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Första maj i Lund 
Det finns många olika arrangemang att välja på det här året. Vi har hittat tre demonstrationer 
och två möten.  

 

13.00 Samling. Apeller av Behrang, Saima 
Fahoum-Jönsson och Anne Dederichs. 
14.30 Tal av Marta Santander och Linnea 
Nilsson. 
15.15 Film. Guatemala-fotoutställning och 
fika i stadshallen. 
 

 

Samling: Clemenstorget, kl. 12.00 
Möte: Folkparken, kl. 14.00 Talare: Ylva 
Thörn 

 

Det revolutionära första maj-tåget i Lund 
samlas på Knut den stores torg (vid 
tågstationen) klockan 15.00. Bakom 
demonstrationen står Syndikalistiska 
ungdomsförbundet, India däck, Virvelvinden, 
Socialistiska partiet och Smålands nation. 
Självklart är du välkommen att gå med. 
Parollen är "kärlek och revolt" och 
parollknappar går att köpa på India däck. 
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Möte: Mårtenstorget utanför Konsthallen kl. 
12.00. 
Talare: Nils Littorin, Kommunistiska Partiet 
mfl  
 

 

Röda Kapellet 
håller appellmöte på Mårtenstorget kl. 11-12 nu på lördag, det vill säga sköter själv det 
politiska snacket mellan låtarna. 
 
                    —————  
 
Mångkultur 2006 - föreläsningsserie i Landskrona 
Vårens tredje och sista föreläsning har rubriken: 
MUSIK OCH RASISM 
Föreläsare är Stefan Bohman, etnolog och chef för Musikmuseet i Stockholm. Han har bland 
annat skrivit böckerna "Arbetarkultur och kultiverade arbetare: En studie av arbetarrörelsens 
musik" och "Musiken i politiken - konstmusik som kulturarv". Stefan Bohman kommer i sin 
föreläsning att bland annat beskriva hur rasismen/nazismen på olika sätt utnyttjade och i vissa 
fall formade klassisk musik. 
Landskrona Teater - 4 maj kl. 14.30 
Föranmälan senast tisdag 2 maj till jan.nilson@landskrona.se 
(Stefan Bohman gav en mycket uppskattad föreläsning i samarbete med Röda Kapellet förra 
året) 
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Ett steg närmare valet 
".....Valprövningsnämnden finner inte att patribeteckningen Demokratisk  
Vänster i Lund är så lik partibeteckningen Vänsterpartiet och inte heller  
så närliggande denna att risk för förväxling kan anses föreligga. Det av  
Valmyndigheten angivna hindret mot registrering av den sökta  
partibeteckningen är därför inte vid handen. 
   Med bifall till överklagandet upphäver Valprövningsnämnden Valmyndighetens  
beslut och visar ärendet åter till Valmyndigheten för handläggning."  
 
Men det avgörande återstår 
Möte den 3 maj kl. 19.00 i Palettskolans matsal för bl.a. beslut om kandidatlista i 
kommunalvalet. 
 

 
Valombudsmän (v) 
Till valombudsmän har styrelsen för vänsterpartiet i Lund utsett Robert Nilsson och Katja 
Olofsson, båda betecknande nog från Malmö även om de har en bakgrund i Lund. 
   Katja O. skrev en utmärkt studie (tidigare behandlad i VB) om möjligheten att bedriva 
ekonomisk utjämningspolitik i kommunerna. Nu går hon vidare med det arbetet. Får man 
döma av vad hon presterat blir hon en bra valombudsman. I Robert N:s fall blir prognosen den 
motsatta. Han var valombudsman i Lund redan 2002 och den valrörelsen kan inte betecknas 
som särskilt lyckad. Särskilt organiserade han krysskampanjen för Philip Maughan, vilken 
som vi vet blev grundligt besegrad av Karin Svensson Smith. Men det hedrar förstås styrelsen 
att den är storsint och vill ge Robert en ny chans. 
Gr 

 
 
