrikt
ningen på denna verksamhet kan 
inte_yara likgiltig för en socialist. 

Andå är det ett mycket lågt 
valdeltagande i valen till kyrko
fullmäktige, ca. 14%. Det låga val- · 
deltagandet leder till borgerlig do
minans. Det finns kommuner däl." 
de borgerliga partierna har tre 
fjärdedelar av mandaten i kyrko
fullmäktige därför att vänsterväl
jare stannat hemma. 

Kyrkans samhällssyn 

Det är ingen tvekan om att kyr
kan har varit en borgerlig institu
tion och till stor del fortfarande 
är det. Det religiösa språket an
vänds ofta för att förmedla en dif
fus, borgerlig samhällssyn där frå
gan om den ekonomiska makten 
och kravet på demokrati "glöms 
bort". 

Men bilden är inte entydig. 
Varje år deltar Svenska kyrkan i 
den ekumeniska u-veckan som be
tyder mycket för internationell 
solidaritet. U-veckans material ger 
värdefull kunskap om de trans
nationella bolagens m. akt de 
orättvisa handelsrelationern~ mel
lan i-land och u-land etc. Under 
vintern kommer kyrkan att delta i 
en landsomfattande namninsam
ling för fred och avrustning. 

Progressiv kraft 
Kyrkan kan forändras - precis 
som alla andra sektorer av samhäl
let. l Latinamerika har radikala 
kristna grupper formulerat parol
len: Folket omvänder kyrkan. De 
många ·människornas engagemang 
h;tr _fgrvandlat stora delar av kyr-. 
kan till en progressiv kraft. Ett ex
empel är Nicaragua. Många av fri
hetskämparna i den sandinistiska 
befrielsearmen var kristna, kanske 
en majoritet. Idag ingår flera präs
ter i den sandinistiska revolutions
regeringen, bl a kulturministern 
Ernes'ta Cardenal. Den kristna tra
ditionen har inspirerat hans arbete 
for en radikal , demokratisk kul
turpolitik. Människan är en ska
pande varelse och kulturens upp
gift är att frigöra människor. "Re-

vol u tion är den viktigaste kul
turella händelsen i ett folks liV», 
påpekar han. 

Fyrkantiga fördomar 
Varje socialist vet att den samhäl
leliga verkligheten är föränderlig. 
Men när det gäller kyrka och reli
gion överger många socialister ett 
dialektiskt perspektiv. När det gäl
ler des~a fr~gor finns det många 
fyrkantiga fordomar inom den so
cialist~ska rörelsen. Men vem tjä
nar pa att borgarna får fortsätta 
att behärska den kyrkliga appara- . · 
ten? 

I Lund finns två listor vid sön
dagens val. Socialdemokraterna 
har . en lista och de borgerliga har 
en lista, som de gett den högmodi
ga beteckningen "Kyrkans väl". 
Var och en som är medlem i 
Svenska kyrkan har rösträ t t. Du 
som är medlem, använd den moF 
ligheten! Att stanna hemma på 
sofflocket hjälper bara borgarna! 

-Sll länge som stat och kyrka 
hör ihop, finns det all anled
ning för vpk att delta i kyrko
fullmäktige och påverka den 
praktiska utformningen av 
kyrkans arbete, säger rikt-

l linjerna för vpk:s· arbete i 

l 
kyrkakommunala försam
lingar. 

l Lund ställer inte vpk upp 
med egna kandidater, men 
kanske är det ändll ide att 
stödja socialdemokraterna mot 
borgarna? 

Veckobladet har kontaktat 
Per Frostin, som är aktiv i 
broderskapsrörelsen, för att fä 
några synpunkter (Per F rost in 
har bl . a gett ut böckerna 
»Kristendom och marxism>>-71 
och »Bön och revolution>>-79) . 

Lunds kyrkliga samfällighet 
har en budget på ca 45 milj 
kronor. Vid förra valet deltog 
12,2 procent. · 

Det är alltsil valdag pli sön 
dag och vallokalerna är öpp
na mellan kl 13-20. Man kan 
ocksä poströsta. 

