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SD vill sätta munkavle på kulturen

H
ar ni hört talas om ”Enartete Kunst”? 
Uttrycket betyder urartad konst och 
användes i Nazityskland för konst 
som uppfattades som dålig. 

Nazisterna gillade konst som var 
tydlig och realistisk och pekade 

 därför noggrant ut vilka konstriktningar 
som skulle förbjudas. Dit hörde framför allt 
modern konst som dadaism, expressionism, 
kubism och surrealism. 1937 öppnade man 
till och med en stor utställning i München 
där man ställde ut konfiskerade konstverk så 
att besökarna kunde se vilka fasansfulla mål
ningar det rörde sig om. Här fanns verk av 
Emil Nolde, Marc Chagall och Paul Klee.

Självklart utsåg nazisterna även enartete 
musik. Dit räknades förstås jazzen.

När jag läser Sverigedemokraten Bertil 

Malmbergs motion om en policy 
för den kommunalt finansierade 
 kulturen i Trosa kommun går mina 
 tankar direkt till enartete kunst.

Bertil Malmberg efterlyser kultur 
som är politiskt neutral och tydlig 
med sitt syfte och val av perspektiv . 
Han tycker inte att det är rimligt  
att ”skattebetalare ska lägga en  
del av sin lön på kultur som syftar till  
att väcka  politisk opinion”. Inte heller ska 
man ge stöd till konst som ”ger ensidiga 
 perspektiv”.

Motionen avslogs naturligtvis av Trosa 
kommunfullmäktige i onsdags kväll och 
skulle kanske efter det kunna läggas till högen 
med ”avfärdade stolligheter”. Alla som har 

den minsta inblick i kulturska
pande vet ju att kulturens själva 
idé är att vara  subjektiv och att 
utforska, ifrågasätta, experimen
tera och provocera. 

Men den där motionen skaver så 
pass i mina tankar att jag har svårt 
att bara glömma bort den. Särskilt 
som två opinionsmätningar nyli
gen avslöjade att Sverigedemokra

terna just nu är landets tredje största parti. 
Nästan var tionde svensk skulle lägga sin röst 
på SD om det var val i dag.

För två veckor sedan stod landstingets 
sverige demokrater i talarstolen och hävdade 
att mångkulturen hotade det sörmländska 
kultur arvet. Nu vill SD i Trosa stoppa stöd 

till konst som tar ställning, väcker opinion 
och är otydlig med sitt syfte. 

Dagens sverigedemokrater vill säkert inte 
konfiskera Chagalls färgglada landskaps
målningar eller förbjuda jazzkonserter. Men 
deras vilja att hägna in, kontrollera och sätta 
munkavle på kulturen har definitivt släktskap 
med de tyska drömmarna om en ren, tydlig 
och äkttysk kultur.

Det måste vara fler än jag som får kalla 
kårar längs ryggraden av de perspektiven. 
Förhoppningsvis gäller det också de sju– åtta 
procent av befolkningen som på fullaste allvar 
tänkt tanken att stötta de här idéerna i nästa 
val.

”Nu vill SD  
i Trosa stoppa 
stöd till konst 
som tar ställ-
ning.

Hillersbergskonsten slumrar i Gnesta
Till sommaren blir det stor 
Hillersbergsutställning på 
Kultur huset i Stockholm och 
samtidigt kommer det ut en 
bok om satirikern. Men hem-
staden Gnesta funderar fort-
farande på vad som ska göras 
med den inköpta samlingen 
av Lars Hillersbergs verk. Och 
någon plats med hans namn 
har det heller inte blivit, trots 
ett beslut för flera år sedan.

Gnesta kommun har köpt en 
samling av Hillersbergs konst
verk för 60 000 kronor. Nu för
varas de undanpackade i kom

munhuset Elektron, och det 
finns ännu inga konkreta pla
ner på vad kommunen ska göra 
med konsten.

