Från: Eva Hansen
Till: Adam Lundberg
CC: Göran Larsson
Kulturförvaltningen Postlista Kulturstöd
Ärende: Re: VB: Staty av Elma Danielsson
Datum: 2019-02-19 15:21:11
Det låter klokt Adam.
Mvh Eva

19 feb. 2019 kl. 14:43 skrev Adam Lundberg <adam.lundberg@malmo.se>:

Hej!
Se inkommet mail. Får kanske hanteras inom ramen för off konst-gruppen,
dvs tas upp på nästa möte.
Vänliga hälsningar
Adam Lundberg
Utvecklingssekreterare
MALMÖ STAD
Kulturförvaltningen
Enheten för kulturanalys och stöd
Baltzarsgatan 31
211 36 MALMÖ
Telefon: 0709-84 87 73
adam.lundberg@malmo.se
www.malmo.se/kultur
Malmö kulturstöd på facebook
Från: Eva Bonde [mailto:eva.bonde@historiskan.se]
Skickat: den 19 februari 2019 14:14
Till: Adam Lundberg <adam.lundberg@malmo.se>
Ämne: Staty av Elma Danielsson
Hej Adam,
Mitt namn är Eva Bonde och jag är chefredaktör för Historiskan, Sveriges första
kvinnohistoriska tidning.

Eftersom Malmö inte har en enda skulptur av en namngiven, historisk kvinna har
jag en förhoppning om att kunna få till en sådan genom crowdfunding (som jag
har tidigare goda erfarenheter av).
Kvinnan som jag fastnat för är Elma Danielsson, en kvinnorättskämpe och
pionjär inom den svenska arbetarrörelsen.
Kort om Elma:
– Hon föddes i Falun och utbildade sig till och var verksam som lärare innan hon
kom till Malmö 1887
– Hon var en av grundarna av den första politiska kvinnoföreningen inom
arbetarrörelsen, Malmö Kvinnliga Arbetarförbund, 1888
– Hon var med och bildade Malmö Kvinnliga Diskussionsklubb och var under de
två första åren organisationens ordförande. Diskussionsklubben lyfte bland
annat frågor om rösträtt, agitation, bildning, moral och uppfostran
– Hon var första kvinnliga styrelseledamot i Malmö Arbetarkommun
– Hon var ombud på socialdemokratiska partikongressen 1905 och
kvinnokongressen 1908.
– Hon var den första kvinnliga journalisten anställd på en redaktion inom den
socialdemokratiska tidningspressen
– Kring sekelskiftet var hon en väldigt efterfrågad agitator
– Hon var kvinnosakskämpe hela sitt liv. Hon stod bland annat i spetsen för
väverskornas strejk på Yllefabriken för bättre löner och rimliga arbetstider och
ivrade för kvinnans rätt att söka arbete inom mansdominerade områden.
Ändå är Elma Danielsson främst känd som hustru och änka till Axel Danielsson,
socialdemokrat och redaktör för tidningen Arbetet. Detta trots att det faktiskt
var Elma som, tillsammans med typografen Nils Wessel, skötte redaktionen och
utgivningen under de 18 månader då Axel satt fängslad för smädelse och
hädelse. Så utan Elma inget Arbetet, skulle man kunna säga.
Projektet är fortfarande i ett väldigt tidigt stadium, men jag vill gärna utföra det
med Malmö stads goda minne och hoppas därför att det är möjligt att få till ett
möte för att prata vidare.
Med vänliga hälsningar,
Eva Bonde
Chefredaktör
Telefon: 0706-740804
E-postadress: eva.bonde@historiskan.se
Hemsida: www.historiskan.se

