Så började det
Alternativ Stads dagrapporter februari 1969
(Kanske något mer på temat känsla och engagemang....)
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Dagrapport den 4 feb. -69
1. Postgirot har sänt en förfrågan om ett utbet.kort a 250 kr. med avs AB Wahlström & Widstrand, Banergat, 37 Sthlm, om detta kort förlorats i kvitterat eller
okvitterat skick Retursvar: talongen var kvitterad.
2. Igår var det möte på Arenabåten och där var AS, Arkiv och AJ plus en del
andra människor, Form Design Center kommer kanske att stå till förfogande
och där blir möte på onsdag kl 1700, det beslutades att en arbetsgrupp skulle förbereda debatten på torsdag på Terrassen och få dit så mycket folk som
möjligt. Det bestämdes att Bryggargatan skulle vara centrum tills vidare. Det
kunde vara lämpligt att ta kontakt med Hyresgästföreningen i Stockholm och
Byggettan för samarbete. Protokoll från mötet finns pärmen City 67.
3. Just nu håller vi på att förbereda oss för flygbladsutdelning, affischer och
högtalare.
4. Vi har talat med Reklamkommittén och där säger man att man försöker
ordna en annan lokal till torsdag och vi kan därför inte ännu sätta igång med
informationen.
5. Vi skall göra bladet på A4 och dela det mitt i tu på Freden eller FNL.
6. De har (?) hämtat en megafon från Nämnden Klarabergsgatan 35 och hyran
är sex kr. och den skall vara tillbaka på fredag morgon.
7. Har talat med Freden och vi kan skära papper där under kontorstid.
8. Vi har just allierat oss med Stockholms poliskår och vi får av dom låna en
megafon. Adressen är Bergsgatan 52 ingenjör Törnqvist i morgon Polisens
Radioservice.
9. Vi har fått tag i en kille som kan köra lite efter fem i eftermiddag. ???

Under många år skrev ”vakthavande” på Alternativ Stads lokal en dagrapport om vad som hade hänt under dagen. Åtminstone i början var
dessa osannolikt litterära och rymde åtskilligt av de aktivas tänkande,
slutsatser och känslor.
Här en samling av dessa dagrapporter 4-15.2.1969 fram till det möte då
Alternativ Stad formellt bildades.
2

10. Vi talade med Saxered som sade att han och en till sitter och tänker på saken men att man ännu inte har kommit till någon lösning. Lösningen kommer
i morgon och om det blir en ????? annonsera i morgontidningarna om den nya
lokalen och vid Terrassen skall det på kvällen finnas information om man har
flyttat och då uppskjutes mötet en halv timme.
11. Nu har vi ringt till Mejangruppen och hört vad dom tyckte och dom skulle
ringa och pressa Saxered då det ju är lite besvärligt att sända ut uppgifter som
kan komma att ändras nästa dag.
12. Vi trycker 10000 ex. i dag.
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13. Har ringt polisen om tillstånd för högtalarbil om att agitera för mötet,
Skriftligt tillstånd erfordras. Endast upplysande information om mötet kan
tillåtas en dag.
14. Vi har pr. tel.kedja meddelat om mötet på terrassen och mötet för A.S. på
söndag.
15. Benkt har ringt om sängarna, han kan ej komma och hämta dem - nu - är
sjuk.
16. Vi bör, skall samla de fyra tidningarna varje dag och lägga i lådan till höger
om långa bordet.
17. Har sänt skriftlig ansökan om tillstånd att pr. högtalare meddela folk om
möte 6/2- till polisens tillståndscentral.
18. Ny Gemenskap, Alternativ Samtal : Ulla Lindblom 115556 eller 440790
ankn, 48- 45 har ringt och frågat om Göran Folin meddelat centralen om det
möte som skulle hållas i kväll kl 19. Meddelades att ingenting fanns meddelat
om detta möte
Ulla meddelade att gruppen arbetade intensivt och begärde samarbete.
Gösta svarade att allt skulle göras för att samarbete skulle komma till stånd om
vissa grupper går under jorden av skäl som de inte själva vill deklarera skall
ändå övrig aktivitet inte drabbas av detta.
19. 12 personer diskuterade design center, detta utmynnade i åsikter om att
lokalen i första hand skulle fungera som utställningslokal i kontrast till utställningen på stockholmsterassen - där skulle också finnas möjligheter att känna
gemenskap med samhället inom denna ram, dessutom skulle också finnas vissa
aktiviteter,