Hur det 
egentligen 

gick till 
Nu när valet är över och alla rös
ter räknade om igen, så kan det 
vara dags att avslöja hur det egent
ligen går till. VB :s u t sände var 
nämligen där . Något avslöjande av 
valfusk är det inte tal om, valet 
genomförs under konsekvent dub
belkontroll. Men har ni tänkt på 
hur man egentligen gör? · 

Vem blir valförrättare? 
l Lund går valnämnden tidigt på 
våren ut med en förfrågan till 
bl a kommunalt anställda, för att 
ragga upp folk som vill ställa upp 
som valförrättare. Bland de som 
sålunda frivilligt anmäler sig tar 
man u t 7 - 8 personer till varje val
distrikt, d v s ungefar 400 persoc 
ner. Man utser ordförande och 
ordförandes ersättare (här place
ras gärna folk med juridisk an
knytning), protokollförare, längd
förare och övriga. Fram emot hös
ten sammankallas alla dessa till en 
enkvälls utbildning med video. · 
Här gås allt igenom: fel val
kuvert, fel överstrykningar, när 
man återlämnar valkuverten, när 
man skickar dem till länsstyrelsen 
ci s v. Den nye valförrättaren bax
nar: att det kunde vara så inveck
lat! 

Valet 
1 På valdagen startar valförrättarna 
, kl kvart i åtta på vallokalen. Man 
gör upp vaktschema, det får aldrig 
vara mindre än tre valförrättare 
samtidigt i lokalen, kollar möjlig
heten att få kaffe under dagen, 
arrangerar bord och stolar och 
valbås och kollar av att alla gre
jor från valnämnden har kommit. 
Och - så bryter man de försegla
de urnorna. (De och röstlängden 
är Heligast. Om man måste avbry
ta valet, t ex -på grund av bråk, 
måste Urnan förseglas. Hoppas att 
man hinner!) $å öppnas lokalen 
prick. Den förs'te väljaren får be
vittna att Urnan verkligen är tom. 
Under tiden har trappan utanför 
befolkats av valsedelsutdelare, 

något som jag tror är ovanligt 
ute i världen i övrigt. Finns det 

i fler länder där man får · påverka 
väljarna så in i det sista? 

l Alla som kommer, prickas 
av i röstlängden, ett kryss fcir 
varje val man röstar i. Valför
rättaren ska hålla tungan rätt 
i munnen och lägga rätt kuvert 
i rätt urna. Och se till att det 
bara fums en röstsedel i varje 
kuvert. Det kan kollas genom att . 
valkuverten har avskurna hörn, 
röstsedeln sticker således u t litet . 
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Att studera - att politisera 

Att vara socialist innebär att käm
pa, att målmedvetet kämpa mot 
kapitalismens förödelse och för 
socialismens upprättelse av det 
mänskliga livet. I stort och i 
smått. Det kritiska arvet från 
Marx och Engels innebär emeller
tid också att vi ständigt måste om
pröva våra ståndpunkter och 
granska gjorda landvinningar. Det 
är en oundgänglig förutsättning 
för ideologins och den praktiska 
politikens utveckling. 

Man kan tycka att mycket av 
det som sagts i den internationella 
diskussionen om socialismens 
nödvändiga förnyelse efter den 
polska tragedin i december -81 
kunde sagts för länge sedan, och 
myckt<t har för övrigt sagts redan 
efter Ungern -56 och Moskva-rät
tegångarna på 30-talet. Den fast
het och målmedvetenhet som va
rit den kommunistiska rörelsens 
styrka har även visat sig vara dess 
svaghet, nämligen alla svårigheter 
förbundna med nyorientering. En 
nyorientering är utan tvekan på 
gång i den internationella kommu
nistiska rörelsen, och en med 
världshistoriska mått mätt snabb 
sådan. För visst är det så att det 
också rör sig om många genuint 
nya tankegångar, eller om gamla 
som i den förändrade historiska 
situationen blir som nya. 

I Vpk-Lund berömmer vi oss 
med en viss rätt för att förena or
ganisation med en frisk aptit på 
'nya grepp'. Vad den teoretiska 
diskussionen anbelangar har vi vis
serligen under många år fört en re
lativt avancerad debatt kring frå
gorna om demokrati och socia
lism, men trots ·det har den all
männa teoretiska nivån i partior
ganisationen under senare år inte 
motsvarat vår faktiska f<.irmåga. 
Vi har istället satsat våra krafter 
på att gå in i nya politiska verk
sarnhetsfålt. När vi nu ger oss i 
kast med brett upplagda studier 
kring vad som kallats den tredje 
vägen till socialismen sker det allt
så med flera syften. 

För det första, att vidareföra l 
våra egna diskussioner och att ta 
del i den högaktuella internatio
nella debatten. Och det i frågor 
som berör varje enskild socialists 
föreställningar om syftet och må
let med kampen, och snart sagt 
varenda aspekt av vår politiska 
verksamhet. 

