BIDRAGSNYTTE-VALG: Der ér kun 2, højst 3 partier:

85 89 93 97 01 2005 3 PARTIER V 6 VALG I KØBENHAVN
35 30 35 35 45 25% af vælgerne stemte ikke på de valgte
40 45 40 40 25 40% stemte end ikke
5 5 5 5 5 5% stemte på 40 af de 55 valgte ...

10 10 10 10 10 10% stemte på 12 andre af de 55 valgte 
10 10 10 10 15 20% stemte på de 3 jokere, Ritt, Pind.. 
KUN 3 PARTIER: I 20 år har 75% (40) af politikerne i Kbh byråd repræsenteret 5% af vælgerne. Det gælder i de normale år: 85, 89, 93, 97;
og det gælder i 2001 hvor der er 77.200 (30%) flere stemmer i urnerne
end normalt fordi byråds- og folketingsvalg afholdes samme dag, 20/11;
X
og i 2005 hvor Ritt Bjerregaard får 60.000 stemmer = 14 F mandater.
FOLKETINGSVALG: I 2001 fik 1000 kandidater 1.600.000 stemmer
idet 4 grupper - a 10, 40, 100 & 850 kandidater - fik 400.000 stemmer;
så i snit har 10 MF'ere 40.000 vælgere bag sig, 40 10.000 og 100 4.000;
da F ≈ 22.500 vil M ligge på 7.500 og drive 125 MF'ere ud af dette ting.
Hvert valg skifter ⅓ ud! Så folketingets erfaring er 3½7 år idet selve erfaringen mest er hos de nye og gamle ministre = hos udøvende magt.

KRYDSETS VRAGEBEFØJELSE ≈ VÆLGERNES MYNDIGHED
I sovjetunionen havde vælgerne kun én kandidat at stemme på. Til
gengæld havde stemmesedlen 2 felter, Sovjetski kandidatski: Da Njet
ии
dvs: Kún Njet  var en reel beføjelse!
Og folkeafstemningen ligeså: Den beslutter jo i sager som både regeringen og folketingets flertal står bag, så Regeringens & ft's sag: Ja Nej
2den gang
kún vragekrydset er en reel beføjelse.
Men krydsets beføjelser ved personvalg? Tag en vælger! Tro mod demokrati og parti står valget om partiets kandidater; hans kreds får ca18 af folketingets 175 mandater, og partiet får ca 6 af de 18 & 60 af de 175 valgte.
Da må et kryds ved 1 af kredsens 6 valgte vrage 5 og vælge 55, fordi kún 5
af de 60 som partiets kryds valgte, må tænke: Hvorfor fik jég ikke dét kryds?
Men krydset ved partiet, det går ógså (via obskure regler) til én af de 6, så:
Kredsen dikterer personvalget, og Partiet  er et dobbeltbeføjet vragekryds der gør vragede til valgte ... dén gik ikke i en skønhedskonkurrence!

VRAGE Kylle og Rylle og Pylle tabte i skønhed til Gylle — men
VÆLGE vandt til tinget på stribe i Viborg og Randers og Ribe!

