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Kulturnämnden
Datum

2020-11-05

Yttrande

Adress

Baltzarsgatan 31, Malmö
Diarienummer

Till

KN-2020-2227

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av John Roslund och Tony Rahm (M) om att
uppmärksamma historiska personer, Svar senast 2020-11-30
[Fyll i mottagarens diarienummer]

Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) motionerar om att kulturnämnden ges i uppdrag att
se över möjligheten att uppmärksamma färgstarka människor som genom historien besökt
Malmö.
Kulturnämndens bedömning är att det finns anledning att som ett led i att levandegöra och
tillgängliggöra stadens historia uppmärksamma tillfällen då kända personer besökt Malmö
och att detta kan lämpligast ske inom det pågående projektet med informationsskyltar.
Yttrande

John Roslund och Tony Rahm (M) motionerar om att kulturnämnden ges i uppdrag att se
över möjligheten att uppmärksamma färgstarka människor som genom historien besökt
Malmö. Motionärerna pekar på ett antal exempel där kända personer som genom tiderna
besökt Malmö.
Kulturnämnden delar motionärernas bedömning att det finns ett stort antal möjliga
händelser genom tiderna som kan motivera att man berättar om dem för dagens Malmöbor
och ibland på oväntade platser.
I en del fall har det rört sig om korta besök som när den ryske kosmonauten Jurij Gagarin
var här under en av sina goodwillturnéer efter den första rymdfärden. I andra fall som när
Carl von Linné besökte staden under sin skånska resa 1749 var det ett led i hans uppdrag att
undersöka landskapets utvecklingsmöjligheter. I detta senare fall resulterade besöket i en
beskrivning av den dåvarande staden vilket bidragit till vår kunskap om 1700-talets Malmö. I
sådana fall där besökaren på olika sätt förmedlat sina intryck av staden får förstås minnet av
besöket i särskilt värde. Över Linnés besök i Malmö fanns tidigare en informationsskylt vid
Stortorget uppsatt genom ett projekt initierat av länsstyrelsen men den är numera borta.
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Ett annat exempel som motionärerna anför är den amerikanska artisten Judy Garland som
1969 höll sin nästa sista konsert på Kronprinsen 1969. I ett sådant fall är det väl närmast de
närvarande Malmöbornas minnen som finns kvar efter händelsen. Minnesvärt måste det
också ha varit för de som bevittnade statsminister Tage Erlander och Olof Palme köra
radiobil med den brittiske Labourledaren och före detta premiärministern Clement Attlee
och hans fru i Folkets Park i samband med ett möte för europeiska socialdemokratiska ledare
1954. Ett annat intryck av Malmö fick The Beatles vid sitt besök 1967; de hade tänkt äta
lunch på Rådhuskällaren men där var det slipstvång så de fick äta på Restaurang Tunneln
istället.
I syfte att uppmärksamma historiska händelser har ett projekt om informationsskyltar över
byggnader, personer och händelser i Malmö initierats av Malmö Förskönings- och
Planterings-förening och bedrivs i samverkan med kulturförvaltningen. Projektet har nu fått
en fastare form och en redaktion bestående av personer från Malmö Museer,
Stadsbiblioteket och Stads-arkivet har bildats. Ett första urval av ämnen för 12 skyltar att
sättas upp under hösten 2020 har tagits fram liksom en prototyp till en skylt i formatet 20 x
20 cm. Den typ av förslag som motionärerna för fram kan väl inrymmas i detta projekt där
redaktionen tar emot förslag till ämnen för skyltar. I planerna ingår också att skapa en
möjlighet för alla intresserade att in-komma med förslag till ämnen för skyltar.
Kulturnämndens samlade bedömning är att det finns anledning att som ett led i att levandegöra och tillgängliggöra stadens historia uppmärksamma tillfällen då kända personer besökt
Malmö och att detta kan lämpligast ske inom det pågående projektet med
informationsskyltar.

Ordförande

Frida Trollmyr (S)
Kulturdirektör

Pernilla Conde Hellman
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]
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