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KULTURUTSKOTTETS

BETÄNKAN-

DE nr 2/ 1988-89 med anledning av ltm
Pekka Tuominens hemställningsmotion
till landskapsstyrelsen angående möjligheten att anlägga ett nytt f undament till statyn Ståtbädan.
Landstinget har den 28 november 1988 inbegärt kulturutskottets yttrande över