Ytterhöger i fullmäktige? 
Sverigedemokraterna (och andra ytterhögergrupper) fick en del kommunal representation i 
förra valet, inte minst i Skåne. Är det dags för Lund i år? Partiet tycks lokalt ha större vitalitet 
och mer pengar än förra gången, att döma av det aktivistutdelade flygblad som många har fått 
i brevlådan, och där det också står att det är dess "absoluta målsättning" att ta sej in i 
riksdagen, regionfullmäktige och Lunds kommunfullmäktige. Det förstnämnda är utsiktslöst, 
de andra två nivåerna är tyvärr möjliga. 
   På framsidan avbildas Sten Andersson, f.d. m-riksdagsman men ännu tidigare 
Kockumsknogare och socialdemokrat. "Vi tror på ett Sverige byggt på trygghet och 
samhörighet - och säger därför nej till ett konfliktfyllt mångkulturellt samhälle", är hans 
budskap. Detta understryks på andra sidan av egenföretagaren Hynek Olsak: "Jag har själv 
invandrarbakgrund, men för mig har det alltid varit självklart att det är invandrarna som skall 
anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom." 
   Förutom att begränsa invandringen vill man satsa på skola, vård, omsorg och småföretag, 
och inte minst på de äldre. "Pensionerna bör återställas så att de minst motsvarar det 
Äldreförsörjningsstöd på omkring 10.000 kr/mån som invandrare erhåller", säger Gun 
Kullber, pensionär. Och så på polisen. Nyckelordet "åldringsrån" är förmodligen en god 
röstvinnare. 
   Som vanligt ställs vänstern inför valet: ska vi gå ut hårt mot ytterhögern - riva ner deras 
affischer, störa deras möten etc. - med risk för att göra dem till martyrer, eller försöka tiga 
ihjäl dem? 
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"Kalle Kommunist" v-talare i Lund 1.5 
Vi som hade efterlyst en färgstark och skicklig talare till förstamajmötet i Lund får våra 
önskningar uppfyllda. På vänsterpartiets medlemsmöte i veckan berättade ordf. Claes 
Regander att styrelsen med hjälp av distriktsexpeditionen har lyckats få hit riksdagsman Kalle 
Larsson, som tack vare sitt ståndaktiga försvar för traditionella värderingar har fått 
smeknamnet "Kalle Kommunist". 
   I och för sej var dock Kalle K. en nödlösning. På bland annat affischerna står att 
Högskolevänsterns förbundsordförande Linnea Nilsson ska tala, och Kalle kastades in som 
ersättare sedan hon meddelat förhinder, till glädje för oss som förstår att uppskatta traditionell 
dynamisk retorik. Vi får bara hoppas att inget går snett med hans späckade körschema. Före 
Lund ska Kalle tala i Eslöv och Malmö, och efter mötet här måste han hasta till Simrishamn 
där han helst ska finnas på Hamnplan 16.30. 
   Demonstrationen i Lund avgår enligt annonseringen från Stortorget 13.30, men 
blåsorkestern Röda Kapellet har fått löfte om att inväntas, och den ska hinna spela i Malmö 
med avmarsch kl. 12, ta sej till Lund, passera toaletten och ställa upp. Vi får se hur det går. 
   Det finns en annan avvikelse i programmet. Det står att regionvalskandidaten Saima 
Jönsson ska tala under samlingen, men hon meddelar att hon som vanligt prioriterar att spela 
med Röda Kapellet. 
   I övrigt förväntar vi oss att vänsterns demonstration som vanligt blir större än 
socialdemokraternas (start på Clemenstorget kl. 12) trots att SSU-arna har varit flitiga med sin 
(illegala) affischering. Intressant nog har de på sin affisch annekterat en klassisk 
kommunistisk paroll: "Folkets väl går före storfinansens." 
   Kommunistiska partiet och dess ungdomsförbund nöjer sej i år med att hålla möte 
(Mårtenstorget kl. 12). I gengäld kan det bli en intressant demonstration som startar vid Lund 
C (bör kanske tolkas som Knut den stores torg) kl. 15. Bakom arrangörsalliansen 
VirVelVinden döljer sej bland annat India Däck, Syndikalistiska ungdomsförbundet, 
Socialistiska partiet (som för övrigt valsamverkar med vänsterpartiet i Jönköping) och 
Smålands nation. Det är inte så länge sen som Ung Vänster dominerade på Smålands men det 
blåser andra (virvel)vindar nu. 
   Namnet VirVelVinden för tankarna till VVV och därmed till VägVal Vänsters ordförande 
Johan Lönnroth. Rent sakligt måste han betecknas som den mest intressanta talaren på alla 
den mångskiftande vänsterns förstamajmanifestationer i Lund. Synd bara att han tänker 
framträda inomhus, vid Demokratisk vänsters möte på Idrottshallen kl. 15. 
Gr 