För det andra, att höja nivån 
på den teoretiska debatten inom 
organisationen och den allmänna 
skolningsnivån inte minst vad gäl
ler nytillkomna medlemmar och 
sympatisörer. Detta är ett mål i 
sig, även rörande teoretiska insik
·ter som inte är direkt omsättbara 
i praktisk politik. 

Fi;ir det tredje, att djupare ref
.lektera över de senaste årens vid
gade verksamhet, alltså att skapa 
en fastare teoretisk förankring för 
vår praktiska politik och mer sarn
manhängande ideologi för våra 
olika politiska verksamhetsfålt. 
Detta -innel>är att exempelvis 
kommunalpolitikers, fackligt och 
kvinnapolitiskt aktivas perspektiv 
och erfarenheter förs vidare och 

.. att .politiseringen på så sätt bred
das QCh ferdjupas. Dessa studier 
är d~rför en högprioriterad po/i
titk uppgift för samtliga medlem
mar och sympatisörer. 

Mediet är budskapet 

Det är höst, äpplena dunsar i 
gräsmattan och annonsbladen · i 
brevlådan. Sydsvenskan och Arbe
tet tycks ha föresatt sig att själ
va stå för konjunkturuppgången 
på massamarknaden, jag ryser när 
jag ser framför mig alla dessa res
liga träd som ska omsättas till 
annonstidningar. Mediet är bud
skapet. Det är helt sanslöst att 
till denna verksamhet ge statligt 
presstöd. Det är ju det här med 
vikten av de många obundna och 
friska rösterna i presskören. An
nonstidningarna med deras av
slagna artiklar skulle vi kunna va
ra utan. 

Ledare och ledda 
Utöver alla de andra bekymmer 

vi har att bära i den här lands
ändan har vi faktiskt också en 
ganska trist mediasituation, åt
minstone vad gäller opinionsbild
ning och politisk journalistik. En 
uppgift för läsaren: läs en slump
vis utvald inrikesledare i sydsven
skan och stryk över alla de me
ningar där författaren bara tram
par vatten. Det brukar bli en el
ler två meningar kvar. Läs en le
dare i Arbetet och se efter om det 
finns något som inte skulle kunna 
vara skrivet av partistyr!'llsens 
hemmadator på Sveavägen. Vi le
ver som bekant i en region med 
betydande problem, t ex vad gäl
ler näring och resurshushålln_ipg. 
Hur speglas det? J o, det är Ore
sundsbron som ska lösa våra pro
blem och därmed är allt sagt. 

Den insnöade lokalradion 
l andra delar av landet finns en 

regionalradio som med energi och 

Uttalande om 
Polen 

Åter strejkar polska arbetare i 
Gdansk och Gdynia, denna gång i 
protest mot den polska »riksda
gens» - Sejmens - beslut att upp
lösa fackföreningen solidaritet. 
Den polska arbetarklassen strej
kar trots militärdiktaturens över
lägsna maktmedel och hänsyns
lösa våldsu tövning. 

General J aruzelski kan tvinga 
fram beslut om solidaritets upp
lösning, men solidariteten kan han 
aldrig upplösa. De strejkande pol
ska arbetarna bär solidariteten vi
dare, samma solidaritet i kampen 
mot förtryck som alltid varit ar
betarklassens vapen. 

Ännu en gång uttrycker vi värt 
villkorslösa stöd till de polska ar
betarna i deras principfasta och 
uthålliga kamp för demokr!l;tiska 
fackliga fri- och rät tigheter. An en 
gång fördömer vi den polska mi
litärdiktaturen och dess alliera
des undertryckande av mänskliga 
och dem{)kratiska rättigheter utan 
vilka ingen socialism värd namnet 
kan existera. 

Vpk Lunds styrelse' 

uppslagsrikedom går in för att sät
ta liv i den lokala debatten, på 
tvärs över blockgränser och eta
blerade krafter. Så icke här. Jag 
vet inte var felet sitter, men vi 
måste här ha en av landets mest 
slätstrukna lokalradiostationer. 
Inte ett uppkäftigt tonfall, inte en 
frisk ide så länge jag kan minnas. 
Det enda jag har hört engagera 
den redaktionen är snöstormar. 
Lyssnaren stryks ständigt med
hårs under utvecklande av gängse 
patentskånska hurtigheter. Redan 
Radio Kristianstad är bättre -
den hörs förresten också tydlig
are i Lund. 

