Motion

Historiska personer
Malmö stad är på tok för dålig på att uppmärksamma sin historia.
Ett av en mängd exempel är att världens första människa i rymden, kosmonauten Jurij Gagarin
besökte Malmö den 4 mars 1964. Han dansade på Amiralen och besökte snabbköpet på just
Nydala torg. I dag ter det sig märkligt att en av dåtidens mest kända människor fick besöka
Nydala torg och i vanlig ordning väljer man att inte på något vis uppmärksamma att en
kosmonaut besökt Nydala torg. Nog borde man uppmärksamma detta. Jurij Gagarin omkom i en
flygolycka 1968, så risken för att en minnesplakett eller dylikt skulle utsättas för sabotage torde
vara minimalt.
Judy Garland genomförde sin näst sista konsert en bejublad föreställning på Kronprinsen den 23
mars 1969. Kvällen avslutades enligt uppgift på restaurang Översten där hon tillsammans med
Jonny Ray framförde några strofer ur balladen Am I Blue.
Ett annat exempel är att nationalskalden Gustaf Fröding spenderade sommaren 1890 (26 juli till
den 3 september) på Allmänna sjukhuset som då låg på Slottsgatan vid Kungsparken. Under sin
tid i Malmö skrev Fröding den 48 strofer långa dikten Parken. Tyvärr uppmärksammas inte
platsen där han vistades med någon minnesplakett eller dylikt. Nog borde vi uppmärksamma att
en av Sveriges största skalder någonsin spenderat en sommar i vår stad.
Vår folkkära artist Lill-Babs gästade bland annat Malmös Folkets Park 1968. En artist som gett
många stor glädje genom decennier. Med all säkerhet har många kända män och kvinnor
uppträtt i Folkets Park, Moriskan och på Amiralen. Varför inte uppmärksamma dem?
Även att vår stora vetenskapsman Carl von Linné besökte Malmö 1749 har man missat att
uppmärksamma i vår stad. Den 11 juni färdades han på landsvägen mellan Värnhem och
Drottningtorget. Hans omdöme om staden var bland annat ”Staden är ju en av de ansenligaste i
riket”. Han var så imponerad av Stortorget att han stegade upp dess storlek. ”200 steg i längden
och lika många i bredden. Det är ett av de största i riket, på alla sidor planterat med högst trän
av lind, hästkastanj och valnötsträn.” Spännande beskrivning av vår stad för snart 275 år sedan.
Nog borde vi uppmärksamma att en av våra största vetenskapsmän spenderat tid i Malmö,

kanske genom att ha en plakett på Östraförstadsgatan eller Stortorget. Vi är väl medvetna om
att man redan idag har namngett en gata efter vår vetenskapsman, men vi tror att få människor
känner till att han faktiskt spenderat tid i Malmö.
Utifrån ovanstående resonemang yrkar vi att:
Kulturnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att på något vis uppmärksamma de
färgstarka människor som genom historien besökt Malmö

Malmö den 7/5 2020

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)

