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Kulturnämndens Ordförandeberedning
Datum

2018-08-13

Yttrande

Adress

Baltzarsgatan 31, 205 80 Malmö
Diarienummer

Till

KN-2018-3022

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner som sak bifallits men ännu inte åtgärdats (2018) motion av Herman Gotthardt motion för att hedra minnet av Herman
Gotthardt
STK-2018-432
Sammanfattning

Kulturförvaltningen kommer att utlysa en tävling om utformningen av den konstnärliga
utsmyckningen för att hedra minnet av Herman Gotthardt i samband med etablering av
konstmuseet i enlighet med vad som redovisats i ärendet.
Yttrande

I en årlig rapport redovisar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige vilka av
kommunfullmäktige godkända motioner inte har åtgärdats.
Stadskontoret har i skrivelsen begärt svar från kulturförvaltningen ang. motion av Percy
Liedholm (M) och Stefan Lindhe (M) om konstnärlig utsmyckning på Limhamn för att hedra
minnet av Herman Gotthardt.
Enligt kommunfullmäktiges beslut, § 164/1998, ska kulturnämnden inbjuda till tävling om
utformningen av den konstnärliga utsmyckningen samt att återkomma till
kommunfullmäktige med anhållan om investeringsanslag och med redovisning av förslag till
närmare utformning och placering av konstverket.
Herman Gotthardts donation av sin 700 verk stora konstsamling till Malmö Konstmuseum
är odiskutabelt en mycket betydande för Malmö.
Kulturnämndens bedömning är att ett konstverk till Herman Gotthardts minne skall
uppföras i anslutning till framtida konstmuseum och den 22 april 1999, § 57, har
kulturnämnden beslutat att återkomma till kommunfullmäktige med begäran om medel för
konstverket.
Under de gångna åren har ett flertal verk ur Gotthardts samling uppmärksammats i
utställningar på museer bland annat i Frankfurt och i Åbo. Under 2014, vid utställningen av
Malmö Konstmuseums samling på Konsthallen har nyckelverk av Herman Gotthardts
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donation visats. Vid återöppningen av Malmö Museer och Malmö Konstmuseum har
bronsbyst från 1943 föreställande Herman Gotthardt ställts ut i Museets trapphall på
Slottsholmen med en särskild text som redogör för donationen och Gotthardts insats för
Malmö kulturliv.
Kulturnämnden har i budgetskrivelse 2016 och 2017 lyft frågan om ett nytt konstmuseum i
Malmö och kulturnämndens beslut 1999-04-22, om begäran om medel för ett konstverk i
samband med beslut om ett framtida konstmuseum, kvarstod.
Kommunstyrelsen har den 7 februari 2018, § 39, beslutat att godkänna utredningen av
ändamålsenliga lokaler för Malmö stads konstsamling och konstmuseets verksamhet samt
gav kulturnämnden i uppdrag att fördjupa de olika lokaliseringsalternativen innan beslut tas
om etablering av ett nytt konstmuseum. Utredningen pågår på kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen kommer att utlysa en tävling om utformningen av den konstnärliga
utsmyckningen för att hedra minnet av Herman Gotthardt i samband med etablering av
konstmuseet i enlighet med tidigare beslut och med vad som redovisats i ärendet.
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