 
 
Vänsterspöket 
En obesvarad fråga 
Jag hade faktiskt inte klart för mig att Jonas Sjöstedt var helt inställd på att ställa upp som 
kandidat till partiledarposten, men att han aldrig blev tillfrågad. Camilla Sköld-Jansson 
bekräftade att det förhöll sig så och förklarade beslutet att förbigå honom: 
   - Det fanns nog ingen majoritet för att tillfråga honom.  
   I stället valde kongressen Lars Ohly. 
Jonas beklagade att partiet valt konflikt i stället för kompromiss. 
   Det framgick av dokumentären Vänsterspöket i söndags. På samma sätt gjorde majoriteten i 
Lund när Mats Olsson ställde upp som kompromisskandidat. Den valde i stället Anders 
Neergaard och minoriteten ställdes utan inflytande.  
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   Det finns liknande exempel från flera andra orter, så beteendet tycks ingå i en genomtänkt 
strategi. 
   Programmet dokumenterade utförligt hur vänsterpartiets ledning lojalt hade ställt upp på 
flera impopulära beslut under kampen för att övervinna 90-talskrisen. Trots det uppnådde 
partiet 12 procent av rösterna i 1998 års riksdagsval, det bästa valresultatet någonsin. Och 
ungdomen strömmade till. 20 procent av ungdomsväljarna valde vänsterpartiet. 
Hur förklarar man det? 
Efter traditionalisternas maktövertagande har stödet bland väljarna halverats. Tillströmningen 
av unga har minskat. Och detta sker trots att unga partiföreträdare med tillgång till partiets 
alla resurser argumenterar för en högljudd missnöjespolitik. 
Hur kommer det sig?  
Den frågan blev aldrig besvarad i programmet. 
Gunnar Stensson  

 

 

Inga knutna nävar på vänsterns 
förstamajaffischer mer!  
Det passar sej väl inte sedan man fått med 
Arbetarnas Bildningsförbund på vagnen. När 
en god vän som vistats en hel del i 
Sovjetunionen och Tyska demokratiska 
republiken såg affischen log han brett. Och 
igenkännande. Åt det allmänt 
socialrealistiska bildspråket med rötter i t.ex. 
Första femårsplanen. Åt den lugnt 
optimistiska färgskalan. Åt höghuset: höghus 
är inne bland dagens vänsterungdom, till viss 
undran bland byggpolitiker ur en tidigare 
generation. Men det är inte nyfunkis, 
fönstren är lite för små för det, utan tankarna 
går snarare till det svenska 
miljonprogrammet eller den (öst)berlinska 
förstaden Marzahn. Och så de glada, trygga 
och starka (kolla axelbredden) ungdomarna 
ur arbetarklassens själva kärna, det vill säga 
tillverkningsindustrin och byggsvängen. Vi 
bygger landet! 
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Aktuellt om krigsmakten 

Jag har just läst en memoarbok av Carl Björeman, "Soldat och general under kalla 
kriget", med underrubriken "Vi hade en gång en försvarsmakt". Carl Björeman var 
generalmajor och militärbefälhavare i Kristianstad och ansvarig för försvaret av 
södra Sverige under 1980-talet. 

