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FöRORD

Stadsstyrelsen beslöt den 29 september 1985 att
"-tiIlsätta en id6- och arbetsgrupp bland tjänstemännen
med uppgift att beskriva stadens plan- och byggnadsstruk-
turer och samrnanföra dem med boende-, arbets-, trafik-,
service- och fritidsstruktrrerna samt genom analys av i-
akttagna konflikter i dessa försöka utveckla (arternati-
va) modeller i syfte att
-formulera en samlad kommunal strategi i dels för ett mel_-

lanlångt och dels för ett långt perspektiv
inventera de resurser som skall aktiveras för att sta-

den mångsidigt skal1 kunna säkerställa och öka kommunmed-

lemmarnas trygghet och trivsel både fysiskt och psyksiskt
individuell-t och ko]lektivt samt
-framlägga id6er för stadens agerande som sin regions cent-
ralort
-ål-ägga arbetsgruppen skyldighet att i til-Iräckligt stor
omfattning och på olika sätt kommunicera med stadens invå-
nare och olika intressegruppering:a-r. "

uppgiften är självfa1let omöjrig att 1ösa. Det arbete som
nu föreligger gör därför inte anspråk på att ange entydiga
lösningar på de problem som beskrivs i uppdraget. vår rap-
port vill inte heller vara ett slutgirtigt dokument, ett
fullt utarbetat körschema mot en ny urban verklighet erler
en plan, färdig att fö:iverkl-iga.

Rapporten är tredelad. Den refererar i grunden en metod,
som arbetsgruppen tillägnat sig genom ansträngd handling
och som i korthet innebär en kontinuerlig dialog mellan
filosofi och konkretism, fantasi och verklighet. Denna
dialog har dels förts inom gruppen, dels externt. De id6-
er som nu presenteras har formulerats och reviderats i en
växelverkan mellan en ti11ägnad begreppsvär1d och nya im-
pulser från "fäItet".
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Utgående från denna process försöker vi beskriva stads-
samfundet, där begreppen i dag är höljda i dunkel och
därför svårti1lgängliga, hemlighetsfulla. Samtidigt har
vi insett vikten av ett formulerat mål- (en beskrivning
av horisonten), av vägar mgt detta måI och av medel att
uppnå det. Då vi anser att vi inte kan bryta oss in i
en ny framtid, utan måste komma tillrätta med vår til1-
varo här och nu, men med nuet som historia, har vi sedan
sökt vaska fram några förslag tilr konkreta åtgärder som

enligt vår åsikt skulle kunna innebära de första stegen
mot en ny stadskultur. Vi hävdar att det är viktigt att
omedelbart kanalisera in dessa förs1ag i förvaltningen,
för att bereda dem och för att de skall förverkligas.
Vi gör det därför att vi tror att i just dessa förslag
finns den trådända som innebär att härvan kan nystas upp,
d.v.s. stadsbegreppet klargöras och synliggöras, men i
lika hög grad därför att något måste ske. Förrän det är
för sent. Samtidigt tror vi att det är nödvändigt att
vårt arbete fortsättes i någon form. Antingen genom oss
eller av någon annan grupp utanför Iinjeorganisationen.

Jakobstad

en t 1 ilvennoinen
Ordförande

Wingren
Sekretare

3tr.-S--
,s

t'<'1
Ilmari Heinonen Maire avo 1a

Kristina Lundström-Bj rk

)t

Tapio Lehmuskallio
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IVTOTTO

Då skall man än en gång i staden höra fröjderop
och glädjeropr roP för brudgum och rop för brud

och än en gång skall gamla män och kvinnor vara

att finna på gatorna' var och en med sin stav i
handen, för hög å1ders skull. Och stadens gator

skall vara fuIla av g:ossar och flickor som leka

där på gatorna.

Jeremia och Sakarja
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ARBETSMETODEN

Den arbetsmetod som vi. i gruppen gick in för innebär ikorthet att vi genom teoretiska och praktiska erfarenhe-
ter tj-llsammans tillägnade oss en begreppsvärld.

1.1 INTERN SKOLNING

vi höll föredrag för varandra där vi utgående från våraolika positioner beskrev vår syn på verkrigheten just då.vi studerade facklitteratur, bekantade oss med redan upp-gjorda planer, besökte kurser (SAFA, Stadsförbundet) och
samtalade- Framför allt talade vi oss samman. vi hadeinga föredragningslistor men allt protokolrfördes. struk-
turerades.

Processen formade oss och gav oss en prats att stå på i
den dialog som vi sedan förde med or-ika människor ochgrupper av människor- samtidigt förändrades vår bir-d avverkligheten. platsen b1ev en väg att. gå på.

I.2 gnrvlAoaN "EN BRA srAD BÄTTRE"

För att pröva Roger Bacons tes om att,'sanningen finns hosfolket" öppnade vi allmänhetens brevlåda ,,En bra stad bätt_re". Brevlådorna utplacerades på torget, i biblioteket ochi rådhusets aula. r samband med öppnandet skrev vi bl.a.
"r Jakobstad har sedan en tid förts en diskus-
sion om stagnation. och utveckling. Denna de_
batt har sin grund i den ombrytning vårt samhäl_
Ie genomgår just nu. Debatten har färgats av
ett nytt politiskt-ekonomiskt 1äge, men också,
i hög gradr äV €D förnyad humanismr €r1 reakt'on
mot alrtför materialistiska och teknokratiska
värdesystem.

t
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r.3

När vi öppnar brevlådan, gör vi det i med-

vetenhet om att brukaren är en resurs, att
de insikter, tankar och känslor som han bär
på, kan och bör transformeras titl gärning
och verk. Vi ställer oss, med andra ord,
tilt brukarens förfogande och låter oss bli
redskap i hans bemödanden att gestalta sin
omgivning......

Arbetsgruppen vil-l såhär öppna den tvåvägs-
kommunikation som ger demokratin verkliga
möjligheter i förvaltningens maskineri och
i det politiska spänningsfäItet. "

Vi erhöIl inal-l-es ca 250 brev, endel korta,
andra flera sidor långa. De flesta breven
kom från Iådan på torgetr err stor del från
biblioteket. Endast en handfull från lådan
i rådhusets aula.

Vr uppfattning är den att brevlådan väckte
och kanaliserade ett behov hos befolkningen"
Vi tror dessutom fortfarande att "sanningen
finns hos folket". Mera om brevlådan senare.

FOREDRAG OCH KURSER

Vår tillägnade begreppsvärld formulerades och testades
genom föredrag och kurser. Kurser hölls i svenska och
finska arbetarinstituten, i tekniska nämnden och på

tekniska verket. Föredrag hölls i föreningar och sam-

mans lutningar ( trädgårds föreningen r pens ionärsgi 1 let ,

Betaniaförsarnlingen), i skol-or (gymnasierna och barn-
trädgårdslärarinstitutet). Det sammanlagda timantalet
torde uppgå till 60 timmar.

RADIO OCH PRESS

Radion och pressen följde intresserat och intensivt
med skeendet. Pressen genom artiklar, reportäger de-
batter och genom ledarskriverier. Radion speglade ske-

1.4
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I.5

endet qenom reportage och direktsändningar.

DIALOGER

Direkta samtal fördes med fötjande grupper
- f uIImäktigeledamöterna
- olika politiska grupperingar

företrädare för Kulturinstitutionerna i Jakobstad
(den gamla arbetsgrJrppen för kulturcentret och stads-
direktören )

- tekniska nämnden

- juniorhandelskammaren

- köpmännen

- pietarsaaren yrittäjät
- banker och enskilda företagare
Ibland deltog hela arbetsgruppen. Ibl-and endast före-
trädare. I allmänhet var samtalen öppna och intres-
set stort. Undantaget som bekräftar denna regel var
samtalet med fullmäktiges medl-emmar där positionerna
Iåstes från början, mycket beroende på felaktigt val-
da premisser och bristfäI1ig information om vad det
egentligen skulle handla om. Skulden var till stora
del-ar vår.

Vi hade även för avsikt att föra dialoger med handels-
kammaren, kul-turnämnden, idrottsnämnden, ungdomsnämn-
den och med representanter för centrumfasti-gheterna.
Tiden har inte medgett detta. AlIt har ju skett vid
sidan om våra egentliga uppgifter. Vi tänkte också be-
kanta oss med ungdomarnas kvätlsliv på ort och stäIle.
Även detta måste anstå ti11 en nödvändig uppföIjning.

Samrnanfattningsvis kan sägas att dessa samtal varit vär-
defulla speglingar av den situation Jakobstad befinner
sig i. De glav oss inblick i stadsbornas åsikter och
värderingar och de förändrade samtidigt kontinuerligt
vår egen verklighetsuppfattning.

I det följande vill vi redovisa den syn på staden som

fenomen, som vi tilIägnat oss genom vårt arbete. Vi är
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medvetna om att vår beskrivning är ofullkomlig, endast
en etyd- Verkrigheten är för kompricerad, för hemlig-
hetsfull. vi har därför medvetet sökt undvika övertyd-
lighet- Begreppsligklarhet och logisk stringens blir
lätt alltför ytliga medel att beskriva det konstverk i
tid och rum, som staden är, där ur motsättningar, 'ur
sanning och lögn skapas ett tredje, vars förborgade vä-
sen förtrollar oss." (Ur ett citat av Goethe angående
Palladios arkitektur) .
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De som tar avstånd från filosofin överger skapandets id6.
Henri Lefebvre

Drömmar måste byggas säkrare än städer
och dagligen måste de lappas
och lagas efter de dagliga och frätande angreppen
från nyttans tand
som är värre än tidens tand.

Harry Martinsson
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2 STADSBEGREPPET

Framti-dsforskarna hävdar att år 2000 kommer över 508 av
jordens befol-kning att varabosatta i städerna. samtidigt
som vi måste erkänna att stadsbegreppet i dag är höljt i
dunkel bör vi vara medvetna om att utvecklingen går mot
det urbana. Henri Lefebvre den franske samhällsfiroso-
fen, uttrycker det så här: "Människans framtid finner man
varken i kosmos, i folket elrer i produktionen - utan i
stadssamfundet,, .

r denna korta mening lyckas han angripa de företeerser i
tiden som betraktar materien som något nödvändigt ont el--
rer något som man urskiljningslöst och utan konsekvenser
kan manipulera. samtidigt gör han upp med en her räcka
politiska värderingar en gång nödvändiga, men i dag
frånsprungna av tiden. stadssamfundet är enrigt honom
en legering av ande och materia. värderingarna tar med
all kraft gestalt, skrivs in i rummet, börjar "äga rum,,.
Dessa rum, gatorna torgen, platserna, parkerna påverkar
i sin tur oss och blir framtidens gjutform. När staden
producerar rum producerar den därför också människoty-
per. Vi formas.

Den omgivning som våra städer erbjuder och som präglar
oss ' är till stora delar en produkt av det teknislf. - eko-
nomiskt och individualistiskt orienterad.e tirrväxtsamhäl-
l-e som framför allt efterkrigstiden utgjort. I

Det är en förenklad stadsform.

Det är ledningsnätensr gatunätens och normuppfyllandets
stadsbyggnadskonst med vetenskapen och den vetenskapliga
nogg'rannheten som förevändning. Den har lett till att
samhäI]-skroppen splittrats i olika verksamhetsonråden:
Rena boplatser, mer elr-er mindre rena köpcentrum, rena
industriområden, rena idrottsområden, sanmanbundna med

*I 
"rrrd,r.trialismens och den liberala ekonomins tidsålder
har svårt syndat moL tanken på enhetliga och harmoniska

stadsmiljöer och nedbrytandet av dem har fortsatt ända

in på senaste tid".

Jan-Magnus Jansson, Nordisk byggdag 16, H:fors I985
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rena traf iklö=.,ing..12 städerna, har d.egenererat tirl att
bti en kol-lektion byggnadskroppar, reglerade och ordnade
så att utij-itariska fordringar uppfylrs. Det stadsmässi-
ga frirummet har blivit "me1lanrufil", , "avstånd", omgiv-
ning", restbitar som inte kunnat bebyggas på grund av tr.a*
fik- elrer ljusförhållanden. Den kan kanske av någon el-
Ier någon intressegrupp betraktas som effektiv men den
svarar erbarmligt irla mot människans sociala, andliga
och fysiska behov och framför allt inte mot hennes behov
av samtidighet i upprevelsemönstr".,]3 D"., är utstuderad,
men samtidigt abstraherad, avkönad, steririserad, blod-
fattig.

Staden är som

i terrängen.
gon mur.

en raserad mur.
De finns alla där

Stenarna ligger
men utqör inte

utspridda
Iängre nå-

Staden är död. Jämfört med de stora stadstyperna i tiden;
österlandets stad, antikens stad och den medertida stad.en,
existerar den i egentrig bemärkel-se inte längre. vill man
tala om existens kan den riknas vid törnrosasömnens eller
kanske her]re vid fröets tillvaro på logen, där fröet fram-
härdar i ett arienerat tillstånd i väntan på att bli satt
i fruktbar jord. r väntan på sin egen död. r väntan på
rivet- staden överlever endast i den mån den ur sig själv
återvinner energin, kraftdiagrammmet som skiljer den från
varje annan samlevnadsform. rnte i försvarssyfte - utan
för att utveckl-a nya for*"..*4

*2
"De moderna komunikationerna, sårskilt biLismen, har se-
dermera gjort att staden i sin traditionella form har bli-
vit alltmer ifrågasatt".

Jan-Magnus Jansson, Nordisk byggdag 16, H:fors 1985

' Staden var en gång ett rum fyllt på en qånq av produktiv'L
arbete, verk och fester. I dag benyttjas staden, betråds
staden, besöks. De öppna platserna och gatorna genomkor-
sås, men upplevs inte långre. Fö.r den moderna livskonsu-
menten förblir de parkeringsplatser och entr6er in till
konsuntionsplatserna, men som simultanrum upplevs de inte
Iängre. Staden är tömd på sitt innehåll.



l3
Denna anarys gör inga anspråk på vetenskaprighet e11er på
att vara heltäckande. Det enda den egentligen vill säga
är att staden som saml-evnadsform och livsform befinner sig
i en av sina största kriser någonsin. samtidigt vill den
säga att just krisen inrymmer nya möjligheter. och att
dessa möjrigheter finns i staden sjäIv. och att de redan
kan skönjas. 5

Analysen gäI1er städerna generellt men sjä1vfa1let också Ja-
kobstad specifikt, Jakobstad .utgör inget undantag. Trots
att vår stad til-1 väsentliga delar lyckats bibehå11a sin
fysiska karaktär kanske mest beroende av en inbyggit trög-
het hos befolkningen, vilket inneburit att
förändringarna skett relativt långsamt och trots att
stadens befolkning känner sig starkt relaterade till
sin stad - vilket för övrigt svaren från ,,En bra stad
bättre" brevlådan be1ägger kan någon knappast förne-
ka att detta århundrades uteckling, alr-a tekniska rand-
vinningar tilr trots *lda inneburit kvar-itativa försäm-
ringar av stora mått. b

*n 
,a.dan får j-nte endast bli en sakkunnigt konserverad tea-
ter, som nan besiktigar som ett byggnadsminnesnärke, men

där pjåserna om livets tragedi och dess skönhet inte läng-
ret spelas, där OfeLia inte längre sjunger sin vansinnes-
sång eller Hamlet ståIler de eviga frågorna om tillvaron.
Stadens råddning Iigger inte i bevarandet. Bevarandet

son mål är en bedräglig såkerhet. Den som vill bevara

staden, han skall mista den. Den trojanska hästen står
alltid beredd att dras innanförmurarna- "Den som söker
efter säkerhet är lik en man som hugger av sig benen för
att få proteser' som inte kan bereda honom några men eI-
Ier obehag i frantiden". (Henry Miller).

Detta betyder självfallet inte att räddningen skulle lig-
ga i rivandet- i proteserna. Att utplåna sin egen histo-
ria år att förneka framtiden.

) "Jag tror stablliselingen av stadskulturen inom detta år-
tionde komrner att klargöra stadsbegreppet, vilket nu år
aIldeIes förvirrat".

Matti K. Mäkinen i en intervju i Finlands komunaltidskrift
2/86.

*6
"Vår själ soilr cILcr <lcrr lårrgrr rnaucria.[isLiskJ t:idsålCcrrr
ännu bara befinner sig i början av sitt uppvaknande, bär
inom sig en tärande förtvivlan inför trons död, inför
bristen på må1 och mening. Den mardröm som den materia-
listiska världsåskådningen inneburit och som av världs-
alltets liv gjort ett ondskefullt och meningslöst speI,
är ännu inte över." Wassily Kandinsky l9l0
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Vi står i dag inför ett paradigmskifte, där vårt nuva-
rande samhällsmönster bryts, förvandlas. En heI del
av våra hävdvunna .värderingar måste dö för att ge rum
åt nytt liv med nya former. Denna del av processen är
smärtsam men likafullt nödvändig. Historien lär oss
detta. De historiska stadstyperna var tirl väsentliga
delar skilda från varandra. Ändå kan man exempervis
härreda medeltidenns stad från den antika stadstypen.
Den senares död var en förutsättning för uppkomsten av
den medeltida staden. Död och förruttnelse hör alttid
samman med växandet.

En annan förutsättning för den medeltida stadens upp-
komst var konfliktsituationen me}lan borgarna och feo-
dalherrarna- Denna konflikt utlöste mekanismer som
slutligen l-edde tirr att handersmännen fick fotfäste
innanför stadens murar.

Våra konfliktsi-tuationer är av helt annan natur. Nu

gäller det motsättningar merlan den galopperande tekno-
rogin och ansträngningarna att bevara en levande natur,
kroppsarbetets försvinnande samtidigt som informations-
samhället tilltar, uppkomsten av de nya stånden: Trygga,
aktiva och inflytelserika fast anstärlda och -arbetslösa.
Här finner vi också probremen i samband med sänkt pen-
si-onsålder och ökad fritid /och slutligen - men knappast
minst viktigt - kampen för överlevnad i en värld som ho-
tas av militär garenskap sökandet efter trygghet och
varaktighet.

