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Lund 
Arbetarpartierna, SAP och VPK, 

har inte lyckats bryta borgarväldet i 
riket eller i Lund. 

Paiti Riksvalet Landstingsvalet 

SAP s valstrateger försöker nu 
förklara misslyckandet i riksvalet 
med diverse klassiska tekniska argu
ment om sin underlägsna press osv. 
Det är dock rimligt att anta att SAP 
schabblade bort en större valfram
gång med sin defensiva oppositions
politik, accentuerad av fjäsket med 
villaägarna. SAP kanske vann en 
handfull villaäganöster men förlora
de säkert l O 000-tals hyresgäströs
ter. Det är naturligtvis illa att bor
garna kan få fullmakt att regera 
landet igen, men endast en offen
siv arbetarpolitik kan bryta detta 
välde. 

M 13 396 (26,3) 12 733 (24,7) 
c 6 524(12,8) 6 507 (12 7) 
Fp 7 078 (13,9) 6 978 (13,6) 
SAP 18, 831(37 ,0) 19 078 (37 ,1) 
VPK 4 669 (9,4) 5 538 00.8) 
SKP 5 (0,0) 117 (0,2) 

I Skåne har- VP.Kgtott en stark 
framryckning. Detta har inneburit 

KDS 
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247 (0,5) 
61 (0,1) 
50 813 

helt nya mandat i tex. Åstorp, 
Ystad och Staffanstorp. Det inne- Valanalys: Att göra analys på dessa 
bär säkert en puff framåt för VPK- siffror utan att gå in och se på val
organisationerna där. l andra kom- distrikten innebär att vi bara kan 
muner har VPK fortsatt tidigare göra gissningar på rnatriale t. Vi hop
framgångar och i en del fall kom- pas kunna återkomma med en 
mer VPK att ha en v~ästarroll grundlig valanalys. Observera att 
i fullmäktige. Framgangama i landstingssiffrorna inte innehåller 
Skåne innebär att VPK blir repre- poströster. Att kommunvalet 
senterat i M-landstinget med fyra har fler röster beror på invand-
mandat. rarröstema. 

l Lund fort sä tter VPK:s lika märk- Det mest frapperande med siff
liga som välförtjänta framgångar. rorna är bl a VPK:s över mer 
Det kanske mest slående är att de än 2.000 röster mer i kommun
som röstade på VPK i riksvalet nu valet än i riksdagsvalet. Detta 
med säkerhet är flera än de som rös- beror säkert bl a på många in-

355(0.7) 
99 (0,2) 

51 405 

vandrarröster. Många av de ~m 
röstat på SAP i riksvalet och 
kommunvalet kan ha 
röstat på Vpk i kommunen. 
Visserligen är skillnaden mellan 
SAP:s röstetal i riksvalet och 
kommunvalet inte stort, men SAP 
har också många invandrarröster. 
Observera också att Vpk fOrmod-
Iigen har 1 •J r;· · riksvalet 
än i komr. ,;nv 76. 5076 
röster i kom • E • Il' 6 innehöll 
även invanc ·an SKP:s 127 
röster i km, .. n • (2 23/1976) 
motsvarades bata ~• 5 röster i 

• 

Kommunvalet 

12 256 (23,5) . 
6 719 (12,9) 
7 142 (13,7) 

18 670 (35,8) 
6 697 {12,8) 

127(0,2) 
356 (0,7) 
_215( 0,4) 
52 182 

riksvalet???? Grovt gissat har Skp
arna röstat på moderaterna i 
riksvalet. Detta är politiskt en . 
riktig analys. Skp :s och moder
aternas rikspolitik sammartfaller på 
många punkter. Moderaternas mer 
än 1100 »Överröster» i riksvalet 
förklaras förmodligen av att 
personen Gösta Bohman dragit till 
sig många röster från C ocb Fp . 
I övrigt fmns naturligtvis många 
sätt att rösta, säkerligen har Vpk 
fått röster även från Folkpartiet 
lokalt. Ja, säkerligen även från M 
och C. 

tade på VPK kommunalt 1976. 1---------------------------------------
0säkerheten beror på invandrarrös
terna. Detta visar att de som enbart 
röstar på VPK kommunalt gör det 
med en medveten socialistisk ideo
logi som bakgrund. VPK-Lund har 
nu en viktig uppgift att visa att dess 
riks- och landstingspolitik är lika 
bra som dess kommunalpolitik. 

VPK-Lunds framgångar ses själv
fallet inte positivt av borgarna. Re
dan nu sprids de medvetna eller 
omedvetna lögnerna om VPK som 
ett missnöj es- och överbudsparti 
och myterna om att det bara är 
vissa kategorier som röstar på par
tiet . Visst har VPK visat på ett 
missnöje. men man är inte ett miss
nöjesparti när man lyckas visa på 
alternativen och hur de skall för
verkligas. 