Det är ingen dålig bok, om än inte riktigt spännande. Björeman är bondpojke från 
Östergötland som kom in i det militära under beredskapsåren. Han är en av dem som gått "den 
långa vägen" - med bas i sexårig folkskola gick han arméns underofficersskola, försvarets 
läroverk etc. Det är en bakgrund som gav honom perspektiv och hindrade honom från att 
fastna i de värsta dåligheterna. Så här citerar han en officerskollega: 
   Vid ordet skål skulle man höja glaset till tredje knappen. Vid ordet kvinna skulle man känna 
sig lätt charmerad. Vid ordet socialdemokrat skulle man säga: Fy Faan! Se där i ett nötskal 
1930-talets officersuppfostran. 
 
Många bandvagnar blev det 
Björeman är förstås positiv till den demokratisering av försvaret som skedde under 
beredskapsåren, Men längre räcker det inte: vänsteropinionen under 1970-talet har han ingen 
förståelse för, han är påfallande konventionell i sin världsuppfattning Vad boken ger är en bild 
av den strid på kniven som försiggick mellan försvarsgrenarna och där ingen, inte 
överbefälhavaren och inte regering/försvarsminister, klarade av att se till helheten. Hela 80-
talet gick utvecklingen i en riktning: allt dyrare grejer, allt större militär byråkrati, allt mer 
traktamenten och allt mindre övning. Läget var ganska illa under det sena 1980-talet och 
Björeman var en av dem som offentligt påpekade detta. När kalla kriget var slut 1989 hade 
Björeman avgått. Men låt mig erinra om vad som hände sen: över hela världen skars 
militärutgifterna ner, nu skulle den sk. fredsdividenden falla ut. Jo, men inte i Sverige, här 
ökade militärutgifterna. Försvarsminister Björk i regeringen Bildt köpte hundratals 
Leopardstridsvagnar från Tyskland och otroliga mängder bandvagnar ur DDR-förråden. Bra 
grejer, men det var sanslöst att köpa dessa mängder. Och värsta av allt: JAS bara rullade på. 
Redan Viggen-projektet på 60-70-talet påvisades vara en fruktansvärt dyr historia som vi hade 
mått bättre utan och JAS blev sju resor värre. I Sverige steg de militära utgifterna under 1990-
talet samtidigt som regemente efter regemente, brigad efter brigad, lades ned. Därmed är vi 
framme vid dagens situation. I torsdagens tidningar är nyheten att ÖB anser sig inte behöva 
70 JAS-plan och föreslår att de säljs eller skrotas. Lågt räknat har de kostat 20 miljarder. 
 
En sanslös beställning 
Låt oss då först erinra om att senaste JAS-beslutet fattades 1997, åtta år efter murens fall och 
med ett svenskt försvar som var i upplösning. Då beställdes ytterligare 64 plan utöver de 140 
som redan beslutats. Nu säger försvarsutskottets ordförande, Eskil Erlandsson ( c ) att det var 
hotbilden som krävde detta, vilket är rena löjan. Det fanns ingen hotbild 1997.Vad det 
handlade om var borgarnas och socialdemokraternas gemensamma rädsla för storindustrin 
och ovilja att se sanningen i ögonen. JAS har från början till slut varit en gigantisk 
kapitalförstöring, ett tekniskt, kommersiellt och militärt misslyckande. Ibland låtsas man som 
om militära projekt av den här typen skulle ge en väldig massa sidoeffekter som kommer det 
civila samhället tillgodo. Det är nonsens i det här fallet, JAS har bara sysselsatt ett antal 
tekniker som kunde ha gjort andra och nyttigare grejer, t.ex. vindkraftverk, tåg eller 
helikoptrar. 
   Det här handlar också om regeringens och försvarsdepartementet ohyggliga svaghet. Här 
skaffar Finland sådär 40 F18, Danmark och Norge ungefär 40 F16 vardera. Men den svenska 
försvarsledningen kräver och får 204 JAS-plan och dessutom egenutvecklade, med inbyggd 
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profitgaranti för Saab och Wallenberg. Förr fanns det åtminstone finansministrar som kunde 
säga nej till sådant. 
 