Parallellt med detta växer det fram en ny och förnyad
*7

"Låt rnig lägga till en viktig sak i detta sammanhang: Den

totala arbetstiden i samhället är långt kortare ån de fl-es-
ta inbillar sig, eller annorlunda uttryckt, arbetet spe-
Iar en 1ångt mindre roll i tillvaron, ån vad både den bor-
gerliga och den socialistiska propaganden gör gällande.
Vår kollektiva Iivstid i Sverige under ett år kan beräknas

som 8.3 rniljoner individår, vilka var och en har 365 dagar

om 24 timar, eller sammanlagt 72,7 miljarder livstimmar.
Statistiska Centralbyrån har en statistik som visar att

svenska folket år 1979 mot betalning arbetade safunanlagt

6 , I mi I jarder timar .

vårt deklarerade antal arbetstimmar uppgår såIedes endast

till 8,4 procent av vår totala kollektiva livstid' vill

man råkna bort sömnen - vilket är tvivelaktigt om man bör'

då man utan god sönn varken kan arbeta, studera eller nju-

ta av Iivet - kan man visa att arbetet tar I2'5 procent

av vår vakna kollektiva livstid i anspråk.
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ViIl man råkna på det mera individuellt. för den halva
av svenska folket, som faktiskt ägnar sig åt betalt ar_bete, så kan man visa att för dessa tar arbetet under
ett år i genomsnitt cirka 17 procent av hela livstiden.
Om sömnen tar en tredjeäel, återstår också för dessa
månniskor 50 procent ay tillvaron under ett år som ut_
görs av icke - arbetstid eller fritid-

Arbetet är en mycket liten del av livet. VilI nan ågna
sig åt att fylla livet, det enda liv man fått ned något
väidefullt innehåll, bör man ägna långt mera uppmärksarn-
het åt sin fritid än sin arbetstid, kanske tex. genom att
fy]Ia den med studier.,l

Gunnar Adler-Karlsson i ,,Skolan, parkeringsplats för onö_
diga el1er vägen till det inre reviret.,.

"Hår stöter vi på frågan omtidsanvändning. TiII grund_
id6erna i datorsamhälIet hör att införIiva olika funktio_
ner i ett kybernetiskt sjäIvstyrande system. Därmed ku:i_
de man drastiskt skära ned behovet av direkt mänskligt er_
bete. Är resultatet en stor mängd människor, som inte e_gentligen har fritid? Ingen fritid därför, att också be_
greppet arbete har försvunnit. Denna nya tolkning av fri
tid - tid som egenvårde, inte som motpol till arbete _
kan föra oss tifl nya, tillsvidare oanade omväIvningar
i värdesystemet.

Ett hypotetiskt exemper: En nyckenhet av tid kan leda till
ökat mediterande. Här å sin sida leder vågen tiII de yr_
tersta frågorna. För att följa tanken till dess logiska
slut står vi inför en tid av starka rörelser av religiös
art. "

Matti K.Mäkinen, Nordisk Byggdag 16. l9B1

"Människan har behov av en kulturell information i sinlivsmiljö. I informationssamhället får kulturen en heL:annan betydelse ån i det. rationellt teknikinriktade san_hället. I det sistnämnda kan kulturen Liknas vi.d äppel_moset till desserten medan kulturen i informationssam_
häIlet blir en av huvudrätterna.,,

Bengt Lindström

,o
" "Det har tilt och ned gått dithån att vi ser det som enbelastning att vara rnänniskor, månniskor av äkta kött ochblod, vårt eget kött och blod; vi blygs över det, ser detsom något att skäru[as för, och vi försöker göra om osstill något slags vidunderliga allmänniskor. vi föds dö_da. ,'

Dostojevskij: Anteckningar från Källarhålet
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syn pä människan som en odelbar helhet och det mänskliga
som ett verk i historien. Mattj- Bergström, vår numera
internationeflt kända.hjärnfysiolog hävdar att vi i våra
skolor bör ge mera rum åt ämnen som tränar hjärnans vär-
dekapacitet för att inte barnen, och med dem mänsklig-
heten, skall förlora sin mänsklighet d.v.s. estetiska
ämnen, filosofi r taligion, litteratur. Ämnen, där man

övar förmågan att värdera eval-uera; där man inför me-

ra "tanke med öppet sinne", där det finns känslor, vär-
me; där man kan föra fram sina böjelser det må nu se-
dan vara att teckna, musicera, dansa; där "den mänskli-
ga naturen fungerar som en enda helhet, där allting ryms,
såväl- det medvetna som det undermedvetna. Och må vara
att den ljuger - men den lever!" (Dostojevskij i anteck-
ningar från KäIlarhåfet) .

Allt detta sammantaget, detta paradigmskifte i ett specj--
fikt historiskt sammanhang, kommer att inverka på utform-
ningen av våra städer av Jakobstad, ifall vi titlåter
det. Id6erna ingår förening med materien. Signalerna
blir a1lt tydligare. Även frågelådan "en bra stad bätt-
re" är ett bra exempel på detta. Det gäI1er endast att
tolka signalerna rätt.

Sommaren 19B6 kan i många avseenden betraktas som en

vändpunkt i Jakobstads historia. Aldrig tidigare har ett
sådant intresse för stadslivet i dess olika former kommit
till synes. Aldrig tidigare har det experimenterats så

friskt och fördomsfritt. Här gäller endast att komma i-
håg en viktig regel: Kvatiteten på livet bestäms inte i
första hand av någon enskild händelse utan av händelser
i det vardagliga - av det vardagliga. Det är därför vik-
tigt att de försök som gjorts i såväl tid som rum, utvär-
deras och, ti11 de delar detta är möjligt, föresIås pra-
xis -

Utgångspunkten, i aIlt borde vara människan själv
nes specifika behov som andlig, socia] och fysisk

och hen-*
varefse. B
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uteserveringar på trottoarer och torg
'*'Wf',' 

"*dS$

-flytta ut bord och stolar på trottoarerna" \

P/r sontrtrarctl SLalrlrar nr.rtt vid

en terass och åter eller förfriskar sig' Där kan crd-
nas eller skapas tillstäItningar:. musik; dans, mode-

visningar, politiska eIIer religiösa framträdanden och

reklan".
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Scrnmaren l-986 kan i många avseenden betraktas som en

vändpunkt i Jakobstads historia.
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Hur till-fredsställs då hennes motstridiga och komprementära
behov av säkerhet och öppenhet, visshet och äventyr, ar-
betsorganisation och Iek, förutsägbart och oförutsattr €rr-
hetlighet och olikhet, isolering och möte, oberoende och
samhörighet, omedelbarhet och 1ängre perspektiv.

Hur tillfredsstälIs hennes behov av sinnliga uppteverser,
hennes behov av att Ser höra, känna dofter, beröra, sma-
ka.

Hur
Hur

dTr

tillfredsstätls hennes
tillfredsstä11s hennes
av idrott, dans, lek.

av skapande verksamhet.
av kroppsliga hand-ling-

behov

behov

Lefebvre säger att dessa behov kräver, vad. han kallar,
"kvalificerade platser, platser för samtidighet och möten,
platser där utbytet inte behöver försiggå genom bytesvärdet,*
kommersen eller prof iten,,. 9

*' 
,åU".," platser år emulsion av begreppen "mötet, verket,
leken. "

AlIt verkligt liv år "möte" säger Martin Buber i sin bok

. EnIigt Buber ligger den avgörande verklighets-
kontakten i dialogen mellan två komunicerande subjekt:
Ett JAG och ett DU. Denna existerar inbe enbart i socialt
elter religiöst hänseende (Buber var judisk religionsfi-
Iosof) utan i lika hög grad som personliga relationer !il-l
den rent rnateriella verkLigheten. Buber håvdar att en

människas, Iiksom en kulturs liv bestäms av förmågan att
gestalta en sådan dialog.

"Verket" står i motsats till varan, produkten. verket inne-
håller begreppet tillägnelse, dvs. att bli ett rned sin
"vårld" genom ansträngd handling - genom delaktighet bå-

de fysiskt och socialt. Detta förutsätter rått och skyl-
dighet att påverka och utforma världen. TiIlågnelse inne-
bår även dedikation dvs., att överlåta,tillägna någon nå-

got - en aktiv kårleksfull handting. Inom stadsbyggandet,

som år en ståndigt fortgående process, år det viktigt at-L

betona stadens beståndighetskaraktär;:den egna generatio-
nens betydelse som del i en oändligt lång tidskedja, dår
varje generation bidrar med sin länk - det nånskliga som

verk i historien. Varan dåremot inriktas på profiten, de

snabba klippen, på isolerade ekonomiska intressen, och på

konsumtionen.

Leken är ett sanmelbegrepp för allt från barnens lek tiII
idrotten, dansen, teatern - överhuvudtaget alLt som karak-
teriserar IlOl,lO LUDENS, den lekfuLla människan. Leken, sä-
ger AlvaAalto, år början tilL all kreabivitet och i och

med detta en livsnödvändighet. Pår Lagerkvist' behandlar
problernatiken i sin bok "Dvårgen", dår hovnarren - dvår-
gen saknar förmåga tilI djupare inlevelse och dårför åven
hatar den naturliga livsgIädjen. Narren ågnar sig i ståI-
Iet åt intriger, dolkstick och mord.
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Här gäller först och främst alt vara öppen för de uttal-a-
de men även de ännu oartikulerade mänskliga behoven och

sedan bereda rum för dem. Stadens roll som förvaltare är i
första hand att bereda rum för det mänskliga livets ytt-
ringar. Staden som fenomen är närmast besläktad med väx-
ternas och djurens samlevnadsform, biotopen, där komplet-
terande Iivsförutsättningar och livsformer växer fram till
ett samfund en org,anism. Förvaltaren skapar vare sig
Iiv eller lj-vsformer. Han underlättar för olika positiva
tendenser att ta form, s.a.s. "assisterar vj-d det möjligas
barnsäng". (Lefebvre). Han äger inte stadens liv' men i
den mån han bereder rum åt det börjar livet äga rum - be-*-
sitta rrr**.i.I0 Sard"ns barnmorskeroll innebär dels plane-
ring, dels byggande. Planerinqen i första hand plane-
ringsberedskap - stadsplaneberedskap. Planeringen i sig
åstadkommer inga nya samhällsformerltl"ynn.ndet innebär
ett byggande av stimulerande yttre och inre utrymmen.
Byggandet måste bli konst på nytt bli byggnadskonst.

byggandet bli stadsmässigt.I2 Arkitektu-Framför allt rnåste
ren som, såväI i lära som praxis, alltsedan högklassicis-
mens dagar, enbart varit inriktad på att uppföra enskilda
byggnader bör även behandla dessa som en del av en urban

*10 
u. id6s överlevnadsmöjlighet beror av dess förmåga att
bli synlig. Det är en livsnödvändighet för "ordet att bli
kött". omvänt kan man såga att den livsåskådning' den id6
eller rörelse i tiden, som inte lyckas skriva in sig i rum-

met tenderar att förbli tecken på våggen. Det år alltså
ingen oviktig fråga. Det är fråga om liv eller död-

Språket uttrycker ofta vad det egentligen handl-ar om- Språ-

ket beskriver håndelseroch företeelser. I svenska språket
säger vi att "nånting äger rum", dvs. har tagit rumnet i
besittning. Engelska språket uttrycker sanna sak med or-
den "something takes placen, "något tar plats", tar en Plats
i besittning, börjar äga den. På tyska heter det "etwas fin-
det statt (=stadt) "någonting finner stad", iklår sig en

fast form, tar gestalt. När Johannes skall beskriva Kristi
månniskoblivande anvånder han egentligen uttrycket "han sloq
upp sitt tält bland oss".

t''Nya samhäIlsformer skapas inte genom planer eller system.

Det har hånt att någon briljant hjärna försökt göra det;

Uppfattat sig sjåIv som världens arkitekt. som en månsklig
bild av skapelsens gud. Le corbusier försökte det i en ung-

domlig tro på tekniken. Ebenezer Howard försökte det i en

av socialt patos pråglad faderlig omsorg. Slutresultatet
är detsanuna som för Erarkenstein: Monstret,
-Ni bör få en gågata i staden och i centrum. Dessutom bör
parkeringshus enligt utländska mönster planeras i samband

med varuhus. Men även cykelbanor år nödvåndiga kanske ne-
ra än bilbanor som med sina bilar förpestar luften och för-
stör friden med sitt buller. För affårsmånnen år pengar
alLt, men för oss andra år frid och ro mera värt, så dår-
för bör denna sats koruna före vinningslystnad. Vi är i ma-
joritet.k "En bra stad båttre"
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väv, ett större sammanhängande konstverk. Ty Iiksom melo-
din inte består enbart av toner utan av deras sammanhang

och liksom dikten inte enbart består av ord utan av deras
inbördes förhållanden, så består staden inte enbart av bygg-

nader utan av deras öms*e.,sidiga relationer och deras rela-
tioner titl omgivningen.^'Fasaderna är då inte enbart ex-
teriörer utan även omslutande väggar för de yttre stads-
rummen - kulisser för det livets drama som utspelas på den

urbana scenen. "Tomrummen" blir likvärdiga motstycken titl
byggnadsmassorna och kan föra ett samtal med byggnadernas

inre struktur.

Detta skul-le kräva att byggnadskroppgrna inte längre är be-*1a
pansrade utan skiktade; genomskinliga* 1 i överförd bemärkel-
se), perforerade att gränsen mellan ihåligheten och det
massiva inte Iängre är en slät vägg med utstansade öppning-
ar utan rumsmässig - en zon för tolkningar? Detta för med

sig att byggnadsmassorna ständigt aktiverar, irriterar, på-
verkarr griper in i rumsgestal-ten samtidigt som det omvända

sker att den öppna platsen, rumsgestalten griper in i bygg-
nadsmassorna. Här uppstår en process, en vibration, osmos
(diffusion av en vätska i en annan genom en halvgenomträng-
1ig hinna) en ständig sammanflätning i famntagets innersta
meningr €n kärlekens höga visa.

'I2 "atkitukturens framtid år inte "konstnårlig" utan urban"'

Dvs. allt sökande efter det personliga, eIIer stilar (re-

gionala, nationella eller internationella) leder aIdrig dit
man vill. AIlt tal om "skolor". allt jagande efter nya

"riktningar" Ieder till missförstånd, dunkelhet och tyst-
nad. Arkitekturens uppgift år att tjåna människorna, inte att
vara sig sjäIv nog.

*t' 
"aud"n 

är dock mer än både dikt och melodi. ti.It sin karak-

tår år den symfonisk, dvs. "en kompLicerad komposition be-

stående av flera former, vilka i sin tur underordnats en

mer eller mindre klart framtrådande huvudforn' Huvudfor-

men kan ofta vara mycket svår att finna, varigenom den in-
re grunden klingar sårskilt stark-"
Wassily Kandinsky

*I4 
G"nor"kintiglret';-. transParens betyder t.ex- att man genom

att betrakta husets exteriör och omgivning sarntidigt för-
står vad byggnaden innehåller.

sitter nånniskor och äter eller dricker vid bord på en

trottoar "ser" man santidigt ett caf6 eller en restau-
rang på insidan. Byggnaden är genomskinlig.



22

,f\
' -vrl

, -a<
_!.

.;f- ?t ->,ilr

Ty liksom melc-
dr; inte består enbart av tone.r utan av deras samanhang
och ii.ksom dikten inte enbart består av ord utan av deras
inbördes förhållanden, så består staden inte enbart av b1.gg_
nader utan av deras öms.esidiga relationer och deras rela-
ti6ner till omgivningen.

Fasaderna år då inte enbart ex-
teriörer utan även omslutande väggar för cle yttre stads-
runmen - kulisser för det livets drama som utspelas på d::r
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När stadens rum: Gatorna, torgen, platserna börjar uppfattas
som likvärdiga rumskomponenter händer något: De avdelas inte
längre enbart för trafiken i dess olika former; de uppfattas
inte längre enbart som entr6utrymmen tilI varuhusen eller de

offentliga byggnaderna. De kan fy11as med andra verksamhe-
ter, med fester, sång, musik, teater, Iek, dans allt det-
ta samtidigt med det som "traditionellt" sker. Stadens rum

blir simultanrum. De kan gestaltas så att dessa uttrycks.
De kan kallas qrågator, pässager, täckta ell-er öppna, men de

är i själva verket stadens vardagsrum och stadens salonger.

De material som används vid detta byggande bör vara ända-
måIsenliga, hållbara och sköna, i den mening som Palladio
ger begreppen UTILITAS, FIRMITAS VENUSTAS, d.v.,s. där ända-

målsenlj-gheten inte är begränsad tilI ett rent nyttotänkande
utan även är förbundet med hierarkiska värden i samhället;
där hållbarheten, beständig.heten inte enbart bygger på

spännvidder, balkhöjder och pelartvärsnitt, utan även på

tanken att staden är "evig,"; där skönheten inte är ett mål*r.
-J-J.i sig,trend*öIler modeinriktad, utan avsiktsfri; skönhet

som söks i ett inre värde. Detta betyder samtidigt att
a1l-a material bör besitta egenskapen att åldras ,rackert*.I5

Färgerna bör ges nya möjligheter. Färgen genom olika ma-

terialanvändningar, färger genom omsättningar av material,
färger genom planteringar och färger genom speglingar av

vatten, glas eller polerade ytor.
*15

Med "skönt' menas sjäIvfaIlet inte den yttre eller ens
inre. moral som tillånpas i vanligt umgänge, utan ALLT
som berikar och förädlar sjåIen - åven det mest omårk-
liga, det mest abserakta.

Wassily Kandinsky l9t0

*lG
Månskliga byggnadsverk år av lång varaktighet; de förbIir
en del av det Iandskap där de placerats in. Det förplik-
tigar oss att känna ansvar inför framtiden för vad vi byg-
ger.