Borgarna i Lund är oförstående in
för VPK:s fram~ångar. Det kommer 
man att vara sa länge kampen om 
kommunalrådsposterna är viktigare 
än människornas reella problem. 
Dålig barnomsorg, höga taxor, bos
tadsbrist, dyra och oåtkomliga bos
täder. En tral!ksituation helt på 
bilismens villkor, arbetslöshet ...... . 

»Det måste löna sig att 
arbeta» 

lyder en gammal fp-paroll, som 
moderaterna nu lite fantasilöst 
hade satt på sina afl!scher i år. Vi 
som var på VPKs valvaka hörde 
hur J örn Svensson vände på en 
liknande tankegång. Erfarenheter
na visar, sa Jörn, att hårt och mål
medvetet politiskt arbete alltid lö
nar sej. Men dialektiken spelar sitt 
spel, och det är inte säkert att sli
tet i en valkampanj ger utdelning 
i röster, eller att den enskilde får 
uppleva resultatet av sina och 
kamraternas insatser. Ofta är det 
först i kollektivets och historiens 
perspektiv som arbetet lönar sej. 

Fast ibland ser vi mer omedel
bara resultat. Som nu. Det gick 
mycket bra för VPK här i Lund. 
Vi vet att Fnden till detta lagts 
av många ars politiskt vardagsar
bete, som nu kulminerade i en in
tensiv valkampanj. De andra parti
erna har sett med avund på vår 
aktivitet, och man forstår dem . 

Vem har hört moderatemas gårds
musikanter, sett centerns affisch
målare eller skymtat folkpartiets 
blåsorkester? Och vilka arbetare 
har fått socialdemokraternas loka
la arbetsplatstidningar? 

VPK Lunds insatser i årets val
rörelse visar att det hos erfarna 
och nya, medlemmar och sympa
tisörer fmns en kollektiv rutin, or
ganisationsförmåga, arbetsmoral 
och skapande fantasi som bådar 
gott inför kommande arbetsupp
gifter. 

Tack ska ni ha, allihop! 

Valkommitten 

Atomkraft - Nej tack 
Folkkampanjen mot atomkraft träf
fades igår i Lund till ett möte för 
att bilda en kommitte för folkom
röstninen. Ca 150 personer mötte 
upp, flest kvinnor och man beslöt 
at t bilda tretton fokala kommitter i 
Lunds olika stadsdelar. Hur arbetet 
skall läggas upp kommer att disku
teras i dssa lokala grupper fram till 
nästa möte som blir den Il okt. 

59 ·ll rsdagen för Uruguays kommu
nist parti firas pli Svanaskalan lördag 
kl 19 med bia. Los Olimaneras mfl. 
sTöDKOMMITTEN för Nicaraguas 
f o lk har apellmöte pli Mllrtenstorget 
lördag kl 10-13 
TRÄFFPUNKT MARX: pli lördag 
öppet huc friln kl 19, Bredg 28. Vi 
di skuterar valresultatet. Tomas P 
och David E inleder. 
ÄNDRING: Stödkommitten för 
Nicaraguas folk har möte pli Bok
cafet, tprsd. 27/9 kl19 istället för 
pli stadsbiblioteket kl 18. 

BLASORKESTERN. Lör 2~9 
kl 10 rep. pli Palaestra, kl 19 
spelning pli Svaneskolan. 



Kommunalrådet Nils-Arne An
dersson (c) var på ett u t sökt dåligt 
humör. Inte bara det att det var 
måndagmorgon. regnade och blå
ste kallt. Han hade heller inte fått 
sova mer än ett par timmar efter 
valvakan. Och vilken valvaka! 
Hans parti hade rasat stort i både 
landet och Lund, och enligt siff
rorna skulle det till råga på allt 
bli vänstermajoritet på båda hål
len. Slut på de goda dagarna i 
Lunds rådhus, ut på de tröstlösa 
Sandbyåkrarna igen - nejvisst, 
han hade ju den präktiga pensio
nen. Men i alla fall1 

Och så hade han tvingats inleda 
dan med att träffa unga arbetslösa. 
Och se en vänsterextremistisk film 
som självaste skolöverstyrelsen 
hade rekommenderat! Rasande 
hade han avbrutit filmen och sla
git ut en framtand på en yngling 
som frågade varför. Det sista var 
förstås rätt obetänksamt gjort. 

Snabbt sneddade han över stor
torget. Men vem kommer spring
ande där om inte pastor Blom
quist. Vad kan han vilja? 

- Hej Nils-Arne stanna! Har du 
hört det senaste? 

- Du menar det om att Rune 
Linder låst in sej på rummet och 
svalt nyckeln? Jo tack, det har jag 
hört. Och att Folke Ors .. . 

- Nej nej, det är inte det jag 
menar. Du har alltså inte hört att 
de räknade fel i natt. Vi sitter 
kvar, vi sitter kvar! 

- Herregud! Är det som du sä
ger ska jag donera min gård åt 
kyrkan. Har du hunnit säga åt 
Sverker och Lennart? 

- Nej, och jag måste vidare. Kan 
inte du meddela dem? 