Vad bör göras? 
Vad bör då göras? Mycket riktigt är folkpartiet ute och vill skänka planen till NATO (de 
baltiska staterna). Det är bara uteslutet, vi har fan inte avstått 20 miljarder av våra intjänade 
pengar för att stötta NATO. Jag föreslår att man säljer tillbaka till Saab och tackar för den här 
tiden. Saab ligger och lurar och vill bygga förarlösa flygplan och höll på att få en miljard till 
det (och fick det förmodligen också, genom en bokföringsfint). Det är dags att göra slut med 
Saab.  
   Borgerliga tidningar som Sydsvenskan som stött JAS-besluten talar nu milt beklagande om 
en JAS som en gökunge. Det räcker inte. Av socialdemokrater och borgare borde krävas ett 
offentligt uttalande med innebörden: ja vi hade fel så sent som 1997, vi borde ha förstått bättre 
och vi ber om ursäkt för att vi slösade bort dessas väldiga summor av offentliga medel. Vi är 
beredda att visa vår ånger inte bara i ord utan också i handling genom att varje riksdagsman i 
våra led som röstade för JAS lägger en månadslön +traktamente i en kassa tillfallande det 
allmänna. Förresten borde det ökas till en årslön, så att det känns och att de inte gör om det. 
Tidningar som Sydsvenskan skulle kunna åläggas att de ut en löpsedel med texten "vi hade 
fel" 
   Vänstern då, är vi utan skuld? Nej, vårt fel är att vi inte intresserat oss tillräckligt. 
Huvuddelen av vänstern har bara avvisat allt som har med militärt försvar att göra, en reaktion 
som i och för sig är förståelig med tanke på mänsklighetens allmänna lidanden genopm krig 
och elände. Men försvar och våldsanvändning kan ibland vara motiverat och då måste man 
försöka se nyanserat på olika inslag. Ett svenskt folkligt förankrat försvar med starka inslag av 
kris och katastrofberedskap och uppbyggt för fredsbevarande ändamål är t.ex. värt att stödja. 
Om vänstern hade visat tydlig förståelse för sådant hade vårt avståndstagande till dumheter 
som JAS-projektet vägt tyngre. 
 
Försvarsmakten blir en krigsmakt 
Alltså, i jämförelse med JAS-entusiaster förefaller en traditionalist om Carl Björeman ganska 
sympatisk. Han verkar rentav växa i civilkurage på sin ålders höst, inte olikt de pensionerade 
generaler i USA som kritiserar Bush. Björeman gör det genom att erinra om att det vi länge 
har kallat "försvarsmakten" tidigare kallades "krigsmakten". Men, tycks han mena, nu håller 
det på att vända. Uppgiften att försvara landet har fallit tillbaka. "I stället utvecklas - under 
förevändning av att skapa förmåga till 'fredsframtvingande insatser' i främmande länder - 
återigen en krigsmakt." 
   Det är en stillsam om än i sak skarp formulering, avgiven i ett ögonblick när det svenska 
försvaret är i ett absolut bottenläge. Samtidigt överväger man att köpa tre jättelika 
transportplan för en miljard vardera för att kunna skicka pansarfordon med flyg till halva 
världen. Ibland är det inte så dumt att läsa vad gamla generaler tycker. Dagens fråga är alltså: 
hur ska vi få Sveriges riksdag och regering att förstå vilka dumheter man är på väg att ge sig 
in i?  
Lucifer 
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Frostavallen stn – och evigheten 

