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Sammanfattning
I motionen föreslår Olle Burell (S) att en plats på Wollmar
Yxkullsgatan namnges efter Izzy Young som drev verksamheten
Folklore Centrum i hörnet Wollmar Yxkullsgatan/Björngårdsgatan.
Kulturförvaltningen föreslår att Izzy Young uppmärksammas
genom uppförandet av en minnesskylt i anslutning till det tidigare
Folklore Centrum.

Bakgrund
Izzy Young, egentligen Israel Goodman Young, (1928-2019) var en
amerikansk musikpersonlighet verksam i Sverige. Han startade ett
Folklore Center i New York 1957 och arrangerade Bob Dylans
första konsert i Carnegie Hall 1961. 1973 flyttade han till Sverige
där han startade Folklore Centrum som först låg på Roslagsgatan
och så småningom i en liten affärslokal på Wollmar Yxkullsgatan 2
på Södermalm i Stockholm.
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Biblioteket där innehöll Nordens största samling av material om
amerikansk folkmusik från 50- och 60-talen. Referensböckerna kom
från en stor del av världen. Här fanns också en
antikvariatsavdelning.
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I lokalen har Young byggt upp en tradition av minikonserter med
amerikanska och svenska högklassiga musiker. Lokalen stängdes 1
november 2018.

Ärendet
I motionen föreslår Olle Burell (S) att en plats på Wollmar
Yxkullsgatan namnges efter Izzy Young som drev verksamheten
Folklore Centrum i hörnet Wollmar Yxkullsgatan/Björngårdsgatan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Stadsmuseiavdelningen inom
kulturförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen anser att Izzy Youngs haft stor betydelse för
Stockholms musikliv och att förslaget att uppmärksamma hans
gärning är angeläget. Förvaltningen anser dock inte att det bör ske
genom en namnändring på gatan utan föreslår att det lämpligen sker
genom en informationsskylt i anslutning till platsen för det tidigare
Folklore Centrum.
Skulle en minnesskylt bli aktuell så kan kulturförvaltningen svara
för text och utformning. För uppsättningen svarar lämpligen
trafikkontoret.

Jämställdhetsanalys
Kulturförvaltningen finner inte att frågan påverkar jämställdhet
mellan könen.

Bilagor:
1. Motion (2019:405) av Olle Burell (S) om att hedra minnet
av Izzy Young med en egen plats
2. Följebrev Motion (2019:405) av Olle Burell (S) om att hedra
minnet av Izzy Young med en egen plats
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