Jan-Magnus Jansson, Nordisk byggadag I6, I986

Kårnpunkten gåller "förrnågan att sätta våra målsättning-
ar i enlighet ned hur det som vi önskar för stunden åter-
verkar på det som vi önskar på lång sikt, för tivec så att
säqa".

Georg Henrik von wright i "Humanisnen som livshålIning"
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Elden, luften, vattnet och jorden^ bör ges mera omtanke och
behandras med större omsorg och respekt. Elden som sådan,
men framför al-1t i deriverad form: r atmosfärskapande be-
lysning, i uppvärmda uterum; som ljus och värme.

Luften som rymd, klarhet, renhet, ljus.

Vattnet som naturligt element där detta är möjligt, men
också i form av dammar, fontäner, kanaler. speglingar av
ljus och färger, tystnadsskapande sor.1 och svalka und.er
sommardagar. Men också i frusen form, som platser för lek:
skridskoåkning, curring etc. Jorden med dess växtlighet,
med dofter och färger- på detta sätt blir - säger N-E.
wickberg - "staden ett färg- och formskiftande kosmos och
ett instrument för dygnets och årets tider att spela på".

sammanfattningsvis kan man säga att ifarl vi nu i Jakob-
stad medvetet vil-I söka stadsfd6n på nytt och ge den tids-
enriga former, bör detta ske dels med beaktande av stadens
egen historia, traditioner och den GENrus Locr som finns
här men framför allt utifrån människan och hennes specifi-
ka behov. Humansirnen bör ange de värderingar som stadsbyg-
gande skarr tjäna. Teknik och ekonomi är endast redskap
för att förverkliga mänskriga strävanden och underl-ätta*r omänskligt Iiv.-*

Tekniken, ekonomin,

*rz

förnuftet måste därför underställas

"Att bygga är att samarbeta med jorden själv: Det innebår
att ge ett landskap en nånsklig stämpel som det alltid
kommer att behål1-a; det är också att bidra till den lång-
samma förändring som utgör städernas 1iv. Hur omsorgs-
fu.Ilt måste man inte söka för att finna den rätta plat-
sen för en bro ell-er en fontän, för att bygga en bergvåg
i just den kurva som är på en gång renast i linjerna och
mest ekonomisk".

Marguerite Yourcenar: "Hadrianus minnen"

'o "Ett viktiqt drag i våra allrnånkulturelIa stråvanden i dag

är att sIå broar mellan sektorer son hittills alItför myc-

ket hår varit isolerade från varandra. TiII den hör t.ex.
humanism och teknik, ekonomi och socialpolitik, natur och

miljövård och månniskans stråvan efter våIstånd".

Jan-Magnus Jansson, Nordisk byggdag I6' I985
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viljan att gestal-ta någrot nytt, viljan atttrotsa besvär-
ligheterna; att aldrig försonas med det omöjliga. Sist
och slutligen handlar det om att återgälda det pund som

*t ohar givits att förva1ta."

*
vill.
svåra

I"len

och

ock-
kanske

20För detta behövs visioner, hopp, om man så

så mod och kraft att envist röja nya vägar'
orimliga. Detta är kultur.

*tt 
"uå.ruurrs uppkomst och undergång finns inte i rnig; men

de finns inte heller utanför mig; de finns överhuvud inte,
de sker ständigt, och detta deras skeende sammanhänger

också ned mig, ned mitt tiv mitt val, mitt verk, min tjånst,
men de är också beroende av mig, tni-tt val, mitt verk. nin
tjänst.. Men de är inte beroende av om jag "bejakarn eller
"förnekar" vårlden i min sjål, utan av hur jag låter rnin

sjålstiga hå1lning till vårlden bli ti11 liv, till ett liv
som påverkar världen, till verkligt liv."

Martin Buber: "JAG och DU"

*'o 
"o"noro mig går man in i den sörjande staden, genom rnig 9år

. nan in tiII den eviga snårtan, genom mig går nan till fol-
ket som förlorats .lärnnat allt hopp, I som här trå-
der in. "

Portalinskription ur Dantes INFERNO

"och han förde nig i anden uPp på ett stort och högt berg

och visaale mig den heliga staden Jerusalem som kom ned

från himlen från Gud, fuII av Guds håilighet"

Johannes
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3 JAKOBSTADSBONS SYN PÄ STADEN;

ERFARENHETER FRÄN BREVLÄDAN "EN BRA STAD BÄTTRE'"
SA}4TAL, KURSER OCH TIDNINGSSKRIVERIER

staden lever i ett ständigt samspel mellan sin form, d.v.s.
sin morfologi och sitt - sina innehårr. staden förändras
hel-a tiden. Dessa förändringar är dock inte resultatet av
någon ödesguds nyckfulla spel med vår verkrighet. samspe-
1et mel-ran form och innehår1 sker enligt givna spelregler
och ingen egentrig förändring sker utanför dessa regler.
Varje förändring kräver ett stäl-l-ninqstagande - ett beslut.

rfall något negativt sker beror detta förjaktligen på att
någon har velat så eller att det har tillåtits. Bakom var-
je förvandling finns en beredning och ett beslut. Bes]u-
ten har fattats antingen i aningslöshet (och här farler do-
men tung), genom att ingå pakt med de krafter som velat
förändringen, eller i resignation inför omöjligheterna.

Jakobstadsbon har överlåtit ansvaret för stadens utveck-
ling åt f örvaltaren, d.v. s. besluitdattarna och t jänstemän-
nen- Förvaltaren kan förliknas med forna tiders inspek-
tor, "pehtori", eller nutidens disponent. Jakobstadsbon
är ägaren, uppdragsgivaren. Han förväntar sig att pun-
det skall- förmeras, att han själv skall få det bättre,
hans liv skarl underlättas, hans vä1stånd ökas. Han för-
väntar sig att förval-taren med sin erfarenhet, sin kun-
skap och sitt kunnande skal1 vara vuxen sin uppgift. Men

han förväntar sig också att förvaltaren skar-r vara beredd
att ta risker. Han vet att utveckling betyder risktagan-
de. Att bevarandet i sig är livsfarligt; att bevakandet
av revir och vaktandet av gränser är dödligt; .att gräva
ned pundet ödesdigert.

SYNEN PA T'öNVELTAREN3.1

Hur ser då ägaren, jakobstadsbon, på hur förvartaren ryckats?
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Hur uppfattar han den rådande situationen? Lyssnar vi till
signalerna från brevl-ådan "En bra stad bättre" så verkar det
inte som om förvaltaren'skulle ha lyckats särskilt vä1. Ä-
garen är inte nöjd med sin disponent. Enligt honom sköts
inte fögderiet särdeles bra. Framför allt anklagar han ho-
nöm för planlöshet och alltför stor försiktighet. Men ock-
så för att vara svår att komma till tals med. Förvaltaren
har distanserat sig, barrikaderat sig och utvecklats till
makthavare. Några ktipp ur kommentarerna.

"se yleinen nynnääminen" måste upphöra. Lyft upp era huvu-
den och visa er profil"

"ingenting händer, det finns ingen handlingskraft"
"det bubblar för mycket i grytan"

I samråden med olika grupperingar sägs liknande saker.

"det dribblas för mycket, görs för få måI"
"det saknas välgenomarbeta&_e f örslag"
"staden marknadsförs dåIigt"
"samarbetet inom regionen sköts dåligt"
"det tycks svårt att åstadkomma beslut"
"det råder en handlingsförlamning"
"staden är sjuk. Vi förväntar oss att de vi väljer skall
komma med någon form av medicin. Experterna bör visa hu::

det skall gå till."

l"ledborgarna uttrycker
"sanningen" e1ler

allt detta är uttryck

sitt missnöje. I
är det så? Är det
för professionell

folket finns
i stället så

kverulans.

käns 1an

att

Vilken uppfattning har då pressen? Pressens uppgift i sam-

hä1let är ju att så objektivt som möjligt följa med utveck-
lingen, iaktta den, och sedan skildra den, men också ana-
Iysera den.

I princip säger pressen samrna sak som det vi redan citerat.
Den gör det i berättarform men ofta även i analytisk form
på ledarsidan. Den 27 september detta årkontrastera.rAlf
Snellman Jakobstads försiktighet mot Karlebys dådkraft i
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ledaren. "Vad skiljer Jakobstad från Karleby". Snellman
beskriver Jakobstads oförmåga att satsa och handla snabbt
men avslutar ändå med orden:

"Om Karleby och Yl_ivieska kan,
bör Jakobstad också kunna.
Nu och i framtiden.

3.2 SYNEN PA UTT,.TöN

Vad säger då jakobstadsbor
mi 1 jön?

om fögderiet om den fysiska

Han uppfattar den som vanskött och känner antingen ett sti-
gande främlingsskap inför den, eller också omsorg och sorg.
I bägge falIen, i det rel-ationslösa och i relationen, li-
der han.

Några klipp f rån brevl-ådan "En bra stad bättre":

"Gatorna är dåliga, torget trist, fantasilöst, ödsligt, be-
tonglikt dött".

"Torget är inget torg".
"Centrum är en labyrint"
"Trafiken är vansinnig"
"Parkeringen sköts dåIigt"
"Hur kan någon påstå att Jakobstad är en bra stad. Ingen
trafikkultur, ingen parleringspolitik"

"Nattraf iken omö j Iiggör centrumboende rl

"Stockstugiorna passar inte på torget, de hör hemma i skogar-
natt.

" P Ianerna
"Bort med

etc.

Vi har nämnt att stadens fysiska miljö är framtidens gjut-
form. Vi påverkas av den. Vi formas. Våra barn likaså.
De ovanciterade kommentarerna indikerar att Jakobstad i
dagens läge inte förmår forma oss i rätt riktning. Ifall
detta är sant återstår, säger sociologerna, ledan och i

är gjorda för trafiken, inte för människorna".
parkeringen från torget".
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vi har nämnt att stadens fysiska miljö är framtidens gjut-
form. Vi påverkas av den. Vi formas. Våra barn likaså.
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förlängningen aggressionerna och destruktionen.

Vi tror att signalerna
Jakobstad understryker
dessa frågor.

senaste årens nattliv i
av ett uppvaknande inför

"Vi-anda", en "jakobstadsanda".
med hjälp av "solskensmärken"
genom att inrätta en "spea-
utomhus med kontinuerlig di-

från de

behovet

3.3 FöRSLAG TrLL r'önsÄrrnrNc

Erfarenheter från brevlådan "En bra stad bättre".

Vilka lösningar ger man då? Al1mänt sett har man kommit
underfund med att man avhänt sig rätten att fatta beslut
men paradoxalt nog känner man ändå ansvar inför framtiden.
Det man önskar är delaktighet. Rätt till verket och verk-
ligheten. Man vi11 överbrygga klyftan mellan sig och för-
valtaren. l4an vill påverka så direkt som möjligt. For-
merna varierar men man viII delaktighet även för de små

i samhället. Det ges förslag till stadsdelsparlament, en

gång om året förekommande folkparlament, ( "där staden skul-
le bjuda på kaffe" ) och det ges förslag om utvecklande av

samrådsformer. Man vilI dessutom ha en permanent förslags-
Iåda

Därutöver vill man skapa en
Detta skulle man åstadkomma
och andra dekaler, men även
kercorner" både inomhus och
rekt sändning i lokal TV.

Beträffande stadens rum och verksamheter önskar man:

Ett bilfritt centrum. "Gågator är livliga, grranna, blom-
miga, soliga, ljumma, fridfulla, rofyllda - och framför
a1lt förskönar de staden. På sommaren stannar man vid
en terass och äter eller förfriskar sig. Där kan ord-
nas eller skapas tillställningar: l4usik., dans, mode-

visningar, politiska eller religiösa framträdanden och
rek1am".

Kontrasterande mot detta säger ungdomarna:
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- Ett bilfritt centrum. "cågator är livliga,jranna, blom-
niga, soliga, Ijumna, fridfulla, rofyllda - och framför
al-I: iörskönar de staden

- Gör Kanalesplana&n till gågata. Bygg ett springbru:.:s_
.systen för att s.a.s. restaurera begreppet ,,KanaI_=s3la_
nad".
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-"Det är onödigt att göra något åt gaturallyt. Vi ungdo-
mar kommer i alla fall att fortsätta träffas där vi själ-
va vill_.

Flera förslag:
- Gör Kanalesplanaden tiIl gågata. Bygg ett springbrunns-

.bystem för att s.a.s. restaurera begreppet "Kanal-Espla-
nadtt.

- Ett levande torg. "Gör torget till en samlande punkt
med 1iv och rörelse". "Sätt färgade plattor på torget och
trottarerna". "Använd vackrare lyktstolpar.
Bygg springbrunnar. "Finns det något skönare om somma-

ren. tt

- Mera grönska i staden.
Bygg en utescen i skolparken.
Gör staden handikapvänlig.
Bygg centraliserade parkeri-ngsplatser. "Ge parkeringsfrå-
gan högsta prioritering. "

-"Bygg parkeringsplatser vid busstationen och gamla sport-
plan".

-"Reservera parkeringsmöjligheter under torget".
- "Bygg parkeringrshus . "

När det gä11er verksamhd.erna i al-lmänhet säger man bl.a.
-"öka torghandeln".
-"torget är händelsefattigt när handeln upphör. Låt musi-

kanter uppträda utan förstärkare"
-"ordna marknad en gång i rnånaden"

-"inrätta en t'speakercorner."''

-flytta ut bord och stolar på trottoarerna"
-"Varje affär skall- få några kvadratmeter för försäljning

direkt på gatan. "

- "förbättra busstrafiken"
-"ge rum för disco och andra danstillställningar, al-la vi11

ju inte sitta på krog. "

Beträffande stadsförvaltningens verksamheter sägs det:

-Biblioteket skalI byggas stort, vara "palatslikt" ("Jag
skulle vilja att biblioteket skul1e vara ett palats) och
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situeras i centrum invid torget. Kombinera det med ar-
bis.

reserveias för kulturen. "Läget förplik-
dans - "bli ett hus för sång och

-Rådhuset skall
tar". "Låt det

-Bygg utstäl1ningrshall för bildkonst.
-Bygg musik-och teaterestrad i skolparken.
-Bygg idrottsanläggningar .

-bolIha11
-ishockeyhall
-tennisplaner
-fotbollsplaner ( parentesen )

-Bygg ny simhall-.
-Ordna musik på skridskobanan.

sammanfattningen av svaren från brevlådan "En bra stad
bättre" kan ske med stefan Toivonens kommentar: "En ut-
veckling av miljön och då främst torgmirjön är en av hörn-
stenarna i turismens utveckling i Jakobstad. Dessutom bör
detta ske med en så folklig process som möjligt. "

Erfarenheterna från kurserna
råden med grupperingen inom
håll.

i arbetarinstituten och sam-

näringslivet pekar åt sanna

Från arbetarinstituten kommer signalerna:

-Sänk hastigheten i stadscentrum.
-Anställ lapplisor.
-ordna goda cykerförbindelser från förortena mot centrum.
-Bygg kulturcentrum invid torget.
-Gör torget attraktivt med fasta bänkar, springbrunn,
stråIvärme.

-Töm rådhuset på nuvarande hyresgäster.
-restaurang i källaren. Uteservering.
-kammarmtisiksat
-Utstä1lningar

Köpmännen säger att handern berörs av infarterna, trafiken
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3.4

och parkerj-ngen samt utvecklas genom att Centrum görs
levande både dagtid och kvällstid. Man viII därför att
handel och kultur knippas ihop och koncentreras till ett
avgränsat område. Bygg konserthus, teater, bibliotek i
stadens absoluta centrum säger man, samtidigt som man

definierar detta centrum ti11 trakten av torget - Ka-
nalesplanaden. Man säger att detta sjätvfallet kräver
koncentrerade parkerings 1ösningar.

Vid samrådet med juniorhandelskammaren hörs samma sak.
Stadens utveckling bör bygga på kulturen (i betydelsen
bildkonst, teater, film, litteratur, musik), utbildning-
€rI, handeln och industrin samt utgå och färgas av GENIUS

LOCIr platsens själ. Staden bör profilera sig som re-
gionens centrum. Möj1iga kanaler är lokalpressen och
När-TV.

SAMMANFATTNING

Anmärkningsvärt är att alla kommentarer och förslag rik-
tar in sig på händelser i det vardagliga, inte på stora
jippon, inte på festivaler i första hand. Här besannas
på nytt satsen att verkligheten bestäms av det vardagli-
ga. Festen är en nödvändighet, men endast som kulmen,

Extraherar man det väsentliga ur dessa inlägg kan man

konstatera, att jakobstadsbon inte är nöjd med hur de ge-
mensamma angelägenheterna sköts och inte hel1er med hur
miljön ser ut. Däremot är det tydligt att han inte har
gett upp hoppet. Han vill vara med och bygga något nytt.
Tydligast framkommer detta i en skrivelse i brevlådan "En
bra stad bättre", där skribenten i samband med att hon

beskriver en utbyggnad av "rapakanalen" säger:
... "Slänterna planteras med vattenväxter och vildväxande.

Det finns massor av vackra sådana i vår flora, som

kunde användas där. Jaq ställer gärna upp den daq
planen förverkligas
. . . .Tack för chansen att få vara med. "
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rfall- man vill pröva en annan läsartr äV det material som
samlats, kan man säga att jakobstadsbon lever i ett hat-
kärl-eksförhå1lande till sin stad. Han upplever en till-
tagande rotlöshet och han håller på att mista sin re]a-
tion tiIl sitt eget närsamhälre och dess kul-tur. Han a-
nar att han håller på .att ta skada tiIl både kropp och
sjäI.

Samtidigt söker han
vill- utf orma.

nya rötter i en tillvaro som han sjä1v

Rotlösheten kan del-vis förklaras med att stora derar av
befolkningen är första generationens stadsbor, men i li-
ka hög grad med att jakobstadsbon inte haft något gemen-
samt projekt att samlas kring, utan i stort sett överta-
git tidigare generationers arv utan att rätt kunna förval-
ta det. Til-1 detta syndrom hör säkert också utveckringen
av språkförhållandena i staden. Tvåspråkigheten, som
kunnat vara en rikedom, har i stälret spjälkt beforkning-
en i två läger med hemvist i skirda kurturmiljöer.

