Motion att belysa framstående kvinnor i Malmö

Fru Pettersson på Landbygatan satte upp Malmös första mjölkaffär på 1870-talet. Detta
betydde en oerhörd lättnad för alla hushållens pigor som innan dess varje morgon fått vandra
utanför staden för att inhandla mjölk
Hanna Werner och Elisabeth Nilsson räddade Margaretapaviljongen 1922. De skapade en
100 % kvinnoförening för att renovera den.
Coyett på Torup gjorde att arkitekt Smedberg när Malmö museum skulle byggas (nuvarande
stadsbiblioteket) valde att inspireras av henne och hennes Torup.
Leonora Christina som 1659, i Tunnelns hus, agerade som Malmös första kända kvinnliga
försvarsadvokat för hennes i samma hus sjuke man, Corfitz Ulfeldt.
Barnmorskan Lange Christina som utanför rådhuset på 1560-talet stod anklagad som häxa.
Hon kämpade för att hennes döttrar inte själva skulle brännas som häxor men som genom
sin kamp var tvingad att erkänna sin egen "skuld" och bli bränd.
Anna Christina Nilsson som på 1800-talet öppnade sin småskola hösten 1870 på
Ostindiefarargatan 35 på Väster.
Ewa Wigström som blev en av våra stora kvinnliga skånska folklivsupptecknare. Hennes
man var arbetsföreståndare på fängelset på Malmöhus. Hon tog sig pseudonymen AVE (Eva
baklänges) eftersom det inte var passande att gifta kvinnor vid den tiden var författare.
Malmö stad tycks ha missat att informera om att Sveriges första "Kvinnor kan"-utställning
skedde på Baltiska utställningen 1914. Det uppfördes en enorm utställning i form av en
fullskalekopia av Fredrika Bremers slott Årsta. Slottet låg 70 meter från Margaretapaviljongen
och givetvis borde det här sättas upp en permanent skylt eller liknande som kan berätta om
just denna plats historia. Alla dessa kvinnors värdefulla, digra arbete är tyvärr fallit i glömska i
vår stad.
Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige
beslutar:
-

Att ge i uppdrag åt lämpliga nämnder/förvaltningar att ta fram ett förslag hur Malmö
stad kan ligga i framkant med att berätta om Malmös fantastiska och historiska
kvinnor, samt berätta om och uppmärksamma deras arbete i Malmö.

-

Att om första att-satsen vinner gehör ge berörda nämnder/förvaltningar i uppdrag att
genomföra förslaget.

____________________
Lisbeth Persson-Ekström