Tystnad och vältalighet 
Lokal opinionsbildning i Lund 

är ju ett kärt ämne i dessa spal
ter. Hur är läget? Jo Arbetets o

' pinionsbildning i Lund bestär ju 
mest i vad som inte sägs-det är 
verkligen en tystnadens tidning. 
Jan Mårtensson i Sydsvenskan är 
däremot igång som aldrig förr och 
har ett stort inflytande som han 
också använder på ett medvet
et sätt, inte minst i dessa tider av 
partimanövrer. J ag har tidigare 
prisat hans krönikor som läsvär
da, och det omdömet kvarstår. 
Men nog skulle han behöva en 
lite mera hårdhänt granskning och 
lite mothugg. Jag tänker t ex på 
det ganska lättköpta politiker
förakt som portioneras u t: poli
tikerna föraktas för att de är 
politiker och för att de pratar för 
länge, inte för vad de gör. 

Men vad jag saknar är och för
blir riktiga lokaltidningar, riktiga 
ledarkommentarer. I den stad där 
jag växte upp fanns fyra dagstid
ningar av olika politisk färg i stän
dig fejd om kommunalpolitiska 

.dagsfrågor. Skrev någon av Ma!-
mötidningarna en enda ledarnotis 
inför kommunalvalet i Lund, en 
kommun med 80 tusen invånare? 

. Nej, inte vad jag minns. Och detta 
i en tid då intresset för lokalsam-
hället bara ökar. Jag vet inte vad 
som kan göras idag, kanske skull~ 
det vara möjligt med lokalpoli
tiska ledarrutor på lokalsidoma, 
kanske är helt nya medier lös
ningen. 

Sveriges bästa tidning 
Själva skriver vi ju i detta usla 

blad efter fattig förmåga, och det 
är åtminstone ett försök. Men det 
borde vara fler än kommunister 
sou tycker att lokalpolitiska frå
gor är värda offentlig diskussion 
mellan valen. Till sist: var ligger då 
mina tidningsideal? Och då måste 
jag medge att allt är inte politik 
och frifräsande reportage, det 
finns vanligt enkelt läsvärde ock
så . Och då ansluter jag mig till 
dem som anser Y stads Allehanda 
vara oöverträffad i landet som 
lokaltidning. Rejäl returinforma
tion från Brösarp till Skurup, väl 
avvägda in- och utrikessidor. Mest 
unikt av allt, och där slår den bå
de Le Monde och The Guardiar). ; 
dag efter ·dag, årtionde efter år
tionde en fyllig utrikeskommen
tar på första sidan. Ni läser väl 
Ystads Allehanda? 

Lucifer 

Bibliotekets dag 
På Bibliotekets dag sönda

gen den 10 oktober, ström
made folk till biblioteken 
runt om i Skåne i större ut
sträckning än en vanlig sön
dag. Även filialer hade öppet 
och man gav information och 
hade evenemang utifrån sina 
möjligheter. 

Bibliotekets dag är ett bra till
fåile att visa bibliotekens möjlig
heter att bl.a. ge information på 
olika sätt, tyckte Elisabet Ingvar, 
stadsbibliotekarie i Lund. Infor
mationssidan kommer att utökas. 
Det ska bli bättre möjligheter att 
få fram ex. statistiska uppgifter ur 
uppslagsböcker. Dessutom ska 
man på huvudbiblioteket i en må
nad framåt pröva att använda sig 
av TTs (Tidningarnas Telegramby
rås) nyhetsdatabank. 

Styrda av politiker 
Genom Bibliotekets dag ville 

man också visa för allmänheten 
att biblioteken faktiskt är styrda 
av politikers bes! u t. Man hade 
bett partierna i Lund svara på nå
gra väsentliga frågor angående bib
liotekens framtid. Svaren fanns 
uppsatta på skärmar i entreen på 
huvud biblioteket. Att ta u t avgift 
för boklån avvisades av samtliga. 
Men hur tänker man sig då betala 

nya informationssystem och ny 
utlåningsteknik? Vpk och Fp fö
reslår särskilda anslag och Vpk an
ser att kostnaderna bör regleras på 
riksnivå t. ex. i en bibliotekslag. 

Vem ska betala? 
Frågan kvarstår ändå hur fi

nansieringen ska ~ke. Tillträde till 
databanker kostar och vem ska 
betala,det kommunala eller den 
enskilde? 
För närvarande är biblioteksansla
gen 18 miljoner per är. 55% går 
till personalkostnader. Bokinköp 
(tidningar, prenumerationer etc.) 
kostar 2,8 miljoner. Nu vet man 
r ' ·så att genere:...t över landet når 
t.~.rioteken drygt 50% av alla in
·vånare. Och det är glädjande. 