På detta sätt har staden visserrigen existens, men den sva-
rar inte mot det behov av offentligt riv 2åo* människan
söker och som förstärks av den ständigt ökade fritiden och
förvandl-ingen av "begreppet tid". staden existerar, men
den är utan innehåll och därför inte verklig. privatise-
rinqen (av lat- privare : beröva) har berövat det offent-
liga livet dess styrka och mystik.

En komprimerad analys av situationen kan ges
uttryck som fälldes under ett av de samråd vi
ka grupperingar:

"Staden är
jer skaII
perterna

s juk.
komma

Vi förväntar
med någon form

i form av ett
hade med oli-

oss att de vi vä1-
Ex-

bör visa hur det skal-l
av medicin.
gå til1. "

följande avsnitt handlar.
"t Med "offentligt liv" avser vi hår all.t månskligt som sker

på stadens offentliga platser (de offentliga byggnaderna,
gatorna, torgen, platserna) och som innebår att den enskil-
da människan integreras till ett samfund, att människor :r-
tan blodsband talar sig samnan till ett månghövdat ind.iv:-
dum, blir en enda kropp.

Det är om detta



40

il Ett forsök
till en samlad
kommunalstrategi

Äger du tvenne slantar, sade Li Ti på en resa

köp då ett bröd och en blomma

Brödet är titl för din föda

Blomman du köPer betYder

att livet är värt att leva'

Harry Martinsson
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II ETT FöRSöx TTT,T, EN SAMLAD KoMMUNAL STRATEGI

INLEDNING

Uppdraget vi erhöl1, innefattade budet
samlad kommunal- strategi, dels för ett
mellanlångt perspektiv.

1

att formulera en

1ångt, defs för ett

Vi har uppfattat detta så att vår uppgift är att öppna

tanken och handlingen mot nya möjligheter och vi vilI gö-
ra det genom att visa på horisonten och vägen,men också
genom att beskriva färdmedlen.

Vi utgår från att det finns en stadsform, en annan verk-
lighet, som, bättre än den vi nu upplever, svarar mot vå-
ra mänskliga behov. Denna samlevnadsform har vi försökt
beskriva i avsnittet "stad.sbegreppet". Vi är medvetna om

att bilden är dunkel, liksom horisonten endast anings-
fylld, och att vi därför också saknar ord för en pregnant
beskrivning.

Vi
mot

nu

vill ändå betona vikten av att omedelbart bryta upp

detta mål, att med dådkraft förverkliga det som vi
anar.

I de fa1l vi känner oss osäkra bör vi söka oss till KäI-
Iorna: dels tiII historien och id6historien, dels tiII
den helhetssyn på människan som avtäckts under de senas-
te årtiondena. Sist och slutligen handlar ju a1lt om

männi-skans väsen och villkor.

Det gä1Ier därför att vara lyhörd för hennes behov av
mänskligt liv (som är mycket mer än existens ) , hälsa
och vardagsupplevelser. Här gä1Ier samtidigt att undvi-
ka alltför stor beskäftighet och framför all-t att upp-
fylla Hippokrates läkared: "först av allt inte skada",
PRIMUM NON NOCERE.
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2

Det finns stadssamfund som varit vida överlägset vårt i
denna uppgift. Stadsstaten Athen är ett exempel på ett så-
dant samhäfle. Trots att "det mänskliga" endast var för-
behåtlet den priviligerade mannen, den "frie atenaren,',
(kvinnorna, barnen, främlingen, slaven hade inga rättig-
heter) lyckades denna kultur med sin demokrati, sin fi-
losofi, sin vetenskap och sina sköna konster att befruk-
ta he]a den västerländska kulturen.

Ett exempel. Arbetet existerade inte i den mening vi nu

ger det. Arbetet var ingen dygd i sig. Atenaren arbeta-
de inte. Han var fri. De som utförde "arbetet" var sla-
varna, den tidens robotar. Atenaren sjä1v diskuterade
filosoferade, utbildade .sig, utövade sport, vistades på

teatern och var i övrigt sysselsatt med de sköna konster-
na.

Vi tror att det är viktigt att spegla vår egen industri-
robotiserade tillvaro och vår övergång til1 datasamhäf-
Iet i Atens verklighet och tåta kunskapen om detta sam-
fund ge form åt vårt eget befrielsedrama.

Utgående från vår uppfattning att graden av vår verklig-
het (halten i vår livskvalitet) bestäms av vår förmåga
att skapa relationer ti11 varandra som människor

ti11 miljön och
ti11 den andliga verkligheten

definierar vi följande mål i betydelsen horisont - för
stadens utveckling.

i,qÄr,nr

Staden Jakobstad skall vara en stad som såväI beträffande
sitt innehåIl- som sin form utgör en stimulerande livsmil-
jö för sina innevånare. .Utgångspunkten för aIlt skall va-
ra upplevel-ser i det vardagliga. Utvecklingen skall ske
utgående från Jakobstad som stad vid havet och rned det
mänskliga som verk i historien.
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2.L

2.L.L INNEHALLET

Innehå11-et
Innehållet
Innehå11-et

2.L.2

BESKRIVNING AV T,IALNT

är möte, verk och Lek.* 22

- *23
innebär mångfald och rörelse. --
skapar centralitet - magnetj-sm.

Jakobstad erbjuder storstadens rikhaltiga utbud av verk-
samheter och tjänster i såväl ekonomiskt, kulturell-t som

utbildningsmässigt hänseende .

Stadens centrum bebos.
- Detta innebär inte enbart centrumbostäder i oli-

ka former, utan framför allt att aIIa (barn,kvin-
nor, män, rörelsehindrade, främlingar etc. ) kan
vistas där under a1la årstider och utan pekuniär
insats.

Jakobstad genomsyras av havsmotivet.

FORMEN

Formen är bärare av värdesystemen.
Formen innebär samrin]24 (=korr".ntration)
Formen uttrycker centralitet och skapar

och samtidighet.
identitet.

I
2

Staden utvecklas som konstverk i tid och rum.
Den okontrollerade tillväxten mot stadens perifera de-
lar hejdas och staden avgränsas och kontrasteras mot

landsbygden.
Utvecklingen riktas mot centrum och en betonJ-ng av
stadsid6n. De omkringliggande stadsdelarnas anknyt-
ning til-1 de centrala delarna förstärks.
Centrum definieras geografiskt.
Möjligast många varandra kompletterande verksarnheter
(livsformer och livsförutsättningar) äger samtidigt
rum på ett avgränsat geografiskt område. Tyngdpunk-
ten är för1agd till torget.
Stadsbyggandet inriktas på "t:.skapa kvalificerade plat-
ser för det offentliga livet,"platser för samtidighet
och möten.
*22se 

noten arr-t 
*r,

*25se 
noten tirl "2r,

3

4

5

6
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l,tångf ald: komplexa, komplementära och motsättningsfyll.ria
håndelser som ses genom varandra (transparens).
Mångfald som motsats tiII enfald, entydighet,
likriktning, renodling

RöreIse: föränderlighet, mobilitet, Iiv
Rörelse som motsats tiII oföränderlighet, stel-
het, död.

Samling: omfattad, definierad, fattbar, påtaglig, över-
blickbar, koncentration, ackurnulation
Sanling i motsats till uppspjälkning, splitt-
ring, söndring, oformlighet

Satntidighet: "på en och saruna gång", simultanitet, ge-
nonskinlighet (transparens) skikt, rurn

för tolkning. Santidighet även i annan

bemärkelse: olika släktled är samtidigt
nårvarande genom verken (= byggnadsver-
ken, konstverken etc. )

Santidighet i motsats tilI den enskildes
'allting har sin tid". entydighet, ren-
odling, ingenting annan än".

InnehåIlet uttryckes ståndigt genom former
forrn är staden som person.

Innehå1I och
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Jakobstad genomsyras av havsmotivet.
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Utvecklingen skall ske
utqående från Jakobstad som , starl vid havet och med dct-,
ntånskliga som verk i historien_
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3

Formen uttrycker centralitet och skapar identitet. Inne-
hållet uttrycks ständigt som formen. Form och innehålI
är staden som person.

VAGEN

Vägen är målet i
Vägen kräver val

bemärkel-sen "redan nu men inte ännu".
av tyngdpunktsområden.

3.1 TYNGDPUNKTSOMRÄDEN

Jakobstad har halkat
ning på innevånarnas
till en utbyggnad av

efter i utvecklingen. Stad.ens sats-
trivsel- har i stort sett begränsats
socialväsendet och skolväsendet.

Satsningen på kulturen i betydelsen musj_k, teater, bitd-
konst, filmkonst, dans och litteratur har däremot varit
minimal. Satsningen på den fysiskamiljön, arkitekturen
och stadsbyggandet katastrofalt då1ig. Satsningen på id-
rotten til-l andra delar än vad som gäller friluftslivet
begränsad.

Allt detta speglar vårt icke urbana synsätt. Sarnma sak
har gäI1t andra städer med'stor inflyttning. De flesta
har dock vaknat och har nu fått ett försprång. I mot-
sats till många andra städer har vi ändå ett trumfkort
på hand: vårt centrum.

iakobstads centrum är samlat, Iivfu11t, fullt av histo-
riska skikt och framför allt formbart i betydelsen utveck-
lingsdugligt. Stadens central-a delar utgör vår största
resurs inför framtiden.

3. I. T GEOGRAFISKA TYNGDPUNKTSOMRÄDEN

Vid val av geografiska tyngdpunktsområden bör därför sta-
dens centrum som det beskrivs i juniorhandelskammarens un-
dersökning från år 1982 och i Ilmari Heinonens diplomarbe-
te från år 19BI inta en entydig första plats.

Lika självk1ara tyngdpunktsområden borde stadens infarter
och förbindel-seleder mellan förorterna och centrum vara,
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Vid val av geografiska tyngdpunktsområden bör dårför sta_
dens centrum som det beskrivs i juniorhandelskaEunarens un_
Cersökning från år L9g2 och i Ilmari Heinonens diplomarbe_
te från år I98l inta en entydi.g första pLats.

7*,+ $åltq tr E E{t ff ffi ffi::-"'tiå A-
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men också utvecklandet av havsmotivet i Gamla
boda. AlIt detta antyds red.an under rubriken

hamn och Fä-
"Målet".

3.L.2 VERKSAMHETERNAS TYNGDPUNKTSOMRADEN

När frågan gäller vilka verksamheter som staden främst bör
satsa på och bereda rum för, för att kunna svara mot inne-
vånarnas allmänmänskliga behov, brir saken genast svårare.
Här är ingenting rängre självklart. Här behövs visioner,
kJ-arsyn, öppenhet och i många fa1l sinnesändring. d.v.s.
viljan ti11 ändring av attityder.

Vi utgår emellertid från att de områden som är mest efter-
resurserna. Risken att vi aldrigsatta bör få de största

uppnår måIet är annars överhängande.

vi tror därför att staden just nu kraftigt bör satsa på kul-
turen,.d.v.s. målmedvetet gå in för att utveckla musiken,
teatern, bildkonsten, filmkonsten, dansen, litteraturen,
men också konsthantverket, arkitekturen och stadsbyggan-
det. satsningen bör innefatta både verksamheter och verk
och i grunden rikta in sig på "stad.en som konstverk i tid
och rumtt.

"Konsten bidrar",
sanrhäIlet med sin
ma och njutning.
mening".

säger Lefebvre, "til1 att förverkliqa
Iångvariga begrundan av l_ivet som d.ra-
Dessutom återstäIler konsten verkens

3.2

Vägen innebär att den framtida staden och dess väsen av-
sröjas i den mån vi vågar ta ut stegen i form av moder-
Ier, experiment, men också i verkliga handlingar.

RUMSMODELLER

Rumsmodellen omfattar experiment med stadens ru(I, expe-
riment.mecl stadsgestarten. Rumsmodeller är veritabra
känselspröt in i framtiden. Ti11 denna kategori hör

planer av olika slag
ex. Ilmari Heinonens diplomarbete som visat sig
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vara en verksam katalysator för bedömningen av nu-
1äget och utvecklingen,

miniatyrmodeller
användningen av miniatyrmodeller
tivt i samband med fotografering

är speciellt effek-
och filmning

3.3

konstnärliga visualiseringar
perspektiv och bilder av förvandlingen av stadens
rum

skalenliga experiment
gatukonst; bildkonst, skulptur
springbrunnar, väggmålningarr portaler, utetakr äV-
gränsningar

exkursioner
besök av platser där det man söker redan finns i
verkligheten

TIDSMODELLER

Tidsmodellen omfattar experiment med verksamheter i stads-
rummen

Hit kan räknas
de traditionella vår- och höstmarknaderna
nya former av marknader som t.ex.

loppmarknader
främjar gemenskap

fiskmarknad
betonar staden som havsstad

försäljning av varor på trottoarerna
uteserveringar på trottoarer och torg
avstängning av vissa områden för biltrafik
experiment med lätta trafikleder
gatuteater
gatumusik
gatudans
trollkonstnärer
gatuschack
lekar och tävlingar
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gatutea ter
gatumusik
gatudan s

tro I lkons tnärer
gatus chack
lekar och tävl ingar

Leken är ett sammelbegrepp för allt från barnens lek tirl
idrotten, dansen, teatern - överhuvudtaget allt som karak-
teriserar HOMO LUDENS, den lekfulla människan. Leken, sä-
ger AlvarAalt.o, är början till aII kreativitet och i och
med detta en livsnödvändigheL

'fF'7'-
,4::-l- ,i..

Lrå skall man ån en gång i staden höra fröj<ierop
och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud
och än en gång skall gamla mån och kvinnor vara
att finna på gatorna, var och en med sin stav i
handen, för hög ål.ders skull. Och stadens gator
skall vara fulla av gossar och flickor som leka
där på gatorna.

ieremia och Sakarja
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ttspeakers corner',
- musik på skridskobanan
- parkaktiviteter 

i
Utstäl-Iningar i olika offentliga utrymmen

Allting kan få sin kulnren i festivalen, Jakobs Dag.ar, ef-
ler motsvarande. Händelserna riktar in sig på delaktig-
het och en integrering av den enskilda människan i sam-
fundet. Allt bör om ntöjligt utgå från Jakobstads egen-
art och platsens anda, GENIUS LOCI.

sången och musiken kunde anspela på våra skal_der och vår
sjöfart. Teaterverksamheten kunde spegla vår nuvarand.e
situation "allom ti1l fröjd och gamman,,. Gatudansen kun-
de b1i "Jakobsdansen", en speciell form av gemenskapsdans
som likt "Tro, hopp och kärlek" endast förekommer i Jakob-
stad- Lekarna och tävlingarna kunde utgå från de lokala
traditionerna och befruktas med impurser från sjöbygden
och Härmä-trakten. Tävlingarna kund.e, liksom i siena
anordnas mellan stadsdelarna.

Varorna kunde
kritpipor etc.
rökt sik o.=.;

inriktas på något typiskt för Jakobstad,
Uteserveringarna kunde servera färsk-

3.4 POLITISKA MODELLER

MåIet är en stad med det mänskliga som verk i historien.
vägen är att i ol-ika former och på a]la nivåer låta bru-
karen bli delaktig i verket. Här krävs fördomsfrihetr upp-
finningsrikedom och framför a1lt öppenhet.

Ti11 kategorin politiska modell-er hör säkert bildandet av
sanrmanslutningar, som t. ex.

" f öreningen Kanalespland.en "
eller stadsdelföreningar: permo, skatan, skutnäs, Lappfjär-
den, för att nu ta några exempel. vi tror dock att möjlig-
heterna inte är begränsade ti11 dessa yttringar. signarer-
na från brevrådan "En bra stad bättre" inclikerar att for-
mer för del-aktighet bör uppfinnas och föres1ås praxis.
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4 r'ÄRolanor,el,l

Färdmedlen innebär
lighet överflyttas
ordet kött.

att man byter nivå. Horisontens verk-
till vår egen. Filosofin blir pragma,

4.1

Livet binds vid former och system.

Färdmedlen innebär att det intuitiva tänkandet ersätts
med vetenskap och teknik, experimenten och leken med pra-
xi-s och verk- De betyder även att helheten spjälks upp i
fattbara enheter. Vi 1är känna och begagna.

Denna process är farlig i den bemärkersen att vi samti-
digt löper risk att förlora helheten, att, med andra ord,
inte rängre fatta vad det egentligen handlar om. Den är
inte desto mindre nödvändig. Den är ett självklart måste.

Al1t handrar om att visionerna skar-r förverkligas.

Som "färdmedel-" vill
och planering.

vi lyfta fram två områden: forskning

FORSKNING

vetenskapens förmåga att analysera och utvärdera enskil_da
komplexa verkligheter bör all_tmer tas i bruk.

Forskning brir en nödvändighet där myterna florerar, osä-
kerhet råder eller där man a1lmänt endast "tycker',.

Vi föreslår föIjande forskningsprojekt.

EN SOCIOLOGISK

BOR

UNDERSöKNING AV FöRSTA GENERATIONENS STADS-4.1.1

r våra bemödanden att lyssna in siginarerna från stadsborna
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har vi trott oss förstå att stora delar av befolkningen
känner sig rotlös. Vi har sagt att det dels beror på

"förstagenerationenstad.sborsyndromet", dels på utveck-
lingen av språkförhållandena i staden.

Ett forskningsprojekt skuIle
frågan och samtidigt kunskap

kunna ge klarhet i
som bör qöras.

enkelt
om vad

4.I.2 DEN NEGATIVA FLYTTNINGSRORELSEN

Staden har inte lyckats
träf fande 0-tillväxten.

nå upp till sin måIsättning be-
Stadens befolkning minskar.

vi tror att detta till stora delar beror på att staden in-
te kan erbjuda något annat än vad grannkommunerna förmår.
vi tror att staden inte lyckats profilera sig gentemot
landsorten. rnte lyckats med att vara stad. En under-
sökning i intervjuform skulle bringa ljus i frågan.