Kommunalrådet flög uppför 
trappan. Det luktade konstigt i 
hallen, och ur springan till Sver
ker Oredssons rum trängde rök 
fram. Hade de röda djävlarna re
dan satt eld på rådhuset? Han slet 
upp dörren, men blev lugnare när 
han såg varifrån röken kom. Det 
var Sverker som eldade papper i 
en papperskorg. Det var ju bra att 
han kunnat hålla huvudet kallt 
och försökt att göra sej av med 
komprometterande handlingar. 
Men draget var ju dåligt, och Sver
ker kvävdes nästan av en hostat
tack. 

Lennart Ryde hade valt en an
nan destruktionsmetod. Han satt 
med munnen full av papper och 
tuggade frenetiskt. Han försökte 
visserligen ta en klunk Ramlösa då 
och då, men det gick tydligen 
trögt, och han såg rätt olycklig ut . 

- Sluta båda två, skrek Anders
son. De har räknat fel. Sossarna 
tappade ett mandat till! 

- Då lägger väl VPK beslag pä 
det också, sa Oredsson. 

- Nej, det är ingen risk. 
- Da måste vi genast ringa till 

Marcus och berätta. Lennart, du 
har listan med de hemliga num
ren. 

- Jag har hunnit svälja den, 
kved Ryde. 

- Då får du spotta upp den, 
och det på stubmen, sa Oreds-· 
son och tog ett hotfullt steg 
närmare. 

- Det går inte, det går inte! 
- Nils-Arne, beordrad!l Sverker 

Oredsson med is i rösten. Slä Len
nart i magen. Hårt. 

I Lund röstar vi på VPK ! ? ! 

Här följer en sammanställning av hela kommunalvalet i Lund. Siffrorna är i procent av 
antalet angivna röster exklusive de poströster som avlämnats valdagen och exklusive o
giltiga valsedlar som kan komma att förklaras giltiga av länsstyrelsen. Siffrorna är avrund
ade till hela procent. Om du tittat på kartan ovan var du bor och sedan läser i tabellen 
kan du se hur pass bra eller dåligt valet gick ijust el in a kvarter. 

Distr ik t M c Fp SAP VPK S:a n Distrikt M c Fp SAP VPK S:a n 

Allhelgona 1 43 9 19 16 11 810 Domkyrka 18 6 12 47 15 1036 
Allhelgona 2 16 10 18 22 34 864 Domkyrka 11 18 7 15 42 18 1041 
Allhelgona 3 30 7 15 29 16 1158 Domkyrka 12 23 8 13 48 8 957 
Allhelgona 4 44 7 17 20 10 672 Domkyrka 13 37 5 14 16 25 772 
Allhelgona 5 42 8 19 22 7 1513 Domkyrkol4 38 6 15 15 25 854 
Allhelgona 6 23 11 16 34 15 965 Allhelgona 7 34 9 14 20 21 1075 
Domkyrka 1 37 6 16 15 23 499 Allhelgona 8 24 9 16 38 12 1093 
Domkyrka 2 39 8 17 12 22 720 Allhelgona 9 25 7- 19 22 25 122~ 
Domkyrka 3 21 8 11 33 25 637 Allhelgona l O 22 12 14 32 17 973 
Domkyrka 4 22 8 10 27 27 823 Allhelgonall 18 9 17 41 14 946 
Domkyrka 5 23 9 13 31 21 578 Allhelgona12 21 7 18 30 20 1111 
Domkyrka 6 24 8 11 41 15 695 Kloster 1 19 12 14 45 10 1143 
Domkyrka 7 26 6 15 20 30 1098 Kloster 2 11 6 9 65 9 1026 
Domkyrka 8 34 9 18 25 12 1296 Kloster 3 20 7 14 48 10 1105 
Domkyrka 9 21 8 13 52 7 897 Kloster 4 23 7 13 27 28 715 
Rlby 1 18 12 14 43 12 676 Kloster 5 23 9 14 42 12 1077 
Rlby 2 17 5 13 52 11 920 Kloster 6 15 7 11 49 17 893 
Rlby 3 28 8 20 34 10 1047 Kloster 7 14 8 11 44 21 1431 
Dalby 1 20 19 11 45 4 1215 Kloster 8 12 7 7 63 10 6648 
Dalby 2 22 17 17 41 2 1313 

Nöbbelöv 1 13 
Dalby 3 20 33 9 34 4 1002 10 11 54 12 899 
Genarp 1 28 21 9 40 3 1210 Ntlbbelöv 2 26 11 20 32 11 1181 
Genarp 2 22 32 9 34 3 863 Nöbbelöv 3 26 11 :Z2 32 8 496 
Sandby 1 22 31 10 34 3 759 Torn 1 20 34 6 36 5 725 
Sandby 2 16 25 6 46 5 936 Vallkärra 1 28 22 13 30 7 892 
Sandby 3 21 24 13 38 4 1025 
Sandby 4 19 22 11 45 3 1215 
Veberöd 1 15 32 9 41 2 1233 
Veberöd 2 19 29 13 36 3 1455 

1 
Ansv. utg . Monica Nymark. Satt och t ryckt placupress i Lund av VB -rad. 


