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Holmlunds tio värsta 
klavertramp
Publicerad idag kl 08.00
UMEÅ Lennart Holmlund har stuckit ut under hela sin politiska karriär – med kontroversiella uttalanden, 
obekväma beslut och på senare tid som uppmärksammad bloggare på vk.se.

Här är Holmlunds tio värsta klavertramp:
”Fascister och anarkister”
1998. Lennart Holmlund kallat de som kastat färg på nyöppnade hamburgerrestaurangen McDonalds för 
”fascister och anarkister, som borde spärras in för tid och evighet”.
- Jag står för vad jag sagt. Man kan inte påstå annat än att de är terrorister när de agerar med våld mot enskilda 
näringsidkare. Holmlund är också övertygad om att det är samma grupper som står bakom skadegörelsen mot 
McDonalds som också utfört skadegörelse och anlagt bränder riktade mot bland Scan och vid universitetet. Hans 
partikamrater avstånd från uttalandet.
- Det får stå för honom. Jag har inte den åsikten, säger Marie-Louise Rönnmark. September 1998.
”Alla förbannade sekter är med”
1999. – Vem står ansvarig för detta med socialistiskt forum? Här är ju alla förbannade sekter med, och inte hade 
jag accepterat att delta i samma seminarium som Offensiv och KPML (r). Lennar Holmlund skickar ett mejl till 
partikamrater om en inbjudan till debatt om socialismen inför 2000- talet. Torbjörn Öberg dåvarande ordförande i 
Ordfront Västerbotten och socialdemokrat som var med att arrangera forumet kallar Lennart Holmlunds yttrande 
för skamgrepp.
- När han i egenskap av kommunalråd skriver att han inte ska närvara vid seminariet är det underförstått att han 
förväntar sig att hans partikamrater inte heller ska delta. Lennart tolkar demokrati på sitt eget sätt. Februari 1999.
”Skulle Håkan Juholt bli partiledare…”
2011. – Skulle Håkan Juholt bli partiledare tror jag ta mig fan jag lämnar partiet. Han har väl inte visat sig vara 
den typen av ledare?
Lennart Holmlund svarar en reporter hos Ekot angående nomineringen av Håkan Juholt som ny partiledare. 
Holmlund kallade också den socialdemokratiska valprocessen ”värre än Sovjetstaten”. Uttalandet blir en 
riksnyhet. Lennart Holmlund är på semester i Thailand när debatten rasar och hans agerande diskuteras i 
arbetarkommunen. Håkan Juholt säger till VK:
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- När jag hörde det tänkte jag: Nu har Holmlund gjort som jag ibland gör, pratat utan att ha tänkt först. Och det är 
väldigt mänskligt. Jag gör det själv ganska ofta, så jag kan inte säga att jag är speciellt upprörd på honom. Mars 
2011
Både JK-anmäld och JO-anmäld
2011. Lennart Holmlund blev både JK-anmäld och JO-anmäld efter att ha skickat ett sms till Anders E Björkmans 
chef på Västerbottens museum där han kritiserat kommunens samarbete med Balticgruppen.
I Lennart Holmlunds brev till Ulrika Grubbström skrev han: ”Hej Ulrica. Jag läste den debattartikel som din 
webbredaktör skrev mot Baltic. / …/ nog är jag helt säker på att du och museet för all framtid inte bör kontakta 
Baltic för att de ska sponsra någon verksamhet.”
Justitiekanslern JK tog upp anmälan men friade Holmlund från misstankar om att ha hotat med repressalier. 
Däremot fann JK agerandet olämpligt. Mars 2011.
”Vilken usel mamma”
2012. – Nu glorifierar alla media henne som inte kunnat ta hand om sin dotter utan snarare inlett sitt barn i 
narkotikamissbruk. Vilken usel mamma som inte ser till att hennes dotter inte följt i sin mammas fotspår. 
Holmlund kommenterar medias rapportering att Whitney Houston avlidit.
Aftonbladets nöjeskrönikör Fredrik Virtanen tog åt sig och anser att Holmlund borde avgå. Holmlund svarar:
- Aftonbladet klarar ingen kritik så jag är inte förvånad. Jag står för att man har ett val om man som förälder 
knarkar. Mitt inlägg handlade dock om att media glorifierar hennes liv. Man intervjuade ju till och med hennes 
knarklangare, säger Lennart Holmlund.
