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Motion a w RScteard Wall (-) om att hedra ATM "Greta" Johansson 125 år
Lördagen den 13 juli 1912 tog Kungsholmsbon Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson OS-guid i
damernas simhopp. Detta var den första olympiska tävlingen i simhopp för damer, och Greta blev
alltså den första guldmedaljösen. Med bragden blev hon den första svenska kvinnan att ta ett OSguld överhuvudtaget. Även därefter kom hon att betyda mycket för simhoppets utveckling i världen.
Greta Johanssons familj flyttade in i den fastighet som stod på den plats där vårt Stadshus nu står när
hon var nio år gammal. Här bodde Greta fram till dess att hon emigrerade till USA år 1914. Mot den
bakgrunden är det inte förvånande att två fullmäktigeledamöter, Rasmus Jonlund och Björn Ljung, i
vintras föreslog att Greta ska få ge namn åt Norr Mälarstrands kaj nedanför Kungsholms Torg
(https://mitti.se/greta-kan-ge-kajen-guidgians-2/).
idén är god. Samtidigt kan det finnas anledning att tänka lite bredare om hur vi bör hedra Greta. Är
det mest passande att låta henne ge namn till en stump av Norr Mälarstrand? Kanske alternativen
och/eller staty eller bättre minnestavla kan tas under övervägande? Placeringen är i så fall inte
självklar. Utanför Stadshuset? Strax bakom Djurgårdsbron, dvs vid platsen där tävlingen ägde rum?
På kajen där det gamla Strömbadet låg, vilket var badanläggningen där Greta lärde sig och tränade
simhopp?
Oavsett vad vi kommer fram till känns tidpunkten för "avtäckning" eller motsvaranade arrangemang
ganska naturlig, nämligen den 9 jan 2020. Detta är 125-årsdagen för hennes födelse den 9 jan 1895.
Då får vi dessutom några år på oss att ordna hedersutmärkelsen och arrangemangen kring, kanske
bjuda in Greta Johannsons släktingar till ceremonin?, till det allra bästa.
För den som vill veta mer om Greta Johansson kan Jens Linds film om henne varmt rekommenderas:
http://www.svtplay.se/video/7663034/guld-greta-en-hisnande-karlekshistoria/guld-greta-enhisnande-karlekshistoria-guld-greta-en-hisnande-karleskhistoria
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

ge kommunstyrelse i uppdrag att organisera arbetet med att ta fram ett förslag till hur
Stockholms stad på lämpligast sätt hedrar Greta Johansson

att

riktmärket ska vara den 9 januari 2020, dvs till 125-årsdagen för hennes födelse

att

kostnadsneutralitet för Stockholms stads budget säkerställs genom att motsvarande
minskningar görs i Stadens olika genuspedagogiska projekt

Stockholm den 5 september 2016

QrfJWfo Lötill
Rickard Wall (-)

