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Tysk arbetare banade vägen för 40årigt vänortssamarbete
Några frågor till kommunens destinationsutvecklare och vänortskommitténs
sekreterare, Thorsten Karlén, som nyligen kom hem från 40-årigt vänortsjubileum i
sydtyska Plochingen som Landskrona har vänortssamarbete med sedan 1971.
Landskrona. Vilken är anledningen till att man en gång etablerade ett
vänortssamarbete med just Plochingen?
– Redan 1962 sökte en arbetare från Plochingen arbete i Sverige. Han
hamnade då i Landskrona på varvet. Han höll kontakt med hemstaden och
så småningom skapades även utbyte i musikens tecken. Landskrona
allmänna sångkör fick igång ett samarbete med en kör i Plochingen. Sedan
dess har där varit goda relationer på flera plan. I samband med vårt 40årsjubileum bjöd Plochingen ner oss och då bad de specifikt om musik och
kultur. Vi tog med oss Öresundsvarvets Manskör, Glumslövs Folkdansgille
och sångerskan Anki Nilsson och det blev ett häftigt utbyte med deras körer
och danslag.

Thorsten Karlén.
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Vänorter ska ha vissa likheter geografiskt, historiskt och kulturellt. Vilka likheter ser du mellan
Landskrona och Plochingen?
– Båda städerna har varit och är i viss mån starka tillverknings- och industristäder. Plochingen ligger i
närheten av Stuttgart där Mercedes-Benz har sitt huvudkontor. Vi har en gemensam utmaning i att ligga
nära/mellan större städer. När Landskrona hade varvet var likheterna självklart större. Idag är vårt
samarbete mer av en renodlad vänskapskaraktär.
Landskrona har vänortssamarbeten med ytterligare tre orter: danska Glostrup, finska Kotka och estniska
Vöru. Vilken glädje kan vanliga landskronabor ha av dessa samarbeten?
– Landskrona marknadsförs indirekt som en attraktiv stad. Vi har lockat många invånare från Plochingen
att turista här. Många ur den äldre generationen i Landskrona kommer ihåg detta.
Kajsa Palm
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