Radikala Studenter 
har spruckit 
Till kårvalet 1980 bildades Radikala studenter (RS), ett kår
parti som bestått av partipolitiskt oberoende, KHF/VPK:are 
och socialdemokrater (SSU:are). Men nu har RS spruckit. I 
kårvalet i november kommer majoriteten av det forna RS att 
ställa upp under namnet Valalliansen KHF/Oberoende radika
ler. Men namnet Radikala studenter kommer ändå inte att för
svinna. Socialdemokraterna har ensamma tagit namnet, mot 
Radikala studenters styrelses vilja, säger Peter Fowelin från 
KHF (Kommunistiska Högskoleförbundet) och styrelseleda
mot i det "riktiga'~Radikala studenter. VB har intervjuat ho
nom. 
PF: Vi är mycket upprörda över 
socialdemokraternas agerande. 
Radikala studenters styrelse har 
beslutat att partiet inte ska ställa 
upp i årets kårval och uttalat sitt 
stöd för det nybildade KHF/Obe
roende radikaler. Detta parti har 
alltså stöd av majoriteten i det rik
tiga RS. Vi hade hoppats på en 
viss hederlighet från sossarnas si
da. 
VB: Ni är alltså mycket kritiska 
till socialdemokraternas sätt att 
arbeta i RS? 
PF: Ja. Den händelse som utlöste 
splittringen var den socialdemo
kratiske RS-medlemmen Matz 
Larssons oheliga allians med förre 
kårordföranden och moderaten 
Håkan Svensson. De sitter båda 
som vice ordföranden i SFS (Sve
riges · förenade studentkårer) RS 
uttalade sig flera gånger mot detta 
högersamarbete. 
VB: Men är det inte bra med en 
vänsterkraft som v.ordf i SFS? 
PF: Men det fanns ju ett radika
lare fackligt al ternativ utan m ode
rater! Problemet för Matz Larsson 
var att han själv inte satt med 
där ... Han lät karriären gå forst, 
och lunda-sossarna stödde honom 
helhjärtat . 
VB: Är detta enda orsaken till att 
RS sprack? 
PF: Nej, socialdemokraterna har 
under hela Radikala Studen ters 
tid agerat partiegoistisk t. 
VB: Vad kommer splittringen att 
innebära för valkampanjen? 

' . • .· 
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KHF 

PF: Vi i KHF /Oberoende studen
ter kommer att få ägna mycket 
tid åt att informera de väljare som 
röstade på RS förra året, att årets 
"RS" är något annat, att det nya 
"RS" endast representerar den 

... socialdemokratiska delen av det 
forna Radikala studenter. 
VB: Men ni har väl också ett 
konstruktivt budskap att föra ut, 
en egen politik? 
PF: Javisst, i det stora hela kom
mer vi att föra Radikala studen
ters politik vidare i årets kårval. 
Vi lägger betoningen t.ex. på att 
ett viktigt mål för u t bildningen 
är kritiskt tänkande och självstän
digt kunskapssökande; att en re
formering och höjning av studie
stödet är viktigt för att motverka 
den sociala snedrekryteringen; att 
arbetslivserfarenhet är något posi
tivt vilket mån~ta i studentrörelsen 
föniekar m.m .. 
VB: Och lokala frågor? 
PF: Först vill jag betona att även 
de frågor jag nu nämnde har stor 
lokal betydelse eftersom de avgör 
studentkårens politiska inriktning 
och handlingslinje. Mer påtagligt 
lokala frågor är annars t.ex. de 
aviserade hyreshöjningarna i AF 
Bostäder. Vi har föreslagit att kår
ledningen tar initiativ till en bred 
manifestation som kräver att sta
ten vidtar nödvändiga stödåtgär
der. Vi är vidare kritiska till stu
dentkårens passivitet i gäststude
randefrågor. Vi vill att AF-Huset 
öppnas för aktiviteter i samarbete 
med lokala kultur- och musikföre
ningar. Sist, men inte minst, me
nar vi att en vänsterseger behövs 
för att vitalisera studentkåren och 
stödja basverksamheten. 
VB: Till sist, hur går valet? 
PF: Bra. Jag tror att socialdemo
kraternas stöld av namnet Radika
la studenter kommer att slå till
baka på dom själva. · · 

En beatnik 

kommer 
till stan 

Vi som är lite för unga för att ha 
varit unga under den tid som var 
innan alla plötsligt blev unga (från 
femton- tilllångt in i fem tioårsål
dern) har i alla år litat till Gary 
Snyder, det perfekta ställföreträ
dande alibit - en äkta beatnik i 
fickan, att plockas fram när de 
mörka glasögonen var spräckta 
och bop-skägget inte ville växa. 

