Från: Sofia Lunderquist <sofia.lunderquist@jfm.se>
Skickat: den 29 april 2019 12:57
Till: Anders Eriksson <anders.p.eriksson@malmo.se>
Ämne: SV: SV: Snubbelstenar i Malmö - synpunkter
Hej!
Ja – det gör vi.
Har du också varit i kontakt med Stefan Hagdal från Stockholms stad – kulturförvaltningen
(”stockholm konst”)?
Vänliga hälsningar
Sofia Lunderquist
Kanslichef
tel: 040 - 975981, 0701-778128
sofia.lunderquist@jfm.se
Judiska Församlingen i Malmö
Kamrergatan 11
211 56 Malmö

Från: Anders Eriksson <anders.p.eriksson@malmo.se>
Skickat: den 25 april 2019 08:45
Till: Sofia Lunderquist <sofia.lunderquist@jfm.se>
Ämne: SV: SV: Snubbelstenar i Malmö - synpunkter
Hej igen
Förstår jag det rätt att ni då förespråkar att Forum för levande historia ska ha samma roll i Malmö
som i Stockholm om det beslutas om snubbelstenar?
Mvh
anders

Från: Sofia Lunderquist <sofia.lunderquist@jfm.se>
Skickat: den 13 juni 2018 14:00
Till: Anders Eriksson <anders.p.eriksson@malmo.se>
Ämne: SV: SV: Snubbelstenar i Malmö - synpunkter
Hej!

Nu är det min tur att be om ursäkt – det har tagit alltför långt hos oss.
Svar ja – Judiska församlingen i Malmös styrelse ställer sig positiva till detta projekt och önskar
samtidigt att det koordineras med Stockholm.
Med vänlig hälsning
Sofia Lunderquist
Kanslichef
tel: 040 - 97 59 81
sofia.lunderquist@jfm.se
Judiska Församlingen i Malmö
Kamrergatan 11
211 56 Malmö

Från: Anders Eriksson [mailto:anders.p.eriksson@malmo.se]
Skickat: den 22 mars 2018 08:19
Till: Sofia Lunderquist <sofia.lunderquist@jfm.se>
Kopia: Per-Erik Ebbeståhl <Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se>
Ämne: Re: SV: Snubbelstenar i Malmö - synpunkter
Från: Anders Eriksson [mailto:anders.p.eriksson@malmo.se]
Skickat: den 16 mars 2018 06:38
Till: sofia.lunderquist@jfm.se
Ämne: Snubbelstenar i Malmö - synpunkter
Hej
Jag fick dina uppgifter av Per-erik Ebbeståhl från Malmö stad.
Jag är handläggare för att samla svaren kring en motion om snubbelstenar i Malmö.
Kortfattat så är nämnderna i Malmös uppfattning såhär:
”Tekniska nämndens remissvar
Tekniska nämnden är positiv till att nazismens offer uppmärksammas. Gatukontoret har inte lyckats
hitta rapporter om att tillgängligheten skulle minska nämnvärt av stenarna, trots att konstnären
förbehåller sig rätten att avgöra den exakta placeringen. Vidare har tekniska nämnden som
väghållare inget principiellt mot placeringen av ”snubbelstenar” i staden och kan ekonomiskt hantera
kostnader för de eventuella konstverken. Dock ställer sig nämnden frågande till hur konstverkets
syfte, att berätta om nazismens deportationer, ska uppfyllas i en stad där sådana deportationer inte
utfördes.

Kulturnämndens remissvar

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. Avseende
”snubbelstenar” är anknytningen till en autentisk plats central. Kulturnämnden anser därför att
projektet inte är tillämpligt i Sverige, eftersom denna typ av deportationer inte ägde rum här. Vid
kontakter med ansvariga för projektet har det framkommit att de redan fått förfrågningar från
Sverige och att de inte anser det tillämpligt här. De 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 det finns andra sätt att förverkliga de målsättningar som
uttrycks i motionen. ”
När ärendet gick upp för beslut återremitterades med en önskan att det skulle stämmas av med
judiska församlingen. Vad jag förstår av Per-erik så har ni haft ett möte i med församlingen i Sthlm för
att diskutera i princip samma fråga, dvs hur kan man minnas judeförföljelsen på ett enhetligt sätt i
ett svenskt kontext. Per-Erik bad mig kontakta dig för att fånga upp era synpunkter.
Jag vet inte vad som är lättast för er – att vi bokar en telefontid eller att jag får det skriftligt? Det går
bra vilket som.
Med vänliga hälsningar
anders