Dagrapport den 5 feb. -69
1. Polisen ringde ang, en skuld på 15:- för en demonstration för AS. u nd rt,
Fobert Västberg… Adr, Sthlms Polisdistr, Fack 104 20. Pgironr. 184774.
2. Jag (ringde till Saxered, Stadskollegiets Reklamkommitté, och han har inte
fått tag i någon ny lokal så det kommer tydligen att bli Terrassen ändå. I lördags hade dom annons på nojessidan. Ulf
3. Jag har ringt till tidningarna, radio och tv och berättat om mötet. Stockholmsnytt tidningarna och eventuellt TV skall bevaka mötet. ulf
4. Jag gick ut ett par timmar med en megafon men det var lite svårt att komma
igång, man är ju lite blyg. Jag ställde mig i Sergelgången ty på talarstolen verkade det svårt att nå ut. Det verkade som om folk lyssnade och en dam pratade
med mig en stund och tyckte att vi måste vara hårda och igga efter folk. En
man som gick förbi sade: Gör något aktivt, tänk att säga så till en aktivist! Ulf
5. Just nu är några ute och delar flygblad och Gösta har hämtat polisens megafon och är nu och hämtar tillståndet som kostar 20 kr. Just nu finns omkring
5000 flygblad och dom tar nog slut så jag drar lite till. ulf
6. Snutarna lurade oss på tillstånd att få prata i City, vi får smyga omkring i
utkanterna i stan med högtalare - men ok, vi använder alla möjligheter till
reklam.
7. kör hårt sommaren är kort - vi kör fram flera flygblad, Aftonbladet har ringt
och frågat om vår aktivitet omkring mötet på Stockholmsterassen, de fick fakta
om bilgaser gröna oaser och friskjuts på tunnelbanan, Stockholms stads cyklar
osv.
8. Jag ringde till VUF och frågade om Röda Bussen för dom som skulle gå fel i
morgon en den stod inne och samtidigt föreslog jag en demonstration.ulf
9. Har varit på möte på Design Center, det verkar att funka under ett visst förmyndarskap, vet ej ännu - vi får se?
10. har skrivit en ny stensil med den nya adressen, har också ringt en del folk så
att vi får hjälp i morgon
11. Godnatt Gösta.
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Dagrapport den 6/2 69
1. Klockan är nu 8.45 och jag är ensam här. Har just städat upp lite på borden
och hoppas att det kan förbli hyfsat tills vi blir utslängda. ulf
2. Nu går jag ut och delar flygblad.ulf
3. 9 ,15 . ..
Bussigt , gösta.
Dagens frågor: skall vi anordna en demonstration
” ” trycka nya flygblad
” ” ut i bil och annonsera med högtalare
4. Har ringt Hargin Gatukontoret om att vi får använda talarstolen vid S. torg
och att med högtalare upplysa folk om mötet på Norra Latin.
5. Vi sätter på Lokaländringen på dom 10000 flygbladen. Lars Saxered har lovat
att försöka ordna med en buss från Terrassen. Nu har vi fått hit ett par utdelare.
6. Läget är penibelt, vi har laddat med flygblad o.d. men folk kommer inte hit.
Kl är 12 - vi skall ut med högtalarbil men kan ej lämna centralen.
7. Jag har ringt och påmint VUF och Mejan finns inte anträffbar. Ringde Arkiv
men dom hade inte tid. Var i helvete är alla radikaler, bryr dom sig bara om sig
själva?
Nu är nästan alla flygblad klara och jag skall dra ett annat för ikväll som handlar om demokrati utan att något stormöte godkänner det, DEMOKRATI!
8. Har satt upp plakat på Sergels torg : Skjutjärnsdebatt - Hallerby - Agrenius
--- - LIV ELLER DÖD - I STADENS BILGAS. gösta.
9. Vi ringer efter folk -- ingen har tid att komma , kanske bara 6 a 7 som delar
ut flygbladfortfarande ingen som kan sitta på sambandscentralen, kl är l,torsdag
10. Ulf är ute och agiterar med megafon på Sergel-stolen- inga människor
kommer hit och avlöser - vi har gjort allt vad vi kan - Mejan-gruppen har gått
under jorden. Snobbsocislister är inte mycket att ha, har åkt på 50:- i parkböter
gösta.
11. Tänker på ”grupper” och en del fyndiga ord tex. ”gemenskap” det är ett
djävla roligt ord tex. om man tänker på två eller några - komplexet kommer
om man kombinerar det med samhället och människor, filosofi, gösta