www.Extrapost.se ; Bo Neumann ; 2 /1 0-200 6

Sådan bliver der nemlig nogle pladser i byrådet til rest, fx fra
1 de magthavende politikere på toppen af deres karriere,
sofavælgerne! R: Og så besættes restpartiet i rækkefølge så dén
2 de opkommende politikere med tiden og evnerne med sig,
resterende kandidat der har flest kandidatstemmer, tages først.
3 de nytte(vælger)-løse politikere.
Partier i vælgerandele VALGOPGØRELSE NU vinder repræsentanter valg! For den spindoktor der
Rest-kandidater i rækkefølge
1ste parti tryner det 2det med 3dje!
vinder 20% af vælgerne og 11 P-pladser i Kbh's byråd på
F
=V/T; V= alle vælgere
Det er i vælgernes fælles interesse:
at opgejle 1 topkandidat som får stemmer til 11 P-pladser,
T=
alle
mandater
P
Sidste mandats
4 at de nytteløse politikere er få, og
hán taber valget til dén partileder der også vinder 20%
bidragsnytte : M
5 at de magthavende er kvalificerede M
af vælgerne, men på et team af kandidater som navnlig
R
Og det sikrer bidragsnyttevalg:
får egne kandidatstemmer! Teamet af kandidater vinder
T
2T
OPSTILLING: Enhver vælger kan stille op til valget. Det
fordi det - foruden de 11 P-pladser - også vinder nogle R-pladser på 'teamets 12te, 13ende.. resterende kandidats egne kandikræver blot nogle stillere som offentligt anbefaler én. Men de
datstemmer' – som er langt højere end 'spindoktorens ditto'
der har flest stillere bag sig, står øverst på stemmesedlen. Og
Og dermed er der sikret sund konkurrence i alles interesse:
den bliver lang, meget lang ... Og derfor er der 2 valgrunder!
9 Nu må partier opstille team af kandidater for at vinde blot 1
1ste VALGRUNDE er for politiske entusiaster ... Runden sorterer flopkandidater fra! fordi kun få - så mange som der sidder
af restpartiets R-pladser ... og bédre team for at vinde flere!
i rådet/tinget, dvs: T - vinder og går videre til 2den valgrunde.
Dén bestræbelse angår kandidaternes vælgertække og vælger2den VALGRUNDE er selve valgkampen mellem udfordrerne
profil og vælgere; og sådan kom M - som vælgerne bag det sidder vandt 1ste valgrunde, og det gamle byråd: de ansvarlige. Så
ste + billigst vundne + afgørende mandat i råd & ting - i fokus!
stemmesedlen har 2 lister (med ialt 2•T= 2•55= 110 kandidater
hvilke kandidater, team og partier kán konkurrere på M? Og
i Kbh), og de der fik flest stemmer ved sidste valg, står øverst.
vinderne driver det marginale stemmetal M op – og ♣2 ud!
Så vidt er der sikret 3 nye ting i vælgernes fælles interesse:
Da sikrer M at 'mandatskab med vælgerkreds' - det álle valgte
6 En fri og lige og offentlig opstillings-procedure.
må bidrage en ligelig repræsentation - vitterlig målsættes til gavns.
7 Et skarpt fokus på de nye kandidater, som jo i 1ste valgrunFOLKETINGSVALG - AKKURAT - LIGESÅ!
OPSTILLING: Hele Danmark = én stor, udelt og fælles kreds!
de vil blive spurgt: Hvad kan netop du gøre bedre end dine partikolleger der allerede sidder i byrådet? – Og
2 VALGRUNDER: I 2den runde stemmer alle 4 mio vælgere på
de samme 350 kandidater: 175 gamle MF'ere vs 175 udfordrere.
8 En valgkamp udelukkende mellem kvalificerede kandidater.
GRUNDLOVENS STEDLIGE MANDAT findes først éfter valget!
VALGOPGØRELSE: P: Først deles byrådet i partier så fx
82.280 stemmer fra 20% af vælgerne i Kbh giver et parti 20% af
ud fra de nye MF'eres lokale kandidatstemmer, graduerede if §31,3
byrådets 55 mandater, dvs: 55•20%= 11 pladser (og beregnet
Hermed er forestillingen om opstillingskreds hørt op: Stemmed forholdstallet, F: vælgere/F= 82280/7480= 11 pladser).  mens stavnsbånd er løst, så íngen sikre valgte står over vælgerne. 

FOLKE-AVISER:

Hvis valgkampen om M og det sidste
mandat skal stå mellem kandidater med 2.500 vælgere bag sig
til byrådet i Kbh eller 7.500 bag sig til folketinget - 10 gange flere end i dag! - må der danne sig en kvalificerende offentlighed.
Altså må der udgives folke-aviser: kommunale (udliciterede til
BT, Politiken..), husstands-omdelte aviser som er forum for ytrings-ret. Her kan de valgte føre offentlig + jævnlig + genkaldelig dialog, 1: med samtlige vælgere, 2: uden redaktørers
vilkårlige rettelser, og 3: med selvvalgt overskrift, billeder, ill,
petittekst.. oa tilføjelser – en tiltrængt demokratisering af debatten for i grundlovsåret 1953 havde en typisk by 3-4 aviser!
10 Folkeaviser og ytringsret må bestyres retfærdigt. Det kan
§31,3 grundlovs-mandatet (se s 3) for som den mest tilvalgte MF'er af alle 175 står det stærkt stedligt – og retligt.
GRUNDLOVEN SKRIVER OM VALGMÅDEN, § 31 stk 2:
'.. regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven,
der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige
anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden≈systemet,'
11 Men hvad står der? Står der 'repræsentation af de forskellige
anskuelser ved valget? via stemmerne? eller blandt vælgerne?'
Dvs: Hvis ikke folketinget repræsenterer "de forskellige anskuelser blandt vælgerne" - dag for dag - så er valgloven ugyldig.
12 'Sikring af en ligelig repræsentation' ligelig ≠ proportional
Ligelig = 'med løbende gensidig hjælp' if 2kor 8,13 1907; så hér:
Ligelig = 'sandsynlig og - via fornuftig dialog! - rimeligt afstemt'
Fornuftig dialog, fordi: 'repræsentation af.. anskuelser'
Fornuftig dialog, fordi: '..tation af de forskellige anskuelser'
Så valglovens grundlov er: Evig, fornuftig dialog mellem vælgere og valgte – som valgmåder blot må sikre. Det demokratiske
stokmål M er en sådan sikring, men folkeaviser er mediet.
Stemmer per kandidat Valgmåden tv er uden stemmeoverførsler.