4.I.3 VARANDRA KOMPLETTERANDE VERKSAMHETER

I samråden med köpmän, finansmän och olika sammanslutning-
ar har det framkommit önskemå1 om symbiosliv med förvalt-
ningens verksamheter.

Vi har hävdat att möjligast många och differenta verksam-
heter på ett geografiskt begränsat område (där fotgängar-
trafiken blir attraktiv) är en förutsättning för ett rikt
stadsliv. För situeringen av stadens egna verk och verk-
samheter anser vi det vara nödvändigt att undersöka vilka
verksamheter som mest har nytta av varandra.

4.I.4 KULTURPOLITISK ANALYS

Vi tror att den rotlöshet, som stora delar av befolkning-
en upplever härrör sig från detta, att människor ryckts
upp från en sjä1vklar, traditionsrik, familjekoncentre-
rad, agrar miljö ( jfr 4.1. I ) . Lösryckt från sina santman-

hang tar människan skada till kropp och själ.
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Vi tror däremot att botemedlet skall finnas i staden
själv. Staden skall kunna erbjuda frihet och grogrund
för nya rötter. Vi tror att denna nya åker och dessa
nya skogar står att finna i kulturen och idrotten. Vi
hävdar att kultursektorn är den mest eftersatta.

Vi föreslår därför en undersökning av stadens satsning-
ar på kulturen (i betydelsen musik, teater, bildkonst,
fil-mkonst, dans och litteratur). Vi föreslår också att
denna undersökning speglas i grannstädernas och i övrigt
motsvarande städers förhållanden. Det kunde dessutom
vara intressant att jämföra insatserna med de större
städernas. MåIet omfattar ju i princip storstadens ut-
bud.

Undersökningen borde gä1Ia verksamheter och utrymmen,
men också andra insatser som t.ex. direkta bidrag och
inköp av konst i olika former.

A1It borde reduceras ti11 mark,/capj-ta odn m2/capita
Språkförhållandena bör tas med som komponent.

4.I.5 FINANSIERINGSFOR},IER/FORMER FöR BYGGANDE

Staden skall svara mot människans behov av levande rela-
tioner ti1l medmänniskor, miljön och de andliga värdena,
d.v.s. kunna erbjuda rum för det offentliga livet med

dess innehåll av möten, verk och lekar.

Vi hävdar att staden inte lyckats med detta.

Vi är medvetna om att det finansiella läget är kärvt.
Vi tror däremot inte att staden självmant skall- välja
svä1tdöden.

Vår fysiska miljö deklinerar: förvaltningens byggnader
förfaller; den offentiga miljön (gatorna, torgenr plat-
sernar parkerna) förslumrnas. Investeringen för sådant
som kunde bli verk och verklighet (identifikationsobjekt)

för stadens befolkning tycks utopiska.
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Vi påstår emellertid att det är just nu vi bör satsa.

Det
för
mer

är därför nödvändigt'att på alla vis söka
satsningar, t.ex. nya finansieringsformer
för byggande

nya

och

former
nya for-

4.2

Förvaltningen borde allvarl-igt gå in för att undersöka och
pröva nya metoder, röja nya vägar.

PLANERING

Pl-aneringen måste omvandlas till- att bl-i ett instrument för
att styra utvecklingen.

Planeringen har i de former den bedrivits inte vari_t g:run-
dad på en medveten poritik. Beredningar och beslut har- *)A
skett i aningstöshet,-i resignation e1l_er utgående från pri-
vata (i bemärkersen "det offentliga livet berövande") intres-
sen.

Pl-aneringssystemet som sådant har varit splittrat och sek-
torinriktat och i alltför liten utsträckning kopplat till
ekonomiska strategi_er.

Den ekonomiska planerinqen har varit helt
ditionel]a f ormer och tänkesätt.

baserad på tra-

Planeringen har därför avkönats. Den har inte på ett ti1l_
fredsstä1lande sätt lyckats befrukta verkligheten; inte va-
rit ett kurturarbete i den betydelsen att den skulle förmått
föra civil-isationen vidare.

Praneringen bör därför ges ett nytt innehå1lr €n ny riktning
och en ny effektivitet. rnnehållet är stadsbegreppet som vi
tycker oss se det formulerat i "mål-et för stadens utveckling',i
inriktningen är att ge staden identitet, d.v.s. ge staden ge-
stalt och väsen. uit 6ör begreppen samling (=koncentration)

*26
Aningslöshet = dunhet, inte som intellektuell defekt, u-
tan mänsklig.
Dietrich Bonhoeffer beskriver dumheten på föIjande sät: i
boken "Motstånd och uirderkastelse" "Dumheten år en farli-
gare fiende tiII det goda än ondskan. Mot det onda ka:l

man protestera, man kän avslöja det, man kan i vårsta
fall förhindra det med våId, ondskan bär alltid självför-
intelsens grodd inom sig, eftersorn den åtminstone frari<aI-

' lar ett inre obehag hos människan' Mot dumheten år vi
vårn1ösa. "
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4.2.r

och avgränsning.

Effektiviteten innebär att planer av olika kategorier sam-
manförs til-l- handlingspaket.

PLANERING AV DEN FYSISKA MILJöN, OMRADEN, GATOR, TORG, PLAT-

SER, PARKER

Planeringens huvuduppgift skal_I vara att:
1. Muromgärda staden. d.v.s. avgränsa och kontrastera sta-

den mot landsbygden och samtidigt hindra den amöbaartade
perifera utvidgningen av stadens fysiska gestalt.

2. Betona centrums betydelse som regionens självskrivna
centrum, som naturlig plats för det offentliga livet i afla
dess former och som en värdig bärare av samhälJ_ets form-
och värdesystem.

3. Betona havsid6n d.v.s. på alla upptänkliga sätt föra ha-
vet närmare stadens centrala delar.

Som en följd härav bör:
l. De offentliga platserna genomgående ges större uppmärk-

samhet. Detta gäIler såväl förortens gator och lekplat-
ser som de centrala delarnas gator, torg och parker.

Tyngdpunkten läggs dock i centrum och framför atlt tilI
området "torget- Kanalesplanaden".

Gränsen mellan det offentliga och det privata bör mar-
keras. På bostadsområden kan detta ske genom att av-
skärma tomterna från gatorna med hjälp av häckar, sta-
ket och murar. Avsikten skaIl vara att tillfredsstä1la
människans motstridiga och komplementära behov av säker-
het och öppenhet, isolering och möte.
Infarterna planeras för att få en gestalt som motsvarar
deras uppgift: att leda in besökaren i reqionens centrum.

Infarterna är i dag vanskötta och anskrämliga och avslö-
jar på ett obarmhärtigt sätt förvaltarens syn på staden
som centralort. Så vill i dag värden möta sin gäst.

2

3. Förbindelsen från stadens perifera del-ar tilI centrum



57

Betona havsid6n d.v.s. på alla upptänkliga sått föra :a_
vet närmare stadens centrala delar-

Betona centrums betydelse som regionens självskrivna
cent.rum, som naturlig plats för det offentliga live: i alla
dess former och som en vårdig bärare av samhållets icrm-
och.värdesystem' 
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Infarterna planeras för att få en gestalt som motsva:ar

deras uppgift: att leda in besökaren i regionens cen--rum

Infarterna är i dag vanskötta och anskrämliga och a';:lö-
jar på ett obarmhårtigt sätt förvaltarens syn på sta:en

som centralort. Så vilL i dag vården möta sin gäst'

I It
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förstärkas både fysiskt och psykiskt, d.v.s. man bör
bygga attraktiva leder för den lätta trafiken.

Planeringen av Gamla Hamn och förbindelsen til1 cent-
rum längs "rapakanalen" ses som ett enda stort plane-
ringsområde med vattnet som huvudel-ement. Motivet bör
föras ända in i stadscentrum i form av dammar och fon-
täner.

4.2.2 STADSBYGGNADSPLANERING

Planeringen skall vara STADSBYGGNADSPLANERING och ses i ana-
logi till en normal byggnadsplanering, d.v.s. omfatta atl-t
från id6stadiet titl arbetsritningar och kostnadsberäkning-
ar.

Hela centrum t.ex. kunde vara ett sådant projekt. I en bygg-
nad sammanför arkitektplaneringen konstruktionsplanerr p1a-
ner för vatten och avlopp och ventilation, el.-planer samt
inredningsplaner. I fal-let Centrum återkommer samma sys-
tem. Här skal1 trafikplaneringen, den tekniska planering-
en av gatans konstruktioner samt vatten- och avloppsled-
ningen, belysningsplaneringenr planeringen av stadsrum-
mens inredningar och planteringar föras sanrman i en huvud-
planr a1lt utgående från en vilja att qestalta stadens
rum, inte från en önskan att asfaltera gator och bygga rör-
ledningar.

När man bygger ett hus är det otänkbart att konstruktören
skulle få göra vad han vill, el.planeraren vad han tycker
är bäst, inredaren vad han behagar o.s.v. Aningen karrike-
rat måste vi tiII vår egen skam säga att så är fallet när
vi bygger våra stadsrum.

Stadsbyggnadsplaneringen riktar in sig på att sammanföra
olika specialisters planer i en huvudplan med vidhängande
kostnadskalkyl och sedan sammanföra denna plan med den e-
konomiska planeringen och kommunplanen.

4

På deLta sätt blir planeringen fertil på nytt.
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Vår uppfattning är att det är vår skyldighet att frigöra
dessa resurser. AlIt annat är ett svek mot arvet. vi har
inte förmått förvalta det.

4.2.3 EKONOMISK PLANERING

vi hävdar att stadens ekonomieplanering ofta tenderat till
att bIi ett måI i sig samt i arldeles för hög grad trend-
baserad och relaterad tilr självuppfyllande profetior om

inflation, ekonomisk utveckling och arbetslöshet.

rfall vi tror att tidsenliga fenomen är oundvikliga då brir
de oundvikliga. t4en ifal1 vi å andra sidan inte antar att
vi på Hegelskt vis är totalt utelämnade åt ödet, då finns
det möjligheter.

Detta förfarande kräver dock
sonella resurser.

Vår uppfattning
redskap för att
Iätta mänskligt
att gestalta.

Kommunplanen är lagstadgad. Detta
dygd. Kommunplanen är på gott och

antingen pekuniära ell_er per-

är att ekonomieplaneringen skall vara ett
förverkliga mänskliga strävanden och under-
liv. Den måste därför understäIlas viljan

Med detta avser vi sjärvfallet inte ett utopiskt tänkande,
utan kreativitet (= förmåga att upptäcka) och ett vilje-
starkt stöd, samt ett oförväget sökande efter nya möjlig-
heter i det omöjliga.

4.2.4 KOMMUNPLANEN

är i och för sig ingen
ont.

Kommunplanen saknar i dag en
detta. Det är naturligt att
egentlig diskussion om målet

AIIa känner till
måI eftersom ingen

riktning.
den saknar
förts.

Vad alla däremot inte är medvetna om är att en kommunplan
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utan definierade må1, som svarar mot mänskliga behov, är
mera skadlig än nyttig. Med definierade mål- avser vi inte
enbart verbala formuleringar, utan framför allt den inte-
greringsprocess där stadsförvaftningen blir ett med må1et,
tillägnar sig det. Detta sker genom att man tal-ar sig sam-

man och något sådant har aldrig förekommit, i alla fall in-
te som ett konsekvent handlingsmönster.

Gärningar som inte möter ett behov kan vara dödliga. I en

olycksfall-ssituation, eo bilolycka el-l-er motsvarande, hjäf-
per inte beskäftighet och god vilja. Man måste ha kunskap
och kunnande. Man måste veta vad man kan göra och inte får
göra. Man måste känna till patientens behov också i de ö-
gonblick han sjäIv inte vet det.

"Vi-Ijan till- ansvar är gärningens ursprungrl
Dietrich Bonhoeffer

MåIen bör svara mot de mänskliga behov, som vi lyft fram i
kapitlet "Stadsbegreppet". Må1löshet möjliggör privata
vinstinstressen på det allmännas bekostnad. Härmed har vi
inte sagt eller ens antytt att sådana vinstintressen inte
skall få förekonrma. Det vi vitl säga är att de måste un-
derordnas det offentliga livets j-ntressen.

Den skolningsprocess som stadsförvaltningen just nu befin-
ner sig i är livsviktig. Den bör, enligt vår uppfattning,
därför i allt större utsträckning befatta sig med frågor-
na kring målen. Det kommunala maskineriet bör självfaI-
Iet fungera, men endast under förutsättning att målet är
definierat.

I annat fall kan kommunplanen bli
Den lagstadgade kommunplanen blir
dödande.

ett dråpslag mot staden.
dödfig. Lagens bokstav

4.2.5 PLANERTNG AV VERKSAMHETERNA

t"led verksamheter avser vi här stadsförvaltningens verksam-
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heter, d.v.s. det offentliga livets verksamheter.

r samband med förändring.och tilrväxt uppkommer behov av
nya utrymmen- Det är om dessa utrymmen och deras place-
ring denna avdetning handlar.

Verksamheter, som i övrigt finns i staden och som hör sam-
man med handel och övriga tjänster berörs inte på annat
sätt än att vi påpekar att stadsförvaltningen bör vara
uppmärksam på dessa behov och, i de faII de inte uppen-
bart strider mot det allmännas intresse, bereda rum för
den, d.v.s. sköta om att planläggningen fungerar.

Vår uppfattning är
fentliga livet bör
na.

den, att tjänster
för1äggas til-1 de

som berikar det of-
offentliga platser-

Enligt Camillo Sitte är de
skvärerna, parkerna e tc.)*27
ga l-ivets 'f ortbestånd.

offentlJ-ga platserna (torgen,
nödvändiga för det offentli-

TORGET

Jakobstadsviktigaste plats är torget. Denna sanning är
orubblig. Den vilar på historien som den manifeste-
rats i stadspl-aner och stadsbyggandet genom tiderna.

Torget härstammar från L652.

rlmari Heinonens diplomarbete, som tjänat som grund för
våra egna bedömningar och som på så sätt handhaft en vik-
tig katalysatorfunktion markerar torget som den självkla-
ra medelpunkten för två korsande axelsystem.

Det fakturn att stadens centralförvaltning flyttat till
strengbergs fastighet och att en fortsatt förflyttning av
verksamheterna planeras, inger därför stor oro.

Flyttningen är en sak på gott och ont. Den kan innebära
*27 

^ *öe not ZL,
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att ett helt centrum berikas. Den kan också innebära att
stadens viktigaste rum, torget, upphör att fungera. Den
offentliga platsen berövas sina innehå11_ och dör.

Detta hål-Ier just nu på. att ske.

vi hävdar därför att offentliga tjänster som röner stort
publikt intresse ( i betydersen stor publikfrekvens ) och
som samtidigt vj-sar på en ny tid med en ny uppfattning av
tid och arbete, inte under några som helst omständigheter
får för1äggas tirl- stadshuset utan bör fastmer situeras
till områdena kring huvudaxel-n med tonvikt på kvarteren
kring torget och främst torget.

Vi kan inte säga detta tydligt nog.

Sådana verksamheter som markerar en ny tid är stadigt i-
hopkopplade med kulturen i den mening som vi behandlat den
i avsni-tten "tyngdpunktsområden" och Stadsbegreppet". Från
det senare avsnittet lyfter vi än en gång Bengt Lidströms
ord: "Människan har behov av kulturel_I information i sin
livsmiljö. r informationssamhälret får kulturen en helt
annan betydelse än i det rationerrt teknikinriktade sam-
häIlet. I det sistnämnda kan kulturen liknas vid äppelmo-
set till- desserten medan kulturen i informationssamhätlet
blir en av huvudrätterna.,'

Vi vil1 än

samhäIle.
UTILITAS,

en gång betona kulturens värde i ett kommande

All-t handlar om en hierarki. Af lt handlar om

FTRMTTAS, VENUSTaJ2i "tt samhät-tsperspektiv.

Vi talar om att -biblioteket
-konsthal-lar
-konsertsalar
-utrymmen för arbetarinstituten

och utrymmen för motsvarande verksamheter bör för1äggas
till- torget eller trakten kring torget, antingen som sprid-
da enheter eller samlade i ett stort kul_turkomplex.
*2g 

*se not 2I,
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STADSHUSET

Förvartaren själv (centralförvartningen, skolförvaltning-
err, sociarförvartning€n, den tekniska sektorn o.s.v.) kan
gärna förtäggas tilt det nuvarande stadshuset. Förvart-
ningen mår bra av natur.riga kontakter mell-an enheterna och
staden som helhet mår bra av det. Dels frigörs viktiga
områden i centrum, ders uppstår i norr en ti11räckIig stark
tyngdpunkt som handeln i centrums norra derar och framför
allt storgatan drar nytta av. En sådan inverkan, säqer
köpmännen, märks redan.

Ett motsvarande händel-seförlopp som det vi nu står inför,
har redan ägt rum i- umeå. r början på sjuttio-tal-et f lyt-
tade förvaltaren ut titl- det gamla dragonregementet utan-
för centrum.

Nu har ett stort kulturcentrum med
platser byggts i absol_uta centrum.
har uppfattat det, överväldigande.

anpassade offentliga
Resultatet är, som vi

RADHUSET

r ett sammanhang som detta kan inte Rådhusets öde förbi-
gås.

vår uppfattning är, och den tycks sammanfa]laned den all--
männa uppfattningen i staden, att stadsförvaltningen i
brådskande ordning borde tirrhandahål-ra nya utrymmen åt
de nuvarande hyresgästerna.

vi tror att Rådhuset spelar en avgörande rorl när det gäl-
ler at! upprätthå1la det offentliga l_ivet vid toqg.bt. Där-
för förenar vi oss gärna med kören från allmänheten som
säger: "l-åt Rådhuset b1i ett hus för sång och dans',.

samtidigt är vj- av d.en åsikten att man i samband med att
det undersöks vilka funktioner som bäst rämpar sig för hu-
set, också bör vara beredd att undersöka möjligheten att
bygga ut den östra de]en av tomten, d.v.s. den som vetter
mot Runebergsparken.
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vi tror att Rådhuset spelar en avgörande roll når det gäl-
ler at,t upprätthålIa det offentliga livet vid torget. Där-
för förenar vi oss gärna med kören från alImänheten scm
säger: "Iåt Rådhuset bli et.t hus för sång och dans"-
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vi är medvetna om att detta förslag innebär ett oändrigt
risktagande. vi vet också att det delvist strider mot
empirens id6värrd. På samma gång vet vi att motsvarande
planer har förverkligats med lyckat resultat. Vi tror
därför att livet är viktigare än läran.

