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Kulturnämnden
Datum

2017-08-21

Yttrande

Adress

Södergatan 9
Diarienummer

KN-2017-2441

Kommunfullmäktige

Remiss Motion av Olle Schmidt (L) om att skapa ”snubbelstenar” i Malmö
ST K- 2 0 1 7- 4 6 9

Kulturnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden instämmer i motionärens vilja om att sprida kunskap om den nazistiska terrorn och de övergrepp som skedde mot olika folkgrupper i Europa under åren 1933-1945.
Det konstnärliga projektet Stolpersteine är däremot mindre lämpligt i Malmö, då syftet med
projektet är att utmärka den plats där en person bodde före deportationen. Anknytningen till
en autentisk plats är central och uttrycks i projektet som personens ”sista självvalda bostad”.
Eftersom Sverige undslapp tysk ockupation, ägde inga deportationer rum här.
Kulturnämndens mening är att kunskap om den nazistiska terrorn och dess spår kan nås på
andra sätt, till exempel genom informationsskyltar.
Yttrande

Kulturnämnden ser det som ytterst angeläget att sprida kunskap om den nazistiska terrorn
och övergreppen under åren 1933-1945 samt att bevara de spår som finns kvar. Detta kan
ske på många sätt och det tyska konstnärliga projektet Stolpersteine är ett. Projektet är ett initiativ av konstnären Gunter Demnig som även har rätten till verket och därmed beslutanderätten över dess utformning. Tillverkning och utplacering av verket sker av konstnärens organisation i Tyskland och bekostas av initiativtagaren på den aktuella platsen. Syftet med
projektet är att utmärka platsen där en person bodde före deportationen till koncentrationsläger eller motsvarande. Detta sker med en gatsten där namn, födelseår, dödsår och plats eller ordet ”överlevde” finns markerat.
Anknytningen till en autentisk plats är central och uttrycks i projektet som personens ”sista
självvalda bostad”. Därför är projektet inte tillämpligt i Sverige, då vi undslapp tysk ockupation och denna typ av deportationer inte ägde rum här. Vid kontakter med ansvariga för projektet har framkommit att man redan fått förfrågningar från Sverige och att man inte anser
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det tillämpligt här. Man placerar heller inte stenar i USA och Israel där många av de som
överlevde förintelsen bosatte sig.
Kunskap om händelser i Malmö under den aktuella perioden som nazistiska rörelser, flyktingmottagandet med mera kan enligt nämndens mening spridas på andra sätt, bland annat
genom informationsskyltar över viktiga händelser, personer och byggnader i Malmö. Redan
idag finns en minnestavla och utställningar på Malmö Museer om flyktingmottagandet 1945.
Förvaltningens bedömning är därför att man på andra sätt kan förverkliga de målsättningar
som uttrycks i motionen. Det specifika projektet Stolpersteine bör reserveras för sitt specifika
konstnärliga syfte och där dess tydliga krav på plats och kontext kan uppfyllas.
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