Det betyder at et partis mandattal - frem elmagthavende,
opkommende ler tilbage - áltid går over M og kun stiger
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hvis n- bliver til o-politikere – via vælgerne!
Men M's betydning er en sen erkendelse ...
T
stemmeFor Andræs forholdstal skabte stemmeoveroverflod
floden! og dén opfylder 2 ønsker pr stemme:
A: stemme m ind via vælgernes stemmer og
A
2 n
B: stemme o ud via F 's stemmeoverflod på n
T3 o
Stemme-overførsels-valg - vores! - er sikre valg,
via opstilling i kredse og partier. De valgte får
2 mio
blancostemmer 35% af vælgernes stemmer; 75% af de valgte
er n-politikere. Tjek udviklingen: M  !?  
T
Bidragsnytte-valg: F sikrer vælgere af topkandidater proportional repræsentation; F definerer
mandatskab med parti efter vælgernes suveræo n
T
2T nitet – uden såkaldte landsbytosser; F sikrer M.

o

n

LYNHURTIG! Nu kan folketingsval-
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KUN TAL I RING!
A = B; Auken og Bagge
har hver sit nummer på
stemmesedlen, alt efter
sidste valgs stemmetal.
1-175 er MF'erne
176-350 er udfordrerne
FORMATET ≈ A4, altså
kan det håndteres med
én hånd i stakkevis og
stå på højkant i sorterereoler - 80 stakke per
0,6 m 2 reol! - så kun ⅔
af sedlerne må sorteres a 2 omgange.
Kl 21 er valget gjort op
for nummer 350-200
Kl 22 for nr 199-1
I DAG TAGER alene
optælling ifølge partier
2 timer for 30 mand pr
10.000 stemmesedler!
Så køres stemmesedlerne i nattens mulm ud
til Svanemøllehallen.
Dér tæller man kandidatstemmer – i dagevis!
og 2 kryds - ved både
parti og kandidat - regnes for gyldig kandidatstemme ... ifølge Lov
271 13/5-87 §73,3
Jeg prøvede at kontrollere optællingen i 2005;
dét er der ikke grundlag
for. Og indenrigsministeren frigiver først en
samlet og trykt valgopgørelse 1½ til 2 år
efter valget.

gets stemmer være sorterede, fintalte,
opgjorte.. og talt om! på kun 3 timer!
Og med denne stemmeseddel kan enhver
forening, familie el vennekreds på 4-500
dukke op på hvert af landets valgsteder
kl 20 på valgaftenen og gøre valget op
1: med det blotte øje
2: med hænderne i lommen
3: selv! – og være hjemme igen kl 23 !
For stemmerne bliver talt op på stedet
inde i et stort bur med ruder af plexiglas.
Og krydset er et rundt hul i stemmesedlen som vælgerne har klippet med en
hulmaskine inde i stemmeboksen.
Så, når stemmerne er sorterede i stakke,
hænges stakkene op mod ruden på knægte; og så kan enhver (af de 4-500 venner
landet over) uden for ruden jo kigge ind
gennem klippehullerne og kontrollere om
hver en stak af stemmesedler (i hele landet) også ér den pågældende kandidats
stemmer, samtlige kandidatens stemmer
og ingen andre end netop kandidatens
stemmer – af alle de afgivne stemmer.
Og lige så let og systematisk kontrolleres
selve optællingen bag plexiglasruden.
DENNE STEMMESEDDEL
fra Århus S, 2001 fik en SF'er
i folketinget – imod vælgerne!
Gæt hvem SF bossede ind!