En undersökning av möjrigheterna borde emellertid ge ett
tillräckligt tydrigt svar. Några orakel bör staden inte
lyssna på.

vi föres1år därför att en arkitekttävling anordnas för att
utröna möjligheter och begränsningar. Anslutet tilr detta
problemkomprex borde en diskussion kring fullmäktiges ses-
sionssal föras.

Dess rätta plats i både historiskt och hierarkiskt hänseen-
de invj-d torget kan möjliggöras i det initierade annexet.

Andra renodlade funktionssammanhang talar dock emot detta.
vi föresrår att sessionssalen i detta skede skarl ingå som

en komponent i Rådhusets id6planering.

TRAFTKEN OCH PARKERINGEN I CENTRUM

Problemkomplexet ligger i skärningspunkten melran det pri-
vata och offentliga.

Trafiken och parkeringen upplevs som ett av innerstadens
största problem: De kanske är det. I varje fa1l hindrar
den nuvarande ordningen ett framväxande av ett levande
centrum i den form vi sökt beskriva det.

Vi tror emellertid inte på några drastiska åtgärder.
stadsbornas alrmänt konservativa håltning tirlåter inte
något sådant. Staden som helhbt, anser vi- därför mår bäst
av ett gradvis växande i rätt riktning. Växandet måste ock-
så ses i relation titl stadens ekonomiska resurser.

Vi tror
Även de

däremot på

små stegen
de små

kräver
konkreta stegen mot ett nytt måI.
tillvänjning, tillägnelse.
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vi föreslår därför en ny trafikpranering av stadens cent-
rala delar. Planeringen skal1 utgå från fotgängarens och
cyklistens perspektiv och även omfatta en undersökning av
parkerings problematiken .

söm en konkret åtgära redan i detta skede föreslår vi en
övervakning av korttidsparkeringen. vårt förslag sanman-
fall-er hert med intensioner som under en längre tid fun-
nits på tekniska verket och som nu också önskas av köp-
mannaföreningen. vi föreslår helt enkelt att staden o-
medelbart skall anstä11a parkeringsövervakare, s.k. "lapp-
Iisor".

Trafikplaneringen ges följande vägkost:
sänkt hastighet i hela innerstaden
Kanalesplanaden i huvudsak som gågata
en revidering av enkelriktningarna?
parkeringen bör koncentreras till större
områden i anslutning tiI1 infarterna,
förslagsvis

området vid busstationen
gamla sportplanen

och i ett senare skede som underjordiska
parkeringsplatser

torget
"Shellsparken" framför kyrkan

Parkeringslösningarna bör rikta in sig på att
frigöra centrum för ett kompakt byggande, på

att skapa tyngd och centralitet.

Trafikplaneringen skal1 understärIas en huvudpranering med

syfte att sammanbinda och gestarta stadens rum till en fung-
erande och trivsam helhet.

Ett av de stora problemen här kommer att vara ',transparens
synd.romet" som vi skildrat det i kapitlet "Stadsbegreppet",
d.v.s. frågorna i samband med sammankopplingen av de offent-
liga runmen och byggnadernas inre rum. Lösningarna av den-
na problematik är av avgörande betydelse för ett levande
centrum.
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TURISMEN

f denna

inte ta
fråga intar vi.en ambivalent håIlning. Vi förmår
stäf Ining för el-ler emot.

som en genomgående tanke vil-l- vi ändå hålla fast vid prin-
cipen att verkligheten bestäms av det vardagliga. utgåen-
de från detta är vi av den åsikten att staden i första hand
skall utvecklas med tanke på sina egna invånare och deras
dagliga behov av mångfacetterade upplevelser. Endast så
uppstår en stad.

Detta skulle innebära att "hemmet"
le gestaltas utgående från gästens
och i syfte att behaga honom, utan
gen personlighet.

inte i första hand skul-
behov och uppfattningar
utgående från värdens e-

Vi tror att detta innebär styrka.

samtidigt anar vi att det i många falr kan vara nödvändigt
att sä1ja sig.

Lefebvre säger att Venedig överlever endast därför att hon
säljer sig. "Venedig, säger han, " har blivit en plats för
konsumtion och en konsumtion av prats€n", d.v.s. venedig
drar till sig turister för det hon är eller rättare sagt
för det hon en gång varit. Samtidiqt är hon ett end.a stort
centrum för konst och handel. Hon säljer sig för att över-
leva.

Beskrivningen påminner om Jesajas beskrivning av staden Ty-
rus där han säger: "det skall gå med Tyrus som det heter i
visan om skökan:

"'Ia din harpa och gå omkring i staden
du glömda sköka. Spela vackert och
sjung flitigt så att man kommer i-
håg dej. "

Maria Scherer beskriver i en av sina böcker Venedig som
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Europas hora, som i takt
ständigt lyfter upp sina

med att hon sjunker ned i havet,
kjolar och blottar sig själv.

4.2.6

Det handlar sist och slutligen om sonja-gestalten i Dosto-
jevskijs roman "Brott och straff". sonja, den uppriktigt
goda och oskyrdiga som'säljer sig för familjens skurr och
som i förlängningen var den enda som kunde befria Raskor-
nikov från hans eget fängerse, hans oförmåga till kärlek
och hans plågsamma lust att härska och behärska.

Tilr turismen intar vi alltså en ambivar_ent hårlning. Tu-
rism måste finnas, men aldrig så att turistiska intressen
drivs så att staden och dess beforkning, liv och behov
skadas. Jf r: III 6.I.2!
PLANERINGEN AV INFORMATIONEN

I stadens bemödanden
tighet växer behovet

öppenhet och strävan efter delak-
information snabbt.

om

AV

vi är emellertid långt från de tider när en stads hefa be-
folkning (=männen) kunde samlas på agoran för att dryfta
de gemensanrma angelägenheterna. r Athen skedde detta en
gång i veckan.

Vi lever i ett annat samhäl_Ie med
och andra möjligheter.

andra förutsättningar

Stadsstyrelsen samlas en gång
rar och behandlar ärenden som

bakom lykta dör-
intresserade av.

i veckan
få tycks

rnformationen är torfti$a referat av besruten.

Säl-Ian eller
när nivå.

aldrig lyfts informationen upp ti11 visio-

r Athen var det demagogen som styrde utvecklingen. Han
gjorda det genom att bilda åsikter. Han ledde (och för-
ledde!) folket. (Demagog, av grek. DEMOS, folk, och AGEIN,
leda). r våra öron har ordet en negativ krang. vi uppfat.
tar demagogen som en person som i poritiska elrer andra
syften upphetsar massor och medvetet vädjar till deras säm-
re instinkter. ursprungrigen var emel-rertid demagogen det
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demokratiska partiets ledare i Athen.

Att ordet har fått en negativ klang avslöjar farorna i
samband med information. "Das dritte Reich" är ett
praktexempel på detta. Det Iigger nämligen en frestel-
se i informationen. Frestel-sen ti11 makt och maktpåver-
kan. Att å andra sidan helt avstå från att förkunna det
man tror på. d.v.s. avstå från rätten att vara visionär
l-eder tiIl en annan,ytterfighet: den anemiska, grådaskiga
kommunala nyheten, som inte engagerar någon.

Vi tror att grundordet är "öppenhet". I den mån stadens
förvaltning lyckas väcka intresset för de gemensamma an-
gelägenheterna och i den mån kunskapen om dessa angelä-
genheter och deras betydelse för den enskil-da människan

ökar, så minskar i samma mån också risken för missbruk
med negativa föIjdverkningar. öppenheten måste därför ses

i relation till den i-nteqreringsprocess som vi kommer

till i kapitel 5.

Utgående från detta resonemangi föreslår vi föIjande: I
den takt som öppenheten och tilliten tilltar skalI ock-
så informationen på alla plan och i aIIa former öka'

Vi delar informationen i två huvudgrupper: Intern infor-
mation och extern information.

INTERN INFORMATION

Med intern information avser vi den information som stads-
förvaltningen riktar til-1 stadens invånare. Informationen
inom stadsförval-tningen behandlas under rubriken "Integre-
ring av stadsbegreppet".

Informationskanalerna är följande:

Lokalpressen och radion
relationerna meIlan stadsförvaltningen och pressen-
radion bör utvecklas mot en allt större öppenhet.

I
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öppenheten innebär givetvis inte fraternisering. Distan-
sen är en nödvändighet för objektivitet och analys. I{en
öppenheten innebär ett erkännande av den andra parten som
jämlik i en gemensam strävan att utveckla samhället. Ny-
hetsmedierna skal-l ha rätt ti]1 furl insyn i stadens an-
ge1ägenheter.

2. Lokal-TV
stadsförvaltningen bör paralletlt med press-radio och i
samma grad gå in som nyttjare av Lokal_-TV som informa-
tions- och referentmedium.

Användningsområden kunde vara bl. a

direktsändningen från fullmäktiges ammanträden
politiska samtal kring brännande frågor av typ
"gaturallyt" och motsvarande
kontinuerlig information om utvecklingen av den
fysiska miljön. Här kan med fördel miniatyrmodel-
ler i samband med videoupptagningar användas, men

även andra simuleringsformer typ konstnärliga vi-
sualiseringarr planer etc.
Detta kunde i stor:t gäIla hela den stadsbyggnads-
process som härmed initieras, men också de små för-
ändringar i miljön som ständigt sker i samband med

byggandet.
- etc.

samarbete med Lokal-TV, radio och press kunde vara av stor
betydelse dels med tanke på en inre sammanhåItning, men

också med tanke på att Jakobstad effektivt kan markera
sig som regionens centrum.

Förvaltningens informationsblad ti11 allmänheten.
-Ett kontinuerligt utkommande fNFO-b1ad som behandl-ar
och diskuterar förhållandena i samhäIlet, förbereder
nydaningar och refererar händelser.

EXTERN INFORMATION

Med extern information avser vi här den samlade informa-
tion som stadens förvaltning riktar mot yttervärlden, d.v.s.
allt som gör att Jakobstad blir känt utanför de egna grän-

3

serna.
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Vi hyser den uppfattningen att staden lider av då1ig själv-
känsla. Uppmaningen från brevlådan "En bra stad bättre":
"Lyft upp era huvuden oqh visa er profil" är därför värd
att beakta.

Det är angeläget att på alla tänkbara sätt och genom att
använda aIla tillbudsstående resurser (och där sådana inte
finns uppfinna dem) på nytt markera Jakobstad på kartan.

Sådana kanaler är bl.a. rikspressen, riksradion, televj--
sionen, utåtriktade folders m.m., men i lika stor utsträck-
ning politiska uppvaktningar, sammanträffanden med statli-
ga verk och inrättningar samt möten med den externa finans-
värfden och med handel och industri i stort.

Innehål1et i en sådan utåtri-ktad information kunde vara
att det goda som Jakobstad ändå har att bjuda på och
framför allt den i dag anonymiserade och bortglömda kul-
turen. Denna är i dag isolerad som fröet på logen och
bör sättas i fruktsam jord för att blomma ut i ett stör-
re och mera mångskiftande sammanhang.

Jfr I 2, sidan och III 2!

Vi delar stadsförvaltningens uppfattning att vänortsbe-
sök är viktiga och uppmanar därför hela förval-tningen
att kanalisera motsvarande energimängd mot de nödvändi-
ga nationella kontakterna.
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5 INTEGRERING AV STADSBEGREPPET,

förändring av attityder och livsformer

Vi utgår från att stadslivet i den
det i kapitlet "Stadsbegreppet" i
taget okänt begrepp.

form vi presenterat
dag är ett praktiskt

Matti
hörjr

En integreringsprocess på alla nivåer och i alla
hang borde därför initieras. Dess uppgift är att
och praxis öppna ögonen för staden som livs- och
nadsform.

K.Mäkinen säger att stadsbegreppet i Finland är
i dunkel.

Detta är hert naturligt. urbaniseringsprocessen har va-
rit för snabb, de egna stadstraditionerna för svaga.
Ingen har hunnit med. Människan har helt enkelt inte
hunnit ti11ägna sig livet i de nya formerna, tillägnat
sig de nya formerna.

samman-

i teori
samlev-

Processen

Processen kan omfatta arlt från direkt undervisnings- och
kursverksamhet till orika former av seminarier - samtals-
och samarbetsformer.

men också
ningar.

bör omfatta
stadsförvaltningen
barnträdgårdarna
skolorna
vuxenutbildningen
församlingar, föreningar och fria sammanslut-

Processen skarr vara inriktad på tiIlägnelse och delaktig-
het.
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I}yrfrlt'atctrref clen
vär'sta tyt'tuuren

)t

{E{
Stora delar av tjänstemannakåren upplever sin tillvaro
meningslös. sitt arbete som slag i Iuften. Detta förstä:ks
av den rådande ekonomiska situationen. d:rr L^Fr;-rcö^c,rå<pn hiir att iriqe hopp, visa på målr:i

och ange riktningen och att tydligt utbasunera uppbroi:'

gefrieisen innebär attarbetet får ett andligt innehåIl (i

den bemårkelsen att det svarar mot ett allmånnränsl<Iic;: re--

hov), får liv och mening-

Dostojevskij låter i sina',Anteckningar från KäIIarhåIe-,"
huvudpersonen, den avdankade tjänstemannen. som aldrig
kunde försona sig med sitt öde att vara tvungen att Ieva
enligt trender och förnuft. säga följande:

"Jag var en ond och elak tjänsteman. Jag var o-
hövlig och fann stort nöie i att vara det- Jag

tog ju inga mutor, så jag var tvungen att kon-
pensera mig på något sätt".

Den skolningsprocess som nu år på gång inom stadsförvalt-
ninqea och som bl.a. riktar in sig på måIformulering år
därför livsviktig och bör på alla sått stödjas och uppnunt-
ras, men åven utvidgas att omfatta bI.a. kultursektorn och

vuxenbildningen, arbetarinstituten' Framför al]-t behövs en öppenhet som innebär att den enskil-

da tjänstemannen får rätt till verket' får ansvar och skyl-

dighet att både enskilt och i gemenskapen förverkliga de

uppstå11da milen' sist och slut handlar aIIt om pundet

och förvaltarskapet-
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5.1 STADSFöRVALTNINGEN

Den största uppgiften inom stadsförvaltningen är, enligt
vår uppfattning, att sammanföra de otika förvaltningsen-
heternas synsätt under en stor målsättning.

stadsstyrelsens och stadsledningens verkligt stora utma-
ning är att befria (= dir6, direktör = befriare) de o1i-
ka förvaltningsenheterna från deras självvalda fångenskap
och självvalda fängerser, d.v.s. från deras sektorkoncent-
rerade verksamhet och revirtänkande.

Men befrielsen måste också gäI1a befrielse från menings-
1ösa grottekvarnsrutiner och ekorrhjulsspringanden.

Dostojevskij Iåter i sina "Anteckningar från Kälrarhålet"
huvudpersonen, den avdankade tjänstemannen, som aldrig
kunde försona sig med sitt öde att vara tvungen att leva
enligt trender och förnuft, säga följande:

"Jag var en ond och elak tjänsteman. Jag var o-
hövlig och fann stort nöje i att vara det. Jag

tog ju inga mutor, så jag var tvungen att kom-

pensera mig på något sätt".
Sid I.

och senare
"Ack om det bara vore av lättja som jag inte gör
någonting! Herre Gud vad jag då skulle högakt'a

nig själv! Jag skuile högakta mig just på grund

av att jag hade förmågan att fyllas åtminstone
av lättja - en enda hel egenskap som hos mig till
och med skulle kännas positiv och som jag även

själv sku1le kunna tro på. Fråga: vem är det där?

Svar: en latmask visst vore det underbart att
höra det om sig sjäIv! Det skulle betyda att jag

fick en positiv bestämning, att det fanns något
att säga om mig. "Latmask!" - Ja, det är ju bå-

de en titel och ettförordnande, det är en he1
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"Med öppna ögon låter vi barns kultur och deras uppväxt-
rniljö utarmas samtidigt som vi förvåntar oss att de skaII
kunna tillågna sig en vårld de inte har någon riktig kon-

takt ned. Ett sådant experiment har ingen annan kultur
givit sig in på", skriver Per Linge och Hans-Peter wille
i bOKEN "ARBETE, LEK OCH INLÄRNING".

Skolans uppgift borde vara att bibringa det uppväxande
släktet detta kunnande, "konsten att leva i staden", Lev-

nadskonsten.

AIIa upglever sin miljö' Den påverkar oss i sinnesstä:n-

ningar och beleenden' vi saknar emellertid kunskaper om

hur decta sker- och varför och saknar därmed också förmå-

ga att sjåIva påverka och rätta till'
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karriär. Skratta inte så är det faktiskt. Jag vore då
en ful-lvärdig medlem av den förnämsta av klubbar och min
enda sysselsättning skulJe vara att uteslutande och oav-
brutet högakta mig sjä}v. "

sid 23.

Stora delar av tjänstemannakåren upplever
meningslös, sitt arbete som slag i luften.
av den rådande ekonomiska situationen.

TilI befrielsens väsen hör att inge
och ange riktningen och att tydligt

si-n tillvaro
Detta förstärks

hopp, visa på må1et
utbasunera uppbrott.

Befriel-sen innebär att arbetet får ett andrigt innehåIl (i
den bemärkelsen att det svarar mot ett alrmänmänskligt be-
hov), fär liv och mening.