I en tidig upplaga av då nätta och strama fältbroschyrerna för Skånelederna omtalas ovan 
hållplats. Tiden är tidigt 80-tal, innan regiontrafiken kommit igång. Åkte åtminstone då till 
Hbg med en gammal modell ellok och än äldre vagnar. Där kupéer fanns och en vackert 
lackad, ribbad träklädsel - nånstans. På loket? SJ var märkningen men kördes åt då väl 
pinfärska regiontrafik. Den som landet runt räddat rälstrafik utanför stambanenätet, under en 
obegriplig tidsanda. I ett nyligt nr av Klart Spår från Järnvägsfrämjandet beskrives t.ex. alla 
turerna kring Blekinge Kustbana. Där tvååriga nerstängningen under pågående elektrifiering 
framstår som ännu ett utlagt fälleben. Stor heder åt alla oförtröttliga som genom åren arbetat 
för en upprätthållen rälskollektiv trafik, uti rikets otaliga bygder! 
 
Nå, första hpl efter Höör var det. Vilken omtalas som Malmöbornas avstigning för färd per 
skidspår till just - Frostavallen. En knapp halvmil, eller så. Vad man nu gjorde där! Hittar ej 
Skl-broschyren och vet ej heller under vad decennier Malmö- och kanske även Lundaborna 
tog tåget till närbelägna  
vinterförlustelser, i mer snösäkra Mellanskåne. Nå, numera går tågen hus förbi, att säga. Och 
då busslinjen till Frostavallen och Skånes Djurpark lagts ner så återstår bara "taxibuss" - en 
sån man ringer om. Dock ej lördag och söndag - och gäller vara rätt tid om dygnet. Sista turen 
går vid 15. Får skidor medtas under säsong? 
 
Efterlyser en samhällsstyrning av resurser via en god patriarkal stat som lägger sig i 
medborgarnas göranden och låtanden. Avser då inte nya makalösa och rätt okontrollerade 
bruket av övervakning, i olika former. Utan tex. styrning av hur mycket folk reser samt var 
man bosätter sig, och så! Vår tid lider av en grasserande transportnoja - infrastruktur som 
tvång och plåga. Folk ska resa vad man behöver, ej mer. Basta. Inte överdrivet snabbt 
dessutom. Samhällen inrättas så att transporter onödiggöres. Mesta  
möjligt, åtminstone. 
 
Att kunna ta skidorna på tåget till lämpliga och nyöppnade hållplatser längs järnvägar som 
ändå går där, är Gudi behagligt och legitimt. "Regionförstoring" däremot nåt att med vaselin 
uppå lämpligen trycka upp i arselet på den politiker eller centralbyråkrat, som uppfann 
detsamma begrepp. Vi behöver väck med alla onödiga tåg som gör redan undertaliga linjer 
överbelastade. Fyllda av simulerade och påprackade - eller ska vi säga direkt påtvingade 
transportbehov. Föreslår att partiet i regionen samt via Skånetrafiken kräver en rejäl 
omläggning av transportpolitiken, i landskapet. Vägtrafiken ska ner till 50%, med målet 15 %. 
En lagom nivå! Rälstrafiken ska med linjekompletteringar så rensas på allt "samhällsskadligt 
resande". Räls lägges åter mellan Eslöv och Tomelilla. Därtill en bana Lund - Staffanstorp 
med förbindelse till nygamla Simrishamnsbanan via Dalby. Så återfår Näset en 
spårförbindelse, ett AK-arbete att sysselsätta alla arbetsbefriade - eller okvalificerat 
sysselsatta inom exvis taxi. Eller när nästa depression slår till - oljekris eller ej.  
 
Sen ordnas ett yttre godsspår där även X2000 kan skuffas undan. Då behövs ett Lund Östra 
för dessa onaturligt snabba tåg samt en trådbusslinje in till stan, liksom i Landskrona. Om nu 
inte en Light Rail till Dalby med stopp å Lund Ö - rentav. Fler förslag? En Söderåsbana med 
persontrafik samt hjälp åt museibanan på Österlen ordna anknytningen till stamnätet skulle 
underlätta vandringskulturen mångfalt.  
Att göra befolkningen mindre fet och bekväm - även rekollektivisera densamma. 
 