VALGETS 2stemmighed

de hele 2 stemmer hver ... for nu skal du se!
Når blot selvejer-bonden stemte på hhv
1: en selvejerbonde i egen interesse, og
2: en foged i almenhedens interesse, og
fæste-bonden ligeså, 1: fæstebonde, 2:
foged; så fik fogeden - statens stand! - jo
bøndernes plads i stænderforsamlingen.
Desuden stemte bønderne mundtligt og
offentligt, én efter én i pragmatisk rækkefølge ... Så dé der stemte sidst, kunne bestemme udfaldet af de førstes valg! og dermed var - valgets 2-stemmighed - skabt.

er symfonisk hos os, hér
er 3 hovedinstrumenter:
Kredse ophæver krydsets vrage-beføjelse.
Tillægsmandater går til
u-ønskede politikere.
FX-lign valgopgøreri, fx:

SÅ KOM STEMMESEDDEL og valgurne til,

men 'valgets 2-stemmighed' overlevede
på »teser om stemmespild« med forholdstalsvalgmåden – den vi har i dag!
Måden havde egl det absolutte forholdstal
F= V/T ; V= álle vælgere ; T= alle mandater ;
men da stemmeoverflod - fx hos stemmeslugere - regnedes for stemmespild som
efterhånden deltes ud på kun! mandaterne
opstod et st%-relativt forholdstal, FX= F•st%.
X
F pumper de sidst valgtes stemmetal op,
og sådan skjules ♣2's mandatspild!

parti: A
B
C
stem' 1200 900 300
1
1200 900 300
2
600 450 150
3
400 300 100
1: Hvert partis stemmer
deles med 1, 2, 3..
2: Højeste resultat streges ud, så næsthøjeste..
3: Hver streg = ét mandat: A= 3; B= 2; C= 0
Så deles der videre - 4, 5,
6 - streges ud og deles videre.. til byrådet er delt!
uanset st% er 90 el 10
og FX er ♣2's egl vælger!

MINDRETALSVALG lød
det hånende om Andræs
valgmåde. Han svarede:
at selv flertalsvalg lader
mindretal repræsentere,
men utilsigtet og på beSÅDAN sikrer F= V/T IMOD MANDATSPILD: kostning af flertallet, C!
1: M målsætter nytte af mandater, idet nytte parti, st% A B C
af (fx tøj, vand el) mandater måles objektivt øst-kreds 60 - 40
vest-kreds - 60 40
i (kr el) stemmer som det sidst (solgte skjor- valgte ialt + + ÷

te', tår' el) valgte mandats grænse-nytte= M men at forholdstalsvalg

F. Socialistisk Folkeparti
Anni Svanholt
Aage Frandsen
Morten Homann
Eigil Andersen
Eigil Holm Nielsen
Mogens Bedsted
Jette Møller
Leif Andersen
Malte Larsen
Rasmus Lindblom
AS røg ud af ft, MH kom ind!
AS fik 2890 kandi'st' MH 867
Ihht Lov 140 8/3-89, §47 har
partiliste-kandidater numre til
byrådsvalg; men ihht Vejl' 170
26/9-01 ikke til folketingsvalg!

DA BØNDER var laveste stand havde

Biskoppens abe

inkarnerer ved at
1: vise autoritet
2: leve ødselt &
3: forkynde at
Davidskongen
med snoren er
gud! og forræderen Judas er
socialist! Så salving ... er dyr!
En sten i skoen, s
38, 125, 151; a4 10;

Ep 5; Berlingske:
19/8-03, 12/4-06;
Sam bog 2 k 8,2

UDSAGNET OVERFOR OM nytte/værdi
tilhører grænse-nytte-teorien som med aftagende kurver som denne Y
er forklaringer som disse to: 0 0
X
1: En tøjsælgers rangering af kunderne efter
betalingsevne, 2: Kommer du ud af ørkenen, er
nytten af dit første glas vand absolut, mens nytten af 2det, 3dje.. blot supplerer den foregående; altså måler værdien af et glas vand en bi(drags-)nytte på grænsen ml de drukne og forventede glas (i forløbet). DOG! der ér kun det
daglige glas vand og tøj til ens pris for alle;
kurven over forløbet er fi l osof i der kobler
værdier over tid og rum. Bemærk derfor venbinyttekurve
ligst at kandidaters stemmetal F
M
r eal i s er er binyttekurven!
T
2T

opløser problemet! med
en ikke-geografisk kreds:
F = "hvormange Vælgere
der naturligt maa fordeles
paa een Repræsentant"
F= V/T ; og da V & T står
i forfatningen, kaldes F
for 'forfatningskredsen'.
MEN de brugte 'stemmepumpen': FX= F•st%; for
Andræs tid kendte ikke
til F's betydning for M,
M's betydning, grænsenytteteori (& ytringsret).