Arbetet i sig sjäIvt är ingen dygd, gärningen som sådan
värdelös. Den kan ti1l och med vara skadlig. Varje lä-
kare vet att en felaktig handling kan innebära risk för
patientens liv. Därför gä1ler först och främst "PRIMUM
NON NOCERE", först av allt inte skada. Det är endast när
verksamheten svarar mot ett identifierat eller oidentifi-
erat behov, som gärningen fylls av mening.

Detta leder till tjänande oöh tjänst.

Den skolningsprocess som nu är på gång inom stadsförvalt-
ningen och som bl.a. riktar in sig på målformulering är
därför livsviktig och bör på al-la sätt stödjas och uppmunt-
ras, men även utvidgas tiI1 att omfatta bI.a. kultursek-
torn och vuxenbildning€tr, arbetarinsituten.

Framför allt behövs en öppenhet som innebär att den enskil-
de tjänstemannen får rätt till verket, får ansvar och skyl-
dighet att både enskilt och i gemenskapen förverkliga de
uppställda målen. Sist och slut handlar aIIt om pundet
och förvaltarskapet.
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5.2 BARNTRÄDGARDARNA

Bar:nen blir ett med sin
genom egna erfarenheter

vår1d genom ansträngd handling,
(= resor i rum och tid).

Barn behöver därför meningsfull 1ek, meningsfull
"i-nIärning och meningsfull-t arbete. Detta kan en-

dast uppnås genom öppen kontakt med en verklig vuxenkul-
tur. Leken var tidigare på ett naturligt sätt inriktad
på verkligheten och förberedde på så sätt barnet för ti-
vet. På l-andet lekte barnen ladugård med kottar och pin-
nar.

Hur är det nu? Leken har steriliserats till en sysselsätt-
ning.

"Med öppna ögon låter vi barns kultur och deras uppväxt-
miljö utarmas samtidigt som vi förväntar oss att de skall
kunna tillägna sig en värld de inte har någon riktig kon-
takt med. Ett sådant experiment har ingen annan kultur
givit sig in på", skriver Per Linge och Hans-Peter Wi1le
i boken "ARBETE, LEK OCH INLÄRNING".

Att på a1la sätt integrera barnen i de måI och den verk-
lighet, som vi försökt skissera, är därför en första rang-
ens fråga. Den sammanfaller dessutom'väI med lagen om

barndagvård S2a......
"Vid främjandet av barnens utveckling bör dagvår-
den stöda barnets uppväxt när det gä11er gemen-

samt ansvar, fred och värnande om livsmiliön.

Samtidigt visar detta att det arbete som nu borde inledas
är ett tångsiktigt projekt som inte kan sanrmanpressas tilI
en mandatperiod eller alltid formuleras i en tekni'sk och
ekonomisk begreppsvärld.
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5.3

5.4

SKOLORNA

Skolorna riktas i dagens Iäge in på arbetslivet.

Arbetet utgör ca 8,4Eav vår kollektiva livstid.

Kvar står 9Lt6Z
vi använda till

av vårt kollektiva liv. Den tiden skall
att äta, sova och - finnas till!

Vj- 1är inte 1ängre för livet och vi förlorar samtidigt
kontinuerligt vår mänsklighet.

SjäIvfal1et kan inte stadsförvaltnigen rubba dessa förhå1-
Ianden -

Vår uppfattning är dock att skolorna i al}t större ut-
sträckning borde uppmärksamma staden som bärare av civi-
lisationens form- och värdesystem, s.a.s. använda sig av
staden som Iäromedel, som levande åskådningsobjekt.

AII-a upplever sin mitjö. Den påverkar oss i sinnesstäm-
ningar och beteenden. Vi saknar emellertid kunskaper om

hur detta sker- och varför och saknar därmed också förmå-
ga att sjäIva påverka och rätta till.

Skolans uppgift borde vara att bibringa det
släktet detta kunnande, "konsten att leva i
nadskonsten.

uppväxande

staden", Iev-

YRKESUTBILDNTNGEN-.

I Jakobstad finns hand.elsskola, yrkesskola, barnträdgårds-
Iärarinstitut, musikkonservatorium och lantbruksskola.

Utbildningen i dessa
på yrkesutövning, på

inrättningar riktas s jälvfaIlet
arbetslivet.

an
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Samtidigt finns här direkta samband med de må1 som vi för-
sökt beskriva. Detta gä1ler främst barnträdgårdsl_ärarin-
stitutet, med sin direkta anknytning tilI barnkulturen och
med de möjligheter detta ger att påverka och konservato-
riet, i vars utbildningsmönster ingår elevkonserter och
uppträdanden av olika s'tag.

Vi före.s1årdärför att man undersöker möjligheter ti11 sam-

verkan på olika nivåer och i olika former, t.ex. genom att
lyfta fram barnkulturen eller genom att erbjuda rum för
konserter av skilda s1ag. Elevkonserter kunde hållas i o-
l-ika offentliga rum i staden: i rådhuset, kyrkorna och i
frikyrkorna. Här kan nämnas att såväl Betaniakyrkan som

Pingstkyrkan väI lämpar sig för dytika evenemang.

Men man kunde

ruhus, caf6er
även väcka intresse för uppträdanden på

och restaurangf er.
va-

5.5

Vi är övertygade om att både handelsläroverket och yrkes-
skolan också kan finna sina former i denna process. Fram-
för allt som uppfostran till en serviceanda.

VUXENUTBILDNINGEN

Lefebvre säger att "den välplanerade (av ideologin, rekla-
men) sociala fantasivärIden skymmer liksom "hobbyns,,
och den förkrympta kreativitetens dystra verkrighet - ho-
risonten. "

Vårt förslag är därför att man kontinuerligt borde rikta
in arbetarinstitutens verksamhetsformer mot urbana sådana

för att på så sätt i såväI teori som gärning integirera dem i
stadsbyggandet.

FöRSAMLINGAR, T'öRnNINGAR, GRUPPERINGAR5.6

Dessa utgör livsviktiga komponenter i stadslivet. Vår
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riet, i vars utbildninssmönster ingår "..;-;:.::::":;t"-
uppträdanden av olika slag.

Lefebvre såger att "den vålplanerade (av ideologin, rekla-
men) sociala fantasivärJ.den skymmer - Iikson "hobbyns'
och den förkr!'mpta kreativitetens dystra verklighet - ho-
risonten. "

l,led "skönt.' menas sjålvfallet inte den yttre eller ens
inre, moral som tillårnpas i vanligt umgånge, utan AI,LT
som berikar och förådlar sjålen - även det nest omärk-
Iiga, det Eest abstrakta-
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Wassily Kandinsky 1910
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uppfattning är att stadens förvaltning i allt större ut-
sträckning bör uppmärksamma dem och på olika nivåer och

i otika former föra dialoger med dem utgående från sta-
den som gemensamt intresse. Utan stad saknar de existens.
Utan dem utarmas staden. Vi tror därför att alla parter
här kan befrukta varandras intressen på ett föredömligt
sätt

5.6.I FöRSAI\4LINGARNA

Den evangelisk lutherska kyrkan var tidigare liktydig med

sockengränserna. Kyrkan var en naturlig rnittpunkt. Den

fanns på en central plats i stadskroppen och uttryckte
tydligt sitt samhälles värderingar.

Urbaniseringen och sekulariseringen (saeculum = värId) har
sprängt detta självklara.

Enligt teo1.dr. Miika Ruokanen har kyrkan inte förmått
föIja med i samhällets utveckling. Den l-ever på många

sätt kvar i bondesamhället. Ruokanen förespråkar som

alternativa moedeller, små sjäIvständiga församl-ingar
(stadsdelsförsamlingar och motsvarande), som bättre skul-
le vara relaterade tilI den nya verkligheten och som ge-

nom öppenhet och flexibilitet skulle kunna svara mot stads-
bornas behov.

Ingemar Lindqvist tangerar samma tanke när han underkänner
den nuvarande gudstjänstformen.

Frikyrkorna fick fotfäste i österbotten dels tack vare pie-
tismen, dels på grund av liberala strömningar i medlet av

1800-ta1et.

Frikyrkan bars ursprungligen upp av ett starkt frihetspa-
tos och utlös.te starka ftöden in i samhäIlet' bl.a. in i
folkbildningen, agrikulturen och socialvården' men också

in i konsten. Sven Willner skriver i en antolo9i, med

författare från österbotten: "Det brukar växa poesi i ös-
terbotten" följande:
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"Jag tror'i varje fall att det inte är för lång-
sökt att koppla samman den starka frikyrklighe-
ten i österbotten med det likaså relativt star-
ka behovet att skriva dikt och prosa..........I
det sammanhanget är det betydelselöst ..att
också frikyrkligheten har många puritanska drag
och hyser stark misstro mot allt "värds1i9t",
också dikt och konst. "

I takt med att frikyrkorna har institutionaliserats har
de också förlorat sin sprängkraft i samhället, sin förmå-
ga t.ill nydaning. Ordet blir inte 1ängre kött. Orden

förbtir ord; det andliga förandligas.

Det verkar som om både den evangelisk lutherska kyrkan
och frikyrkan inte 1ängre skulle vara medvetna om den
fulla sanningen i begreppet "att vara salt och 1jus".
l"lan nöjer sig med den konservativa delen men förmår säI-
Ian lysa upp samhällssituationen och inte he11er visa väg

mot nya verkrigheter. Eric Gutkind säger att ,,fromheten,
askesen, spiritualiteten och skuldmedvetenheten har skru-
vat ned Guds vitglödgande helighet tilt en my.sigt värmande
brasatt.

Det finns dock strimmor av Ijus. Ett exempel:

l'lariatorget i Stockhotm kallades "Marihuanatorget" i med-

let på 60-talet. Torget var kringränt av slumkvarter.
Drogmissbruk, alkoholism, prostitution oåh sprit- och narko-
tikahandeln florerade

Genom en församlings, "Ebeneserkyrkans!'; envetna arbete be-
friades torget på ett knappt decennium.

Vad had.e hänt? Församlingen hade öppet valt att leva
sina grannar i st,äI1ät för att förfasa sig över dem.

kodörrarna öppnades, man bjöd på värme, mat och dryck.
Kyrkan blev en avgiftningscentral för missbrukare.

med

Kyr-

Senare har verksamheten utvidgats både ti11 innehå1I och
sin "administration". Arbetet görs nu tillsammans med Ma-

ria Magdalena församling och andra stödgrupper och riktar



EnIigt teol.dr. Miika Ruokanen har kyrkan inte förmått
föIja ned i samhåIlets utveckling. Den lever på många

sått kvar i bondesamhället.

Den evangelisk lutherska kyrkan var tidigare liktydig ned
sockengrånserna. Kyrkan var en naturlig mittpunkt. Del
fanns på en central plats i stadskroppen och uttryckte
tydligt sitt samhäIIes värderingar.

ali

också frikyrkligheten har många puritanska drag

och hyser stark misstro mot allt "vårdsIi9t"'
också dikt och konst."

"Jag tror i varje faII att det inte är för lånE-
Sökt att koppla saman den starka frikyrklighe-

ten i österbotten med det Iikaså rela'Livt star-

ka behovet att skriva dikt och prosa.
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in sig på torget som en levande miljö "där alla skall_ kun-
vara tillsammans und.er trygga former". Detta senare inne-
bär att man spelar krocket, volIeyboll, kastar freesber rnu-
sicerar och rent aIlmänt hålIer tristessen borta.

Parkförvartni-ngen är införstådd. porisen nöjd. Andlig-
heten har brutit självupptagenheten.

Det är utgående från liknande visioner som vi föreslår sam-
tal med församlingarna i staden.

5.6.2 FöRENTNGAR, GRUPPER

Hit räknas bl.a.
ungdomsföreningar
idrottsföreningar
gymnastikföreningar
nykterhetsföreningar

- konstföreningar
trädgårdsföreningar

men även fria musikgrupper, litteraturgrupperingar etc.

Til-lsammans utgör de en enorm resurs. på sammä sätt som

kyrkorna har även dessa fallit offer för inåtvändhet och
elitisering. Alltför sä1Ian syns de i offentligheten.

Stadsförvaltningens stora uppgift skulle vara att på allt
sätt locka ut dessa grupper til1 gatorT torg och parker,
tilI sång, dans och till leken i dess mest oförfalskade
former, där den.aldrig underkastas"finkulturens" elIer ve-
tenskapens aIlvar. Jfr 3.3, tidsmodeller!

5.7 SEI4INARIER, KURSER

Hösten 1985 höt1s seminariet "stadscentrum i Focus". Det
rev upp ögonen på såvä1 allmänhet som press och överskred
gränsen för nyhetsvärde i televisionen

Samtidigt blev seminariet inkörsporten till detta arbete.
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Det finns stadsformer sonr bättre än dem vi nu upplever s?a-
rar urot våra mänskliga behov av relationer till den andli-
ga, sociala och fysiska verkligheten-

At.t söka sådana former innebär ett fördonsfritt pejlande
av famtiden med mänskans våsen som katalysator och historien
som köl-
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vi anser det vara viktigt att med jämna mellanrum åstad-
komma liknande händelsdr.

r denna mening förbereder vasa läns konstkommission och
Mellersta österbottens sommmaruniversitet ett seminarium
med arbetsnamnet "ett tvärkonstnärligt seminarium" eller
"staden som konstverk i tid och rum". Tidpunkten är för-
lagd tiII sommaren -87. Händelsen sammankopplas ifall
detta är möjligt med ARS-JAKOB.

vi påstår att det är av största betydelse att stadsförvart-
ningen både beträffande personresurser som pekuniära in-
satser stöder dylika projekt

5.8 BILDANDE AV SAMMANSLUTNINGAR

Som en deI i bemödanden att stärka identiteten, d.v.s. sam-
hörigheten med samfund och p1ats, hos den enskilde indivi-
den, den enskilde stadsbon, anser vi det vara nödvändigt
att ge honom rätt att påverka sin miljö. Endast så upp-
står verk.

Sammanslutningar i form av stadsdelsföreningär, intresse_
föreningar (,'föreningen Kanalesplanad.en" etc. ) är nödvån_
diga instrument i denna process. De sammanfaller dessutom
väl med kommunlagens id6er om stadsförvaltning. vi före-
sIår att stadsförvaltningen aktivt bidrar tilr att såda-
na sarnmansl_utnngar bildas.

s.9 SAMMANFATTNING

Det finns stadsformer som bättre än dem vi nu upprever sva-
rar mot våra mänskliga behov av rerationer tiIl den andli-
gd, sociala och fysiska verkligheten.

Att söka sådana former innebär ett fördomsfritt pejlande
av famtiden med mänskans väsen som katalysator och historien
som köI.
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Vi har försökt beskriva en sådan samlevnadsforrn. Vi har
försökt beskriva dess innehål-l av möte, verk och lek, av
mångfald och rörelse, och vi har försökt beskriva dess
form av koncentration och samtidighet.

Det har varit en omöjlig uppgift.

Ändå är allt så enkelt som förhållandet mellan kärlet och

innehåltet. Allt hand'lar egentligen om BOEUF ä la BOUR-

GUIGNONNE, den mustiga köttgrytan med de otaliga ingredi-
enserna, som var för sig inte längre har någon betydelse,
men som tillsammans skapar den kulinariska smaksensation
som på nytt får oss att känna att livet ändå är värt att
leva.

Vi har på detta sätt försökt få tag på receptet. Vi är
inte till alla delar säkra på att vi lyckats, men vi är
övertygade om att riktningen i smakupplevelsen är den

rätta.

ö ö
E

-
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III Fbrsl rill

åtgarder

En gång fann jag inne i en skogr €rl yxa nedhuggen i jorden

ända ti11 hammaren.

Det var som hade någon där velat klyva hela jorden i två

delar med ett enda hugg.
Viljan hade inte saknats' men skaftet hade gått av'

Harry l"lartinsson

bara
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III FöRSLAG TILL oIIIEDELBARA ÄTGÄRDER

1 RAPPoRTEN I,EN BRA STAD BÄTTRE''

Vi har i förordet sagt att vår rapport
kan vara något slutligt dokument. Den

plan färdig att förverkligas.

inte är
är inte

e1ler ens
heller en

2

Rapporten är däremot ett försök att fatta en ofattbar he1-
het. Här är den, som vi tror det, unik i sitt slag. Vi
menar därför att det är viktigt at! stadsförvaltningen och

I

stadsbon ges rätt att tolka sina egna uppfattningar utgåen-
de från denna rapport.
Beslutsförslag: Stadsstyrelsen besluter

låta trycka rapporten
ge offentlighet åt rapporten

dela ut den till pressen
reservera ett ti1Iräckligt
stort antal i biblioteket

godkdnna rapport.en som under-
Iag f6r den skolningsprocess
som just nu pågår inom förvalt-
ningen

STADSLIVET BERIKANDE K,ONST OCH ANDRA EVENEMANG (TIDSMODEL_
LER )

De offentliga rummen måste på nytt bri mötesplatser. För
närvarande är det i huvudsak handern som drar til1 sig
människorna. Handeln är självfa11et livsviktig men är än-
då inte ti11räcklig. En stads innehåll skall vara mångfald
och rörerse. Endast så skapas centralitet. stadsbon el-
ler främlingen skaI1 när han elrer hon besöker centrum för
inköp, samtidigt kunna ta del av stadslivets alla dimensio-
ner.

Det är därför ytterst viktigt att söka komplement till redan
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3

befintliga verksamheter. vi vil-l betona ordet "söka"
eftersom det egentligen handl-ar om experiment på olika
nivåer, låt oss ka]fa dem tidsmodeller (jfr II 3.3).

Tidsmodellernas uppgift är att förbereda framtidens struk-
turer genom att på ett rörligt experimenterrt sätt ge oss
annorlund.a stadsuppf.evel-ser vilka i förlängningen kan bli
stadslivets vardagshände1ser.