J ack Kerouac? Nja, lite för all
män, men hans kompis, bergs
klättraren och zenbuddisten, ho
nom tog vi till oss. 

Hip man i Torsby och Alings
ås, Västervik och Säffle; vad har 
inte Gary Snyder betytt för dig? 

Kerouac 
Och sf livslevande många år sena

re på Lunds stadsteater! "Han fö
rekom i Kerouacs Dharmagänget. 

.Där hette han Japhy Ryder", vis
kade en bänkkamrat till sin något 
yngre flickvän. Min bänkgranne 
var inte den ende förväntansfulle. 
Kommunalpolitiker var där, några 
damer ur den gängse teaterpubli
ken (med inneskor i den medhav
da plastpåsen), en modern hipster 
med stickad luva för inomhusbruk 
plus ganska många ur tredje gene
rationen Snyderfans. 

Niklas Törnlund 
Det började nervpirrande. Gitar
risten i förbandet TJindra, Niklas 
Törnlund, kom in på scenen och 
frågade:"Tror ni att Gary Snyder 
är här i kväll?" Vi höll andan. Var 
det ett skämt? En uppgivelsens 
suck fortplantades i salongen. 
Men, jodå, han var verkligen där. 
Vi sjönk lättade ner på stolarna 
igen, lutade oss tillbaka och lyss
nade på poesi-rock av Tundra och 
dikter av Törnlunds andlige gene
rationska~rat Reidar Ekner. 

Gary 
Så kom kvällens andra prövning! 
Gary Snyder var verkligen där 
men nu höll han på att rövas bort 
mitt framför näsan på oss. Törn
lund pratade om och med honom, 
inte som "Gary Snyder", inte som 
"Mr Snyder" utan som "Gary". 
V ar det alltså "Gary och jag"? 
Fick vi bara titta på? Lika bra att 
gå hem! Men vi räddades. På en 
fråga från T, om skillnader USA 
Europa (en djup fråga om kanti
nen temas olika själar eller nå t 
sånt) svarade Gary Snyder ''Ni ser 
ju ut precis som vi". ':Inte jag", 
replikerade Törnlund. Snyder: 
"Jodå, du ser ut precis som en 
vanlig kille från Kalifornien". 

Alternativen 
Gary Snyder var våran Gary Sny-

: der. Törnlund var förlåten. Frid i 
salongen. Lugnade kunde vi insu
pa dikter om mödorna vid till
verkning av staket, om en poets 
återvändande från· de döda ·och 
om gärdsmygens bortdöende -~ 
i den snart vattenkraftsreglerade 
floden. Snyder sade: "Har vi några 
fiender? Nej, bara folk som inte 
förs tår. Låt oss visa alternativen " 

Pelle H. 

F orts från sid l 
Hur det egentligen gick till 

De flesta som kommer är pro
blemfria, men då och då kommer 
någon, som gått till fel vallokal, 
har glömt röstkortet hemm a, har 
felaktigt äktamakekuvert o s v. 
Det piggar ju upp. Men det var 
nog roligare och livligare förr, när 
poströstningen var sällsyntare. 

Poströsterna 
Så kommer den första laddningen 
av distriktets poströster. Dessa 

. valförsändelser är försedda med 
ytterkuvert så att man kan se vem 
som röstar, men inte hur. Dessa 
bockar man av i röstlängden, men 
öppnar inte nu. Väljaren kan 
nämligen rösta om. Då plockar 
valförrättaren fram den oöppnade 
postförsändelsen med namnet på, 
men med valkuverten oöppnade. 
De återlämnas och väljaren får 
lämna nya valkuvert och prickas 
av definitivt i längden. -- Under 
dagen kommer ännu en laddning 
poströster. Det är faktiskt gan
ska få röster, som inte hinner 
fram och bli räknade på kvällen. 

Ett besök från valnämnden, 
fram stormande med poliseskort, 
piggar också upp den ganska 
händelsefattiga dagen. 

Räkningen 
Klockan åtta på k vällen stänger . 
vallokalen och då startar räk
ningen . D v s först separerar man 
poströsternas namnade ytter
kuv~r· från innerkuverten med 
valsedlar. Så lägger man post
rösterna med sina valkuvert i 
respektive urna. Så skakar man 
urnan, öppnar den och häller 
ut alltihopa på ett stort bord. 
Under tiden har röstlängden 
räknats. Då vet man hur många 
röster man ska ha i varje val. 
Antalet ska stämma med antalet 
valkuvert i urnan. Så öppnar 
man kuverten och plockar ut 
röstsedlarna, de ska stämma med 
antalet kuvert , som ska stäm
ma med antalet röstande. Och 
så räknar man antalet röster 
på varje parti, och summan ska 
stämma med summan av an
talet röstsedlar, som ska stäm
ma . .. 

