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Talet till våren siste april 2016
Kära medstudenter, kära lundensare!
Jag är lyckligt lottad. Jag är en av få som fått stå här mer än en gång och få hälsa
våren åter till Lund. Det gör jag med en oerhörd stolthet.
Lika lyckligt lottad som jag är över att få stå här, lika lyckligt lottade är vi som
tillsammans ännu en gång får uppleva ett vårigt Lund. Det finns få tillfällen då
Lund är så vackert som nu. Vårvarmt, med blommande blommor och
sprudlandes av ny energi efter en blöt och mörk vinter. Även om denna vår i sin
linda har haft sina svackor har staden i all sin prakt spridit en värme och en känsla
av vår även i de mörkare stunderna.
Träden har det svåra vädret till trots börjat blomma. Grodorna i Lundagård har
trotsat både snö och hagel börjat spruta sitt vatten. En kall vecka till trots så
kommer våren lika pliktskyldigt som vacker.
Medstudenter och lundensare, få saker är så starkt och så fint som den vår som
äntligen är här.
Vänner, det är en ynnest att få dela denna tid och denna stad med er och alla
lundensare.
Min önskan är att fler skulle få göra det, dela denna vackra stad och fantastiska
tid med oss.
Men istället för att öppna oss så sluter vi oss. Gränser stängs istället för att broar
byggs, hus bränns istället för att dörrar öppnas. Bästa medstudenter och
lundensare, detta är en tid som kräver att vi tillsammans ställer oss upp och tar
hand om inte bara varandra utan även om andra. Detta är en tid för Lund och
vårt älskade universitet att öppna sina stora portar för fler.
Jag önskar att vi, lundensare gemensamt, ska göra som vi är vana vid att göra.
Att gå före och visa vägen. I en tid där Sverige dröjt sig kvar i mörker och kyla
behövs ett föredöme.
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Lundensare – att vara ett föredöme och leda är något vi är vana vid att göra. Det
är synd att den ende utav oss som sitter i regeringen har glömt bort att det är så
vi lundensare gör. Men låt oss visa att vi inte glömt och att vi vet bättre.
Men kära medstudenter och lundensare. Låt oss göra som våren. Låt oss lämna
det mörka, det kalla och det stängda bakom oss. Låt oss istället, likt våren,
välkomna med ljus, värme och öppenhet.
Vänner, våren har den gångna veckan visat att trots att det kan vara motigt och
kämpigt så går det att skapa förändring. Våren har visat att det går att slå igenom
mörker och kyla och att bidra med ljus och värme.
Låt oss nu göra just det tillsammans. Vi alla står i inför ett viktigt val. Jag föreslår
att vi gör som våren och tar strid med det som nu är för att skapa något bättre,
något vackrare och något mer välkomnande.
Men först, innan vi gör det så kära medstudenter och Lundensare låt oss nu
avnjuta årets sista rödnande röda aprilnatt och tillsammans gå en ljusare och
varmare tid till mötes.
Med dessa ord tycker jag att vi hälsar våren hjärtligt välkommen åter med ett
trefaldigt lundensiskt leve.
Hon leve: Hurra! Hurra! Hurra!
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