Besl-utsf örslag: Stadsstyrelsen besluter reservera en an-
senlig sunma pengar för konst- och andra
evenemang under året 1987. projekt som

bör få understöd är
ARS_JAKOB,

GAMLA HAMN-evenemangen,

"STADSKULTUREN-STADSLIVET" en tvärkonst-
närlig händelse i Jakobstad sommaren L7BT

KONSTTNKöP

Våren I9B5 beslöt stadsstyrelsen gå

reservera t% av byggnadskostnaderna
nadernas utsmyckning.

in för
för de

att som regel
offentl-iga bygg-

vi vilr betona samhäl-lets ansvar när det gä1ter den inte-
grerade konsten, d.v.s. den typ av konst som inte i första
hand strävar efter självständighet elIer ett eget budskap,
utan som Iåter sig smä]ta sanman med en större helhetr €D

byggnad eller ett torg och som just i denna sin uppgift
understryker hierarkiska värden i samhället.

I de offentliga runrmen, på platsernar. gatorna, torgen etc.,
och i de offentliga byggnaderna, integreras enskilda indi-
vider till- ett individum. Den enskil-da människan får deI
i samhäl-Iet. Hon blir parisare, athenare, romare, etc. -
blir jakobstadsbo.

De offentliga runmen formar oss. För oss samman e1ler splitt-
rar oss, kultiverar oss el_l-er degenererar oss. SamhäIlets
skyldighet är därför att ge gjutformen, rummet sjä1vtr €n
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sådan gestalt att vi formas i rätt riktning.

I Jakobstad bör vi därför på al-Ia sätt och på a1la nivåer
aktivt gå in för att skapa högklassiga utrymmen för det
offentliga livet. Det handlar om att överleva.

Beslutsförs1ag: Stadsstyrelsen besluter aktivt följa upp
konstinköp enligt enprocentsregeln.
Följande byggnader är aktuella:

Stadshuset mk 50.000,-
- Rosenlunds skola u '7 0.000, -

Länsinummi skola " 240.000,-
Tullterminalen / ' 60.000,-

Summa _&4eq,_0 0 0.[-

4 EXPERIMENT MED STADSRUMI'4EN

Vi har i hela vårt resonemang betonat vikten av förändring-
ar. De skall gäIla alla former på samtliga nivåer i staden

också stadens rum: gatorna, torgenr pärkerna, de offentli-
ga byggnaderna. Vi hävdar att förändringen, uppbrottet är
en livsnödvändighet för Jakobstad just nu.

Samtidigt.är vi med.vetna om att människor i allmänhet är
rädda för uppbrott, ängsliga för att 1ämna en miljö som man

på något sätt kunnat identifiera sig med. De nödvändiga för-
ändringarna måste därför ske genom tillägilelse, d.v.s. genom

en process, där befolkningen gradvis låter sig anpassas till
nya förhållanden, eller rättare sagt, sjäIv vill de nya för-
hållandena.

Alltför plötsliga och stora omvälvningar kan skada mer än de
gör nytta.

Vi har i kapitlet II 3.2 "Rumsmodeller" tagit fram några ty-
per av tillägnelsemetoder (pIaner, miniatyrmodeller, konst-
närliga visualiseringar) och vi har betonat vikten av to-
tal öppenhet och ständig information. Vi vill nu lyfta
fram några, i princip kostnadslösa experiment med stadsrum-
men.



94

5

Besiutsförslag: Stadsstyrelsen besfuter genomföra följande
experiment i syfte att förbereda struktur-
förändringar.
1. En avstängning av Kanalesplanadens norra

sida, sträckan Storgatan, Choraeusgatan.
2. en åfaa användning av Rådhuset för ut-

ställnitrg?t (konst-, stadsplane- o.dyl.
utställningar), konserter, sammanträden

etc.
3. Experiment med cykelleder Iängs Streng-

bergs gatan- Sko lgatan .

4. Allmän tillåtelse att idka handel på trot-
toarerna.

5. Frizoner för uppträdanden (sång, daRS,

teater etc. ).

UNDERSöKNINGAR, FORSKNINGSOBJEKT

I varje samhä1le förekommer mytbildningar och ensidigt tyc-
kande. Al-l-tför mycket av sådant leder tiII kaos, till för-
virrj-ng. En m,ojlighe.t att bringa ordning och reda i ett
dylikt förhållande är att använda sig av forskning av oli-
ka slag.

Beslutsförslag: Stadsstyrelsen besluter starta föfjande
forskningsobjekt:
I. En sociologisk undersökning av första

generationens stadsbor. (.f tr II 4.22! )

2. Den negativa flyttningsrörelsen.
(rr 4.12)

3. Varandra kompletterande verksamheter.
(rr 4.13 )

4. Kulturpolitisk analys. ( rr 4.14 )

5. Finansieringsformer. (ff 4.I5)
6. En undersökning av beteendemönstret i

samband med inköp i centrum.
7. En kartläggning av kulturkonsumtionen.
B. En undersökning av stadens fastigheter

och förvaltningens utrymmesbehov.
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6 PLANER

De offentliga r
de "offentliga
livet. Camillo
det "offentliga
- dör staden.

ummen: gatorna, torgenr parkerna men även
byggnaderna" är livsnödvändiga för stads-
Sitte hävdar att just dessa upprätthålIer
Iivet".n38n n.r, säger att utan dem dör det

Våra offentliga rum har förfaIlit. I samma

offentliga livet deklinerat och förenklats.
har staden upphört att existera som stad.

takt har
I samma

det
takt

Sambanden är entydiga. Hur detta har kunnat ske är
sentligt. Att det har skett är viktigt att erkänna.
komma ti11 insikt är förändringiens första stadium.

ovä-
Att

Våra stadsrum är inte 1ängre inbjudande. Vi trivs inte i
dem. Trivs inte vi (och det framkommer tydligast av att
vi inte använder rummen för annat än parkering för våra
bilar i samband med inköp) kan vi inte heller fordra att
våra gäster skall trivas. Ett stort undantag som verkli-
gen bekräftar denna regel är "gaturallyt".

Förvaltarens stora utmaning är därför a.tt omedelbart och
med kraft gripa in i,och förändra situationen.

Förändringen bör ske så snabbt som möjligt och den bör ske
i form av "stadsbyggnadsplaneringsprocesser", d.v.s. pro-
cesser där tekniska planer av olika kategorier underställs
en huvudplanr €n samlad vilja att gestalta stadsrummen och
koppla dem samman till trivsamma och ändamåIsenliga helhe-
ter. Jfr II 4-2-2!

Vi virl lyfta fram tre proJekt vil-ka arla på en och såmnå
gång är ägnade att,:förstärka stadsbegreppet (= ge staden
innehåI1 och form) och betonä staden som havsstad:.KANAL-
ESPLANADEN, GAMLA HAMN, N'ÄSOOA.

*29s" 
,rot"r, till *2rt
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Det vore lyckligt ifalI a1la tre samtidigt kunde
gas. Ifa1l detta inte är möjligt föreslår vi en

ning enligt följande:

förverkli-
rangiord-

1
fxener,nsPLANADEN
I
LGAMLA HAMN

FÄBODA2

Motiveringarna står att finna under punkt II 2

6.I.1 KANALESPLANADEN (sträckan Storgatan-Choraeusgatan)

MåIet skall- vara ett stadsrum i huvudsak avsett för fot-
gängartrafiken. Rummet skal-1 vara utformat och inrett så,
att människor kan och vill vistas där, vi1l bebo platsen.

Medel att förverkliga ett sådant rum är
annorlunda "golvbelägigning" :

bl. a.
plattsättningar i

olika mönster
förnyade och annorlunda planteringar
belysning anpassad till fotgängaren
färger
vattenelement, dammar, springbrunnar etc.
'irelikter" av havet
stadsrumsmöblering,ar, bänkar, pergolor etc.
konstverk

Med en kostnad på mk 500,-/m2 skull-e projektet uppgå till-
ca 2 miljoner mk * kostnader för förnyande av vatten- och
avloppsnätet.

Beslutsförslag:
Stadsstyrelsen besluter att i budgetför-
slaget för år I9B7 reservera mk 150.000,-
för en planering av trafiken och parke-
ringen i stadens centrala delar och mk

120.000,- för en huvudplanering med vid-
hängande arbetsritningar och arbetsbeskriv-
ning för Kanalesplanaden, sträckan Storga-
tan-Choraeusgatan.
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KANALESPLANADEN .. (sträckan Storgatan-Choraeusgatan)

&il."ll,1lj F

@
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, Målet skalL vara ett stadsrum

gängartrafiken. Rurmet skall
att nänniskor kan och vill v

i huvudsak avsett för fo-'-

vara utformat och inrett så'

istas där, vill bebo Platsen'

t

ll

ril

Hlil

Medel att förverkliga ett sådant rum är bI.a.
- annorlunda,,golvbelåggning,,: ptattsättningar i

olika mönster
- förnyade och annorlunda planteringar
- belysning anpassad till fotgängaren
- färger
- vattenelement, dammar, springbrunnar etc. ....

"relikter" av havet
- stadsrumsnöbleringar, bånkar, pergol-or etc.
- konstverk
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6 .L.2 GAMLA HAMN

Ga.m1a Hamn-projektet är viktigt för staden av f lera skä1.
Dels skuIle projektet ifall- det förverkligas förstärka
havsmotivet i staden. DeIs skulle det innebära något av

en turistfäl-la som på ett förträffligt sätt integireras
med jakobstadsbons egrna behov av vardagsupplevelser, d.v.s
bli en attraktion av "Sonja"-typ. Jfr II 4.2.5. Turismen!
Målet med Gam1a Hamn-projektet är ju ett mångsidigt nytt-
jande av området för produktivt arbete, lek och fester.
Dess innehå11 är mångfald och rörelse.

Gamla hamn-området bör utsträckas ti]l att omfatta hela
sträckningen in mot centrum och på så sätt inför1iva såväl
"bryggeritomten" som det nya församlingscentret i helheten.
Vattenmotivet, "HAVET", bör föras långt j-n mot stadens
mitt, förslagsvis i form av ett trafikerbart "stadssund"
med angöringsbrygga vid Pinnonäsgatan. Havsmotivet bör se-
dan i reliktform föras in till Kanalesplanaden. Jfr 6.1.I
Kanalesplanaden !

Beslutsförslag:
Stadsstyrelsen besluter godkänna den rap-
port med vidhängande åtgärdsförslag som

"arbetsgruppen för planeringen av Gamla

hamn" äskat om, samt besluta föra rappor-
ten tiIl fu11mäktige för godkännande.

Stadsstyrelsen besluter dessutom om ome-

delbar huvudplanering av sträckan Gamla

hamn-Kanalesplanaden samt frigör förslags-
vis mk 50.000,- för ändamålet.

FÄBoDA6.2

Fäboda är viktig för stadsbon och turisten. Jakobstad är
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Dels skulle projektet ifa1l det förverkligas förstårka
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Fåboda är en resurs nu och i framtiden.
Fäboda får inte fuskas bort i aningslöshet-
Fäboda måste fortsättningsvis Planeras- Det som hittills
gjorts år endast grunden för en verklig planering-
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g:enom Fäboda staden vid havet.

Fäboda är en resurs nu och i framtiden.
Fäboda får inte fuskas bort i aningslöshet.
Fäboda måste fortsättningsvis planeras. Det som hittill_s
gjorts är endast grunden för en verklig planering.
En stadsplan i traditionell mening är därför ingen lösning
på Fäboda-problemet.

Området måste planeras visionärt och målmedvetet.

Det visionära innebär att man visar vad
Detta har ingen tillsvidare 'orkat med.

vudsak sagt vad Fäboda inte får vara.

Fäboda kunde vara.
Samtliga har i hu-

visionerna skarl- sedan öppet förmedras enrigt de mönster
vi antytt i kapitel- II 4.2.6. Här kommer konstnärliga ge-
staltningar och beskrivningar att spela en avgörande ro11
genom förmågan att förbereda hänförelsens strukturer". Ja-
kobstadsbon måste nämligen sjä1v vara viltig att gå in i en
ny verklighet.

Det viktiga är därför att jakobstadsbon ges rätt och skyl-
dighet att medverka och påverka, rättighet att avgöra vad
önskningarna för stunden innebär för framtiden, d.v.s. för
1ivet.

Målmedvetenheten betyder att Fäbodaprojektet blir ett stads-
byggnadsprojekt på hög Verklighetsnivå. Jfr II 4.2.2.
Stadsbyggnadsplaneringen riktar, som vi påpektat, in sig
på att sammanföra olika specialisters planer i en huvud-
plan med vidhängande kostnadskalkyl och sedan j_nteg:rera

denna plan i den ekonomiska planeringen och kommunplanen.

Stadsstyrelsen besluter att Fäbodaplane-
ringen återupptas.

Grunden för planeringen utgörs av fu11-
mäktiges beslut av den 23.9.1985 och av

Beslutsförslag:
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de nya id6er om "kurliv" etc. som fötts
sedan dess.

Stads'styrelsen besluter ansl_å förslags-
vis mk 100.000,- för den fortsatta pla-
neringen.

ARKITEKTTÄVLING

Rådhuset och dess tillbyggnad. Jfr 4.2.5, Rådhuset!

Vi har påpekat att Rådhuset är stadens kanske viktigaste
byggnad- vi har sagt att dess nuvarande innehålr urho]-
kar dess betydelse i hierarkin. Rådhuset är tömt på sitt
innehå11. Rådhuset är inte längre stadsbornas.

Huset bör därför bli föremål för ett nytt tänkande.

Genom att anordna en arkitekttävling i syfte att klargöra
möjrigheterna för exempelvis biblioteket och fullmäktiges
sessionssal, riktas blickarna och förhoppningarna på nytt
mot huset.

En arkitekttävling innebär inga som helst risker. Den ut-
gör endast en sond in i framtiden. Förvartaren ges möj-
righet att pröva om företaget skal1 lyckas el1er inte.

Ilen arkitekttävringen har ett samlande värde och ett rek-
lamvärde. staden Jakobstad löser ett intrikat stadsbygg-
nadsproblem på ett djärvt sätt. projektet är av den kate-
gorin att det omederbart väcker debatt ända upp på riks-
planet- Jakobstadsbon får tirlfäIle att se sig sjärv med
andra ögon. Detta höjer sjä1vkänslan.

Stadsstyrelsen besluter förbereda en
kitekttävting rörande en tillbyggnad
Rådhuset, så att medel för tävlingen
reserveras i stadens budget för 1988.

ar-
AV

kan

Besl-utsf örslaq:
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B EXKURSIONER

Vi har nämnt att experir-nent och modeller är verksamma

mede] när man vi11 sondera framtiden.

TiIl denna kategori höp också exkursionerna.

Resor i andras verklighet
ne Reise tut hat etwas z\t

dock att resorna har både

dysseus söka kunskap utan
och leder tiIl undergång.

befruktar vår egen. "Wer ei-
erzäh1en". AlIt förutsätter
mål och mening. Att likt O-

villkor, är en "dåraktig f1ykt"

Det finns städer som genom en medveten politik lyckats
förändra sin situation från det omöjliga tilI det möj-
liga, från misströstan ti11 hopp, från infernot (den hopp-
lösa mardrömmen) till- om nu inte paradiset så åtminsto-
ne ett vanligt meningsfyllt liv (= skärselden).

Det finns också städer, framför aIl-t i mellaneuropa och
sydeuropa, där de goda efementen i den medeltida staden,
tack vare en kul-turell stafettväxling, fortfarande lever
och utvecklas.

Beslutsförslag:
Stadsstyrelsen .'tresfuter efter att grund-
ligt ha fördjupat si'g i den id6värld som

rapporten beskriver att
1. Företa exkursioner til1

staden Holstebro (oanmark)

någon mellaneuropeisk eller sydeuro-
peisk stad

2. Älägga resenäierna skyldighet att av-
Iägga rapport
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9 solsKnNsrqÄnxnn, DEKALER

Det sägs att staden har dålig självkänsla. Ett par av
förslagsstäIlarna till brevlådan "En bra stad bättre"
ger konkreta förslag tiII hur denna sjäIvkänsla och
känsla av att höra sarnman kan uppammas. De föreslår
jakobstadsinriktade märken oih dekaler.

Förslagen kan verka banala. Vår uppfattning är dock
att de, insatta j- ett system, kan bli verksamma medel
i en strävan att stärka stadsbons känsla av samhörighet,
stärka hans identitet.

Beslutsförslag:
Stadsstyrelsen besluter tillsätta en

arbetsgrupp med uppgift att utarbeta
jakobstadsmärken och dekaler m.m., samt
utveckla modeller i syfte att ge sprid-
ning åt dessa produkter.
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10- Galeasen Jacobstads Wapen

Förberedelser

Byggandet av galeasen "Jacobstads Wapen" är en viktig
beståndsdel i Gamla hamnprojektet.

Förberedelserna har redan gjorts i form av en 3 meter
1ång miniatyrmodell.

Enligt vår mening är det viktigt att fortsätta bearbet-
ningen av jordmånen - dvs att väcka fortsatt intresse
både inom staden och utanför staden för projektet.
Som en del i dessa strävanden kunde man låta trycka vy-
kort, brevhuvuden och planscher, men även framställa
videokort som kunde visas i hotellens (stadshotellet, Poo1,
Polaris) interna TV-nät.

Beslutsförslag:
Stadsstyrelsen besluter tillsätta en ar-
betsgrupp med uppgift att utarbeta förs1ag
i syfte att göra projektet galeasen "JacoJ:-
stads Wapen" känt.

Tanken har redan väckt stort
Den är uppenbarligen, trots,
het, möj1ig att förverkliga.

intresse i vida kretsar.
eller tack vare sin djärv-

litF-r"t
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POSTSKRIPTUM

Ingen har sett början
och ingen ska]_I se slutet
men alla vet (och får tro)
att det finns en början
och ett slut

Så ser vi
att det inte finns
någon skillnad
meIlan att veta och att tro

Mellan början och slutet
finns allting:
ett helt liv
Så blir både veta och tro
Iiv, livet självt

O1e Jakobsson
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