Både kulturnämndens ordfö
rande Berndt Ullström (S) och 
kulturchefen Susanne Stam
reus säger att de är glada över 
att kommunen köpt in den ”fina 
samlingen” och båda talar om 
att det så småningom ska göras 
en permanent utställning.  

– Ambitionen är att vi ska 
göra det bästa av samlingen av 
konst från en så duktig satir
tecknare, säger Berndt Ull
ström.

Men under 2013 händer inget 
permanent, slår Susanne Stam
reus fast. Gnestaborna får nöja 
sig med en tillfällig utställning 
till sommaren på biblioteket, 
ungefär samtidigt med utställ
ningen i Stockholm.

Även Art Lab, som huserar 
på Bryggeriholmen där Lars 
Hillers berg levde sina sista år, 
är intresserat av att ha en per
manent utställning, kanske ett 
Hillersbergsrum, säger Susanne 
Stamreus.

Gnesta kan också tänka sig 
att låna ut konstverk till Kultur

husets utställning, men ännu 
finns ingen officiell förfrågan.

Inte heller har det blivit verk
lighet av att uppkalla en gata 
eller plats efter den kände 
Gnestabon. Frågan väcktes av 
Miljöpartiet redan 2007, och 
året efter klubbade kommun
styrelsen att: ”Lars Hillers
bergs namn ska beaktas om 
någon plats på Bryggeriholmen 
blir föremål för namngivning  
i framtiden.”

Än så länge finns det bara en 
namngiven gata på holmen och 
den heter Bryggargränd.

Kersti Hammar

Få konkreta förslag om 
Nyköpings kulturarv
Tänk er att öppna en karta 
på nätet, klicka på din gamla 
födelseort, och få upp sju 
olika databaser där du hittar 
mängder av kunskap. Just så 
jobbar Kulturarv Östergöt-
land, som kanske kan inspirera 
föreningsfolk och politiker  
i Nyköping och Sörmland.

Minnena av Nyköpings starka 
industriella traditioner, som 
under de senaste tvåhundra 
åren har handlat om bland 
annat textil, båtbyggeri, bilar 
och tvättmedel, finns runt 
omkring oss i stadskärnan och 
längs Nyköpingsån.

Och bergsbruket i Tunaberg, 
denna månghundraåriga verk
samhet, där Koppartorps ned
lagda gruvor och Nävekvarns 
konkursade bruk vittnar om en 
sörmländsk industriperiod som 
många snart har glömt.

Eller alla dessa slott och herre 
säten kring Nyköping, där gre
var och baroner huserade med 
tjänstefolk i torp och kojor.

Tillsammans är detta, och så 
mycket annat vi möter i varda
gen, en del av det gemensamma 
kulturarvet. I dag finns det dock 
inte några riktigt bra mötesplat
ser, vilket den nybildade Kul
turarvsalliansen i Nyköping vill 
ändra på.

– För detta krävs det enga
gerade politiker och medbor

gare som drar åt samma håll, sa 
Sigge Johansson, ordförande i 
Kulturarvsalliansen och skick
ade bollen vidare till Nykö
pings politiker under en hearing 
i NKVillan på torsdagskvällen.

Där satt sju politiker från 
samtliga partier i Nyköpings 
kultur och fritidsnämnd, utom 
Sverigedemokraterna som inte 
får vara med i någon nämnd. 
Alla sju var lika välmenande och 
förstående och påpekade både 
vikten och nyttan av kultur, 
framför allt för barn och unga.

Men några raka besked om hur 
Nyköpings kulturarv ska levan
degöras och bevaras, mer än att 
det kommer att bli ytor över i 
det nya planerade Länsmu
séet i Spelhagen, kunde ingen 
politiker ge. Det närmaste kon
kreta förslaget kom från ordfö
randen UllaKarin Danielsson 
(S) på en fråga från Automobil
sällskapets ordförande Urban 
Nyblom:

– Inget hindrar er att regist
rera era föreningar hos kommu
nen, få ekonomiskt stöd, hyra 
lokal och starta museum.