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12. Nu har jag varit ute och gastat, stod en liten stund i stolen men jag vet inte
om så många lyssnade så jag gick upp i Sergelgången och stod där ett tag. Inga
poliser syntes till.
13. Elsa Hermansson skall sitta på centralen, medan Ulf och jag åker ut och
agiterar med högtalare.
14. Nu har jag gjort 1000 blad om demokrati utan att fråga så många.
15. Det kom en massa killar och hämtade flygblad kl 1645
16. Nu har vi kört runt stan och skrämt livet ur folk.
17. Gösta och jag gick ned till Sergels Torg och talade lite i stolen om mötet och
där stod Lars Saxered och Ragnar karlström och lyssnade. Jag gick ned, till Lars
och frågade vad han trodde om mötet och han frågade mig samma sak. Jag
berättade om alla flygblad och megafonerna. Jag frågade om han kunde betala
våra kostnader men det visade sig att han hade så små resurse.r 1ock hade han
lyckats ordna med en buss för bensvaga från Terrassen. Jag talde nämligen
tidigare på morgonen med honom och undrade om han inte kunde ordna med
buss. Gösta och jag gick upp på Terrassen där vi träffade Mejangruppen som
sade att dom hade hållit på med några ramar till nån slags affisch och jag var
verkligen förbannad på dom att dom inte hade hjälpt oss. I högtalarna meddelades om mötet på Latin och att vi skulle göra en spontan demonstration dit.
Nästan hälften av aktivisterna (några övriga var det ont om) satte sig i SL bussen men vi fick ut dom och sedan tågade vi ca. 6ost. till Latin med slagorden
ekande mellan varuhus och p-hus allt medan en busslast med nyfikna poliser
vaktade oss mot alla faror. Väl framme vid Latin möttes vi av en publik som var
större än man hoppats på.
Salen rymde omkring 800 ooh den var nästan fullsatt.
Debatten satte igång och det var en av dom bästa debatterna jag varit på.
Publiken var väldigt homogen och ense om vad den ville. Politikerna skändade hela församlingen genom att ideligen påpeka att man inte tyckte att sådana
möten var något att ha ur demokratisk synpunkt och hänvisade till valen. För
politikerna var det bara en obehaglig nödåtgärd för att lugna massan men för
publiken var det absolut allvar om livsviktiga frågor och en fast önskan om
direkt demokrati.
Det var en av mina finaste upplevelser, att se alla händer sträckas i en votering om vår framtid, en protest av finaste slag, en gemenskapskänsla med största intensitet, ett gensvar på en trägen vädjan till människor att inse vikten av
att undersöka vår gamla demokrati. Mötet på lördag utlystes och jag är ganska
säker att Form blir fullt.
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Jag är besviken över att aktivisterna inte förstod vikten av ett sådant möte
och inte hjälpte oss med informationen, jag är besviken speciellt på den arbetsgrupp som tillsattes på båten och som sedan inte deltog i arbete, endast ett fåtal
hjälpte till trots att vi ringde flera gånger efter hjälp. Jag vet inte om kritiken är
befogad, människor gör ju det dom gör, kanske finns det inte så många som
verkligen tror på en förändring, kanske fungerar våra aktioner endast som
tidningarnas insändarspalter, för att vi skall kunna avreagera oss. Ar det bara
skojigt att gå på möten och höra den bitande satiren och den svidande polemiken. Det hårda jobbet, det viktiga förarbetet, dit är det svårt att få folk, men
sedan när det händer, då är ni där och skriker som fan, man kan inte skrika till
sig en revolution, speciellt inte om det inte finns några möten med många deltagare som kan lyftas ur sin halvsömn och inse det vakna tillståndets fördelar,
man måste göra revolution, inte ett par stycken med två megafoner och några
flygblad kan göra dem utan alla dom som säger sig vilja något måste vana med.
Djävla överklass-socialister.
ulf
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Dagrapport den 7/2 -69

