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Den 30 september 1980 samlades, på Per Gahrtons inbjudan, ett antal personer i hans lägenhet
i Nacka. Efter det att vi bekantat oss med varandra blev den första frågan på dagordningen
huruvida vi skulle starta ett nytt politiskt parti? Svaret blev ett enhälligt ja!

Vi delade upp oss i arbetsgrupper, och eftersom jag var politisk ovis, erbjöd jag mig att delta i
de praktiska arrangemangen. Sven Anér och Vallentin Sevéus med flera ingick också i
gruppen. Vi beslutade oss för att snarast ha ett möte för hela landet. Målsättningen var att
bilda en aktionsgrupp med syftet att kunna bilda ett parti, som ett år senare skulle vara moget
att ställa upp i riksdags-valet 1982.

Sagt och gjort. Jag stegade in till rektorn på skolan där jag arbetade som lärare, och bad
honom om att få låna aulan - ”för vill bilda ett nytt parti”. Självklart, och helt gratis, fick vi
det tyckte rektorn och
tillika socialdemokraten Bengt Olsson. Dessutom engagerade jag hela min högstadieklass för
att sköta markservicen.

Så kom då dagen för mötet. Den 25 oktober 1980 samlades ett 50-tal intresserade från hela
landet i Hagalundsskolan i Solna.

Minuterna innan mötet skulle börja gick jag omkring och inspekterade aulan. Då kom jag på
att talarstolen ju borde prydas med den symbol som vi redan enats om: Maskrosen. Ner i
källaren
under biologisalen. Fanns det någon plansch? Hur jag än letade så hittade jag inte någon. Vad
göra? Jo, det fick bli det närmaste jag kunde komma - en tussilago!

Så kom det sig att Per Gahrton invigde det möte som resulterade i bildandet av
Aktionsgruppen för ett Framtids- och Miljöparti, med en tussilago på talarstolen!