Kanske finns lösningen på 
andra sidan länsgränsen, där 
Kulturarv Östergötland star
tade redan 1998, på initiativ 
från Linköpings Universitet. I 
dag är verksamheten väl etable
rad, har ekonomiskt stöd från 
regionförbundet Östsam och 

har sin bas på Östergötlands 
Museum i Linköping.

– Vi har en gemensam vision 
för ett levande kulturarv för att 
utveckla hela Östergötland, 
berättade Tuva Sylvan från 
Kulturarv Östergötland.

Allmänheten kan lätt få både 
nytta och användning av Kul
turarv Östergötlands arbete via 
dess hemsida. Där finns länkar 
till olika databaser, bland annat 
arkeologi, personer och bilder.

Lasse Ringdahl

För bara 30 år sedan stod Strykjärnet i de gamla industrikvarte-
ren längs Motala Ström i centrala Norrköping tomt och påminde 
om en svunnen storhetsperiod. I dag är Arbetets Museum och 
de andra byggnaderna en omistlig del av Norrköpings kulturarv.
 foto: poNtus luNdahl/scaNpix

Kultur&Nöje i morgon: Konst av klassiskt snitt 
på sjöhästen.

Wagnerår märks på Folkoperan
OPERA 2013 är det Wagnerår 
vilket bland annat märks på 
Folkoperan i Stockholm. 
Med premiär den 6 februari 
spelas ”Den flygande hollän
daren”, Wagners klassiker 
från 1843. Rollen som Senta 
görs av sopranen Susanna 
Levonen och i ett press
meddelande utlovar operan 
”dynamiskt vidlyftigt arrange
mang för tre flyglar och en elektronmusiker”. (TT Spektra)

F r å g o r  t i l l  /  A N N e  H O L M e r

Nyköpingsmusiker  
i litet format

Två kvartetter och en celloensemble står för musiken när 
Nyköpings Kammarmusikförening och Filharmoniska 
Sällskapet bjuder in till gemensam konsert i Culturum på 
söndag. Alla musiker är Nyköpingsbor och spelar annars 
i Filharmonikernas stora orkester. Konsertmästaren och 
violinisten Anne Holmer är en av dem som ska spela.

1 Vem kom på idén till  
den här  konserten?

– Det var ett förslag från kammarmusik
föreningen. Det är jätteroligt att de vill 
ordna en konsert med Filharmonikernas 
musiker. Det är kul att visa att det finns 
duktiga kammarmusiker här i stan och att 
man inte alltid måste boka artister utifrån.

2 Vad får publiken höra?
– Nyköpings Celloensemble och Söndagskvartetten ska 

spela. Sen har vi också satt ihop en nybildad flöjtkvartett 
med flöjt och tre stråkar speciellt till söndagens konsert.

3 Du spelar fiol i Söndagskvartetten. Vad ska ni spela?
– Vi ska spela Franz Berwalds stråkkvartett i gmoll. 

Vi framförde delar av den vid en konsert i Oxelösund och 
blev sugna på att få spela hela, så det här kändes som ett 
bra tillfälle för det. Berwald var en svensk 1800talston
sättare och han hade en väldigt spännande livshistoria. 
Han kunde inte försörja sig på sin musik och fick bland 
annat livnära sig på att tillverka proteser. Vår altviolinist 
Barbro Westergren kommer att berätta om hans liv på 
söndag . Musikaliskt var han långt före sin tid. Berwalds 
verk spelas tyvärr inte så ofta, men de är en gömd skatt.

4 Är tanken att ni ska fortsätta med de här 
 kammarkonserterna?

– Absolut, vår önskan är att det ska bli en årlig tradition. 
Det är väldigt utvecklande för musiker att spela kammar
musik och ingå i ett mindre sammanhang. Dessutom har 
kammarmusiken en helt annan repertoar som vi annars 
inte kan erbjuda Nyköpingspubliken.  Kattis Streberg
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I februari är det premiär för 
”Den flygande holländaren” 
på Folkoperan i Stockholm.