Han får också kritik av partikamrater men inga krav på hans avgång läggs fram. Januari 2012.
”För få och för fega”
2012. – Jan Hägglund är en revolutionär kommunist som genom sitt sätt att arbeta vill skapa oro i samhället för 
att efter detta steg starta den väpnande revolutionen. Skriver Holmlund när han attackerar Arbetarpartiet i sin 
blogg juni 2012.
På frågan om han är orolig för att Arbetarpartiet ska ta till vapen svarar han till VK:
- I dag är de för få och för fega. De verkar i Trotskijs anda, som innebär att de vill göra en väpnad 
världsrevolution.
Efterlyser lag
- Jag har själv funderat många gånger på om jag skulle göra på samma sätt som Åke (Svanstedt, travkusk som 
efter anklagelser om att ha slagit sin häst vägrade tala med media, red anmärkning). Det skulle innebära endera 
att jag slutar prata med media som far fram med lögner om vad jag sagt och gjort. Det kan nog bli så, men jag 
använder än så länge sociala media och talar om när de ljuger?, skriver Lennart Holmlund som efterlyser en 
lagstiftning som ställer media ansvariga för sina lögner, även när de använder citat.
Både VK:s och VF:s chefredaktörer svarar Holmlund och hävdar att Holmlund som politiker har ett ansvar att 
informera journalister. Juli 2012
Blir krävd på offentlig ursäkt
2012. – Ådalen 31 i ny skepnad 2012. Det är åt helvete för att vara ärlig att soldater skjuter mot strejkande 
arbetare. Arbetare ska inte kunna tvingas till att jobba under vilka förhållanden som helst. Det som nu hänt i 
Sydafrika är ett steg tillbaka i Sydafrika och en återgång till klassisk högerpolitik. Om vi översätter det till Sverige 
så vill Centerpartiet att facket inte har något inflytande och ingen rätt att strejka De vill ha ett Sverige utan 
inflytande för löntagarna där arbetsgivaren får i stort sett göra som de vill. Holmlund i sin blogg augusti 2012.
Flera centerpartister kräver en offentlig ursäkt. Som ordförande i arbetarkommunen ber Christer Lindvall om 
ursäkt å partiets vägnar.
Publicerade ip-adresser på oliktänkande
2014. Lennart Holmlund skrev ett inlägg på sin blogg där han gav uttryck för sin avsky för narkotika. En het 
debatt följde där Holmlund i vissa fall publicerade både mejladresser samt ip-adresser på dem som kritiserade 
inlägget, trots att det inte ska ske.
Kritiken och debatten bytte därefter fokus från droger till publicering av adresserna.
När SVT sökte Holmlund för en kommentar kring detta svarade han via mejl där han ska ha kallat reportern 
”ungjävel”.
I en senare intervju i TV varken bekräftar eller dementerar Holmlund att han skulle ha skickat ett mejl. Det enda 
han beklagar är att det kanske var fel att kalla honom ungjävel eftersom han inte visste hur gammal reportern 
var.
Senare visade det sig att mejlet var falskt och aldrig hade skickats av Holmlund.
Ber till slut om ursäkt
2014. – En del sitter som om man tror att de har allvarliga handikapp och När man sedan träffar och pratar med 
de vakter som är anonymt klädda får man en ny bild för varje dag. Tiggarna transporteras ut med fina Mercedes 
och BMV. Personer som setts sitta med käpp och skaka och ser ut att må riktigt dåligt kan sedan ha setts 
springande och snattat oxfile på Strömpilen, skrevs på Holmlunds blogg April 2014.
Först skyller han på att fakta kommer från väktare. Efter kritikstorm ber han om ursäkt.
En ”jävla kärring”
2014. -Har du blivit budbärare åt den där jävla kärringen som springer och ljug alltjämt. Hon har ju ljugit på oss 
tillräckligt.
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Orden var Lennart Holmlunds och sades till Folkbladets reporter som ringde upp efter att Vänsterns Tamara 
Spiric reserverat sig mot ett förslag i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Spiric konstaterade efteråt att det var sorgligt att Holmlund betedde sig på det viset.
- När argumenten inte räcker till då förolämpar han mig och andra människor. Jag hoppas att de som kommer 
efter Holmlund är trevligare, och jag har ingen anledning att tro något annat, sade Spiric efteråt till Folkbladet.