Extrapost.se er en omløbsavis som beror på
2: Så dérfor skal F, 2T.. blot sikre at kandida- at interesserede læsere
ter kán få stemmer/ yde binytte omkring T. kopierer til vennerne.

Extrapost .se til vælgerne i Norden!
Kære vælgere! Sådan faldt valget
til Københavns byråd ud i 2005

om
bidrags-nytte-valg
folke-aviser og
ytrings-ret

65% af vælgerne stemte ikke på de valgte
5% stemte på 40 af de 55 valgte ... 
10% stemte på 12 andre af de 55 valgte
20% stemte på 3 jokere: Ritt, Pind..

web-pjecen fra
Bo Neumann
2/10-2006

Kald det bare borgerrepræsentationen – et

STAVE PLADEN

♣

Valgloven avler prinses- korthus er det! Og her er 2: K Johansen,
serne, partilederne kårer valgt på kun 223 kandidatstemmer (=)
tronfølgerne; blandt dém
ud af Københavns 411.400 vælgere.
finder justitsvæsenet sig
VERDENS-NYHEDEN 2.500 vælgere bag
en minister, så på 14en- majoritets-valg = bedre regering
proportionalvalg = bedre opposition sig ...  færre må inde år regerer de kårede bidragsnyttevalg = bedre politikere
gen valgte i KøbenD e t 3dje va lgs yste m
- Pia, Frank & Lene som justitsvæsenets ud- havn have hvis de skal kunne sætte sig
kårne over ... Politistaten! igennem over for kommunens ansatte, lefor hvém tør tale fremtidere, fagforeninger.. til gavn for borgerne.
dens statsminister imod?
Politikerne ... Og jorde en Altså må vi have os et nyt valgsystem der
ministerdrøm? Domstole- sætter fokus på de sidst valgte – dét th:
ne ... Med folketingets fler- FX : Partiets stemmeover- F : De sidst valgte vælges
tal som anklager? Jamen flod vælger de sidst valgte på egne kandidatstemmer
så vælgerne ... Hvordan?
stemmer per kandidat
stemmer per kandidat
Gitte, Henriette og Lene
F
= 7.480 i Kbh
X
= F•st%
stilles op i hver sin kreds F

så vælgerne hverken kan 
vælge eller vrage imelT•st% T
2T
T=55 i Kbh
lem dem ... selv: Stem- FX og F er 'prisen' på partimandater i stemmer/stk
mesedlen bliver som en F er en fast pris, men også den naturlige pris, idet:
staveplade – for prinses- F= fast tal/fast tal= V/T= álle vælgere/alle mandater.
serne! og som en stats- F= 411400/55= 7480 vælgere per P-mandat i Kbh.
ret – for de udkårende!
F åbner proportionalvalget for grænsenytteteori.
DE TROEDE HAN SAGDE KANONEN

KLIPPE STEMMESEDLEN

Bendt Bendtsen og Co gjorde Loppen og Professoren
stor ære i jubilæumsåret!
Tak til HC Andersen, 1872

3 - 6 - 10 - E K S E M P L E T
A: Hvis 3 ud af 6 stemmer gik til ét parti, og 6 ud
af 10 vælgere stemte ved valget, så er partiet
sikret mindst 3 ud af 10 pladser i byrådet – if
bidragsnytte-valg(systemet), altså: 3 ud af 10
B: I dag får det 3 ud af 6,
altså: 5 ud af 10
C: Til gengæld kan 3-6-10 eksemplets parti vinde 'sofavælgernes 4 ud af 10-pladser' og således vinde ialt: 4, 5, 6 og 7 ud af 10 pladser –
hvis! det har netop de 4, 5, 6 og 7 kandidater pr
10 pladser som får flest kandidatstemmer ... 
D: Men det gælder for alle partier! Og des flere og mere repræsentative kandidater de stiller op, des flere vælgere vil stemme; og des
højere stemmeprocenten bliver* des mere vil
bidragsnyttevalg være ligesom det vi har og
kender +  *tjek efter med 4-8-10-eksemplet