Det är här man hittar Kalle 
Anka-partiet, Pokerpartiet, 
KPMLr, Folkpartiet med Lennart 
Ryde som första namn och 
annat oregistrera t. Allt går till 
länsstyrelsen för kontroll . Otyd
liga understrykningar och andra 
tveksamheter går också vidare 

· för kontroll, men i andra kuvert, 
förstås. 

När allting stämmer, blir man 
glad och ordföranden skyndar 
att ringa till valnämndens kansli 

' på tingshuset, så att alla valvakor 

l 
får veta. Och så böljar man om 
igen och räknar nästa val. Fram
åt midnatt är allt klart. Pro

. tokollen skrivna röstsedlarna 
samlade i oli}cfårgade pla-~tkas-

1 

sar och ordföranden oc f•.A· 
tigare någon annan åker till tings
huset med detta och de kasserade 
sedlarna i sina kuvert. För allt 
ska ju räknas igenom en gång 
till och kontrolleras av läns
styrelsen. 

Själv vacklar man trött hem 
och undrar hur valet hår gått. 
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ljugarbänken 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUND 

Stors am 
Det blev som vi anade här på red
aktionen, Vpk II vann sin sista 
match i korpfotbollen och blev 

Vad säger ni om Palmas hästkur 
med 16 procents devalvering av 
kronan? 

~----.. därmed segrare i div l. Eftersom 

Lennart Ryde (m) 

Börsen h"ar j u reagerat positivt 
så det är väl en förträfflig åtgärd. 

Sverker Oredsson (fp) 

- När vi borgerliga gjorde en blyg
sam devalvering möttes vi av ett 
ramaskri frAn sossarna, men det · 
går tydligen bra att kacka i eget 
bo. 

Nils Arne Andersson (ej 

- Förefaller vara ett effektivt sätt 
att sänka det arbetande folkets 
standard till förmån för profit 
och kapitalbildning. Vi kunde 
inte ha gjort det bättre själva. 

Birger Rehn (s) 

- Som gammal lundabo kan jag 
bara beklaga att bananerna på 
Mårtenstorget blir dyrare. 

/fllqiird <;ö,tznuon (sj 

- Ähum . . . det här och en kro
nas kommunalskattehöjning · ska 
kunna ·bJJ att bra stimulanspakat 
för. &l(portlndustrln, pensionärer- · 
na, barnfamiljerna och da handi
kappade. 

Några reflektioner kring 
· valet i Lund 

V pk gick tyvärr tillbaka i de flesta 
valdistrikten i Lund med några 
undantag när. Som boende i ett av · 
de valdistrikt, där vi kunde hålla 
ställningarna och t o m flytta 
fram positionerna, Domkyrka 12 
oå Klostergården, frän 8, l till 
10,6, ställer man sig frågan, vad är 
orsaken till detta? 

Utan att göra anspråk ·på att 
göra en s k vetenskaplig utred
ning, anser jag, att det basarbete, 
som vi utfört på Klostergården 
mot ett byggande av Västra Rin
gen, för vilket särskilt vå~ kam
rat Kajsa Theander stått 1 spet
sen, varit orsak till detta resul
tat. Även Domkyrka. 11, också 
på Klostergården, ökade från 
17,3 tilll8,1. 

För att återgå till Domkyrka 
12 som varande det distrikt, i 
vilket jag har min egen bosätt
ning, så är det rätt lätt att loka
lisera varifrån rösterna kommer. 
Inom detta distrikt finns det i 
stort två kategorier av boende, 
dels hyreshus lokaliserade till hög
huskvarteren Sunnanväg 2 och 
Gråvädersväg 4 plus några små 
hyreshus vid Malmövägen, dels 
villabebyggelsen. 

Våra röster kommer till nästan 
100 % frän hyreshusen, i huvud
sak från kvarteren Sunnanväg 2/ 
Gråvädersväg · 4. Och det är just 
här som vi har bedrivit hyresgäst
arbete på kontaktkommi~_ttlb_~sis 
i samarbete med hyresgastfore
ningen, ett arbete som ej varit 
utan viss framgång. Med påtag
liga förbättringar in~e bara gent
emot den privata hyresvärden 
utan också gentemot kommunen, 
som resulterat i en ny hållplats för 
stadsbussarna utanför vårt kvar
ter. 

Min slutsats blir att ett basar
bete året runt inom hyresgästföre
ningen också i valet ger utdelning 
i röster, som t ex på Klostergår
den. 