Dagrapport den 8/2 -69

1. Jag talade med Saxered om gårdagen och han var mycket nöjd men tackade
inte för hjälpen. Jag sade att vi hade anspråk på Kommittén så han bad mig
skicka en faktura men kunde inte lova något. Brev och faktura finns i pärmen
på E. Han var lite sur för att ett par av våra talare ljög men jag försökte klargöra dessa uttalanden. Vi pratade om en debatt som hade varit i Bromma där
man hade sänt ut 900 inbjudningar till hushåll och dessutom delat ut ca. 3500
ytterligare till resande med tunnelbanan. Det är alltså möjligt att flera hushåll
fått flera inbjudningar och antalet inbjudningar sjunker då till låt oss säga 4000.
I den lokal som mötet hölls ryms enligt Saxered ca. 1000 pers. och dom var
tvungna att dela upp mötet på två gånger. Detta skulle betyda att närmare
2000 av dom 4000 hushållen skulle kunna vara representerade men vi skall väl
vara lite bussiga och säga att det är var hälften av dessa hushåll som hade representanter där och antalet intresserade hushåll blir då omkring 25%. Debatten
gällde trafikplanering. Ju längre ut på landet man kommer desto mer omedvetna är folk. Detta betyder att inne i City kan man få minst 30% till ett möte. Ca.
100000 alltså blå hallen.

1. kl. 11, dagen börjar dagen idag --- med ett samtal med AB. : frågor till red.
varför inte Aftonbladet skrev något om mötet på Norra Latin o.s.v. ,samtalet
bandat - ref. detta utskrivet.

2. Vi får inte ha Form annat än på lördag, styrelsebeslut. ulf
3. 20-mannagruppen -6 arga personer samlades kl, 19 för ett ineffektivt sammanträde. Boken tycks ha hongkongsnuva - men skribenter skulle sammankallas till ett nytt möte på onsdag, för att diskutera bokens utformning.
Lokalen i Center har gått förlorad. Kapitalisterna köper den. Nya aktioner
måste prövas. Rykande bensin - bockar i gatan osv. Om något kan hjälpa. G.
förslog att vi skulle låna gasmasker av civilförsvaret och i grupper demonstrera
hur farligt det kan vara med en promenad i stan, men en grupp på fem personer avtågade utan gasmasker från mötet - ut i snögloppet - Livet är trist utan
protest. Gösta.

2. Jag hann inte skriva klart om samtalet med Saxered i går. Han berättade att
den 7 Mars skulle man öppna någon lokal bredvid träff. Det kommer väl att
stå i tidningen så småningom. Debatten om allaktivitetshus på Terrassen är
uppskjuten från den 11 och framåt. Om ett tag kommer en debatt om Liljeholmen att ordnas och den planen är inte bestämd ännu så där vill man veta vad
folket tycker? Kan det verkligen vara så att man i Norra Latin säger att man
inte tar hänsyn till stormöten och sedan ändå ordnar stormöten där folk kan gå
utanför den kommunala demokratin och få direkt demokrati? Det finns bara
två möjligheter, den ena att man faktiskt vill ha lite direkt demokrati och då
ljög dom i Norra Latin eller att det är för att man skall få prata av sig så att dom
kan planera i fred och då ljuger man i Liljeholmen. Ulf .
3. Har skrivit ut mitt samtal med Aftonbladet i fyra ex. ev. att någon är intresserad.
4. Möte på center slut, många kommitterade, återstår att se hur många som
jobbar.

4. Håkan var upp, han hälsar, jag går hem Gösta
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Dagrapport den 9/2 -69

Dagrapport den 10/2 -69

1. Kom till sambandscentralen kl 15.45.

1. kl. 10, Öppnar -centralen. aktuellt för dagen är
- Ordna lokalfrågan, förslag Sidenhuset
- Organisera kommiterades samarbete möte kl. 16,30
- Löpande ärenden, Post, 2 räkn. 6:- och 110:
Gösta

2.Räkningar till sopis studentkår måste av redovisningstekniska skäl åtföljas av
en av en aktivist undertecknad intygan at räkningen gäller Alternativ Juls skulder och att dessa inte kunnat täckas på annat sätt.
3. Vad har lönegrejen tagit vägen?
4. Har skrivet rent gårdagens mötesprotokoll och gjort namnlistor på arbetsgruppens medlemmar samt dom i utställningsgruppen
5. Har även giort ett kartotek där vi kan skriva in de som vill vara med och
skriva in oss själva
6. lnget särskilt ha, hänt, toto var här en stund, hej då nu går jag till mejan. anne