Slutligen fixas ett nytt koloniområde vid Malmö C. Att samman med hyresbostäder med 
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havsutsikt fylla gamla bangårdsområdet sen detta flyttat ut på landet, och nya godslinjen. 
Hallandsåsen kan slutligen fortsätta perforeras av Skanska - dock i promenadtakt. Varför så 
inte fylla dess naturfuktiga bergrum med exotisk svampodling, så länge? Även funka som 
skyddsrum vid osäkert omvärldsläge - nu när vi sålt bort svenska försvaret. Blir Putin eller 
Bush landets nya och oombedda, väpnade Gudfader? 
 
Enligt SDS den 23/4 verkar en ny rälsbana neråt Näset, dock vara å gång. Ännu en 
tankebana? Men alternativt ett tecken på att onda tidevarvet lider mot sitt slut och att 
individuell livsstil, materialism och sjuklig mobilitet som samhällsbas och förhärskande 
medborgarideal, snart hör historieböckerna till. Om grottorna nu medger undervisning och 
tryckpressar ... Somliga katastrofer är dock både (ytterst) välförtjänta och ska vi säga, ej helt 
ovälkomna? Tacka sen God Almighty för en pånyttfödd religion som ett på förhand 
tröstemedel, inför vad komma skall. Karl Marx var ju med och framkallade tidens allt 
förhärskande elände, med sin produktivkrafternas fria växt. A false prophet? 
 
Nej, enda goda materialismen är nog den intellektuella och filosofiska - och knappt det.  
/j  



Förstamaj-möte 
 

Johan Lönnroth 
ordförande i Vägval Vänster 
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Mångkultur 2006 – föreläsningsserie i Landskrona 
 
I samarbete med IMER Malmö högskola och Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasie-
förbund arrangerar Landskrona Kommun föreläsningsserien Mångkultur 2006. Vi kommer att 
belysa mångkultur ur flera olika synvinklar. Vårens tredje och sista föreläsning har rubriken:  
 

MUSIK OCH RASISM 
 
Föreläsare är Stefan Bohman, etnolog och chef för Musikmuseet i Stockholm. Han har bland 
annat skrivit böckerna ”Arbetarkultur och kultiverade arbetare: En studie av arbetarrörelsens 
musik” och ”Musiken i politiken – konstmusik som kulturarv”. Stefan Bohman kommer i sin 
föreläsning att bland annat beskriva hur rasismen/nazismen på olika sätt utnyttjade och i vissa 
fall formade klassisk musik.    
 
Om nazisternas försök att utradera Felix Mendelssohn Bartholdy från den tyska musiken 
skriver Stefan Bohman: 
 

[…] Mendelssohn var enligt nazisterna […] så osedvanligt skicklig på att imitera, så skicklig att de 
flesta inte kunde höra att hans musik egentligen bara var sämre imitationer av riktig tysk musik. […] 
Nazistiska musikvetare tog därför som sin uppgift att fostra folket i hur fel Mendelssohn lät, eftersom 
folket inte alltid kunde höra det själva. (Musiken i politiken – konstmusik som kulturarv s. 47f)  
 

Föreläsningen sker i Teaterrestaurangen, Landskrona Teater – torsdagen den 4 maj kl. 14.30, 
kaffe bjuds från kl. 14.10; vi beräknar att sluta senast kl. 16.30. Föranmälan senast tisdag 2 
maj till jan.nilson@landskrona.se eller 0418 – 47 06 13. 
 
  

Varmt välkomna! 
 

Jan Nilson 
 

Strategikontoret 
Landskrona Kommun 

 
 
  

Mångkultur 2006 – en föreläsningsserie i samverkan mellan IMER Malmö högskola, Landskrona-Kävlinge-
Svalövs Gymnasieförbund och Landskrona kommun – Utbildningsenheten (Vuxenförvaltningen), Fritids- och 

 

Kulturförvaltningen, Strategikontoret och Integrationsrådet. 
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