Med kamrathälsning 
Göte Bergström 

J örn Svensson 
»Om socia,lismens fö~yels~» .. 
(Det inledande motet till has
tens studier om »Tredje vägen»). 
Bredg 3, Åke Hans, in pä går
den. Söndag 17/10 kl 19.00. 

Två Veckoblad i rad har fått nr 
32. Vi beklagar och går nu direkt 
p~ nr 34. 

det andra V pk-laget tog hem div 2 
kan nog V pk IF :s fotbollssektion 
känna sig nöjd med årets bollekar. 

Men problem finns , spelande 
lagledare Jan Svensson för Vpk I 
vill slippa de administrativa upp
gifterna och det gäller nu att hitta 
en ny spelande, eller icke-spelan
de, lagledare: en sådan har till 
uppgift att sammankalla laget, 
bära med sig en plastpåse med trö
jor samt medtaga en lagom pum
pad boll. 

Inomhustrimingen på Lerbäck
skolan har, som vakna notisläsare 
säkert märkt, kommit igång. Vid 
sidan av inomhusfotbollen är det 
tänkt att även motionslöpning ska 
kunna förekomma, om intresse 
för detta finnes. Och mycket talar 
för att tiden är mogen för att på 
ett mer organiserat sätt ta itu med 
motionslöpandet. 

Nu på söndag ska några_vpkare 
springa Eslövstoppet och 1 slut et 
av månaden, närmare bestämt 
söndagen den 31 oktober, är det 
dags för det klassiska Y ddingelop
pet, som går 12 kilometer runt 
den sjö Hjalmar Gullberg sl~t~de 
sina dagar i. Någon melartkoli vilar 
dock inte över loppet utart man 
trängs och glammar utmed de 
ganska smala skogsstigarna. _Boka 
in den här dagen och se till att 
göra en förhandsanmälan senast 
den 18 oktober (pg 43 16 33 - 7, 
40 kr). Bilskjuts bör vi kunna 
ordna tillsammans. 

FH 

Oansvariga tankar 

Det ser ut som om ubåten, om det 
nu var en ubåt , slunkit igenom 
marinens nät. Även om det inte 
sägs öppet så utgår alla ifrån att 
det är den östra grannen som ar 
ute pä spaning och med tanke på 
de sovjetiska soldaternas tapper
het och djärvhet så är det väl 
strängt taget bara sädana som kan 
tänkas våga gå in i Hårsfjärden. 

J a, vi på VB har respekt för 
den röda krigsmakten, som en 
gång byggdes upp av Trotskij. 
Tack vare denna slipper våra 
skolbarn lära sig "Mein Kampf" 
utantill. 

Varför inte istället bjuda in 
grartnen oå täta flottbesök som en 
stilla gärd av tacksamhet( vi kan ju 
samtidigt spionera på deras båtar). 
För övrigf, blir det krig kan vi alla 
hälsa hem. 

Anna-Sofias adress i Sthlm 
Tawastgatan 18, 11724 Sthlm. 
Tel 08/ 585093 arb. 50 60 72. 
Brev och besökare hjärtligt väl
komna! 

GUATEMALA: Stödkom. för 
Centr.am i Lund ordnar den 
16/1 O ett informationsmöte om 
Guatemala. l nformerar gör Bo 
och Birte Lindblom och två ka
tolska katechister frän Guatemala. 
Folkets hus med början kl 13. 
Servering. 
LAOS: Bistånd if rågasatt . Börj e 
Lundgren, SIDA, amb. P. Chou 
lamany, LAOS. Må 18/10 kl 19, 
Stadsblbl, stc 2. Arr. : Solidari
tet med Vietnam & Lundsbyg
dens ABF. 
LUNDS FREDSKOM . : Medlems
möte t i 19/1 O k l 19 stc pli Stads
bibl. Urban Karlsso·n inleder om 
fredsarbetet. Alla intresserade väl
komna. 
VPK J F: träning pli Lerbäcks
skolan lö 16/10 kl 16. 
BLASORKESTERN: träning på 
PaJaastra sö 17/10 kl19. 
N.YSKRIVET: poesiprogram på 
KV :s teaterstud i o, Märten storget 
5,17/10 kl 19. Uppläsning · av 

, bl a Barbro Arta, Anna-Lena 
Bager, Karin Lentz och Clas 
Rosvall. Publiken är välkommen 
att delta med egna dikter. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol har möte må 18/10 kl 
19.30 på partilokalen. Rapport 
från partiöverläggnlngarna. Poli 
tisk fråga: Lunds kommun s bud
get. 
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