2. Pressklipp : Expressen 1 1/2 spalt Rubrik ”Slöjdföreningen vågar ej ta debatt
om City”, ref. möte på Form Design Center.
3. Har just beställt 10 tuber färg och en kartong stensiler för 9 kr. som kan
användas för små körningar på ca. 1000.
4. 1 tidningen Stockholm nr 1 finns ett par sidor om planeringen och där säger
man att: Lägg era förslag i brevlådan ty Ni vill väl vara med och bestämma hur
Ni och era barn ska bo en gång i framtiden. Tänk på detta och vad som sades
på debatten av de styrande om direkt demokrati och att vi skulle hålla oss till
valen och i tidningen säger man tvärt om Detta måste dom svara på i nästa
debatt. Jag sätter tidningen in under D. Ulf
5. Lotta Skyllerkvist, Uppsala, ringer och vill ha kontakt med oss, vill meddelas
om
6. Bror Johnsson, barnavårdsnämnden och två andra personer har varit här
och meddelat att vi måste flytta till nästa vecka, Drakenberg hade meddelats, Vi
svarade att vi blivit lovade andra lokaler och skulle flytta så fort dessa ställdes
till förfogande,. Gösta.
7. Har ringt Drakenberg om ny lokal, han var helt medveten om att vi skulle få
lokal, förmodligen lokalen som ligger på bryggargatan 8, Guldsmedslokalen Vi
beställer telefoner, de kan inte lova tidigare är 2 veckor. gösta
8. Lokalen kostar 2000 kr per år och det rör sig således om 500 kronor fram till
juni.
9. Vi bar ringt till Bror Jonsson på BVN och nu beställer vi efter ett litet misstag
två telefoner och Jonsson skall ha dessa nummer för att försöka få den snabbare än två veckor som det minst tar och i annat fall skall vi konferera om att
kanske stanna här ett tag till. Jag frågade om de kunde betala telefonen men
Bror sade att han måste tala med Granath. Ulf.
10. Just nu försöker vi skaffa fram folk till ett möte på Sopis.
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11. På stormötet AJ-AS kl 18 på Mejan beslöts att: AJ och AS skall på ihop
under namnet AS. Mötet rekommenderade sina medlemmar att gå och arbeta inom aktion rädda Stockholm. Aktion RS får mot kvitto för utlägg upp till
5000,.;- ansvarig för detta är Calle Carnerud 317753. Vidare anslogs 1000 kr
till bildaktivisterna för deras materialutlägg. Återstår för närvarande 1400 kr i
kontanter för eventuella räkningar som dyker upp. Vidare beslöts att Aktion RS
får disponera Bryggarg. De pengar som eventuellt kommer från soc.nämnden
skall inbetalas på AJs gamla PGnummer. Baktanken är att dessa pengar kommer i viss utsträckning behövas till boktryckningen.

Teach-in gruppen
1. All faktainsamling från alla tänkbara grupper. Att sammanställa detta på ett
presentabelt sätt för medlemmar och till utställningen.
2. Anordna Teach-In
Dessa två grupper måste självklart ha kontakt med varandra och detta är ganska lätt då dom sammanfaller personellt sett.
Det här har anne presterat i dag på sambandscentralen

12. Stormöte ARS på Form Design Center klockan 11 lördag 15.2
13. Band från Sveriges radio om debatten i torsdags har beställts (i avskrift)
14. En kvinna ringde och föreslog att man skulle göra något på utställningen
som vi kanske kan få någonstans, något är att man tar reda på varför det inte
finns byggnadsminnesmärke på Fersenska Palatset och göra något av det.
15. Nu skall vi skriva protokoll på detta möte som Arbetsgruppen För Information.
Forts.
Vi kom underfund med att indela dagrapporterna i olika avsnitt och denna
indelning skall hädanefter sitta längst fram i pärmen där allt material skall
samlas.Följande olika grupper kan tänkas plus en del andra kanske. Ekonomi,
Möten, Fortskridande, PR, Dagrapporter. Om någon kommer på flera gruppindelningar så är det bara att skriva detta efter övriga grupper.
Vi bör ha en speciell pärm för enbart press. En avdelning heter Kansligrupp
och under den beteckningen kan sättas meddelanden till gruppen och internt.
Uppdelning mellan Kansligruppen (Arbetsgruppen För Information och utställningsgrupppen, även kallad Teach in gruppen.
Kansligruppen
1. Förbereda möten (propaganda,information till medlemmar, göra dagordning och skaffa lokal)
2. Se till att Sambandscentralen fungerar (vakt, dagrapporter, löpande ärenden)
3. All kontakt med massmedia
4. Kontakt med externa grupper, ex. fackföreningar, hyresgästföreningar, aktivistgrupper, osv SAMORDNING
5. Ekonomi, att ansvara för räkningar och ordnig med pengar.
6. Söka en utställninslokal

Foto ur SvD 16.2.1969 från mötet den 15.2 – snabbt flyttat till ungdomslokalen
Sunside när Form Design Center visade sig ha stängt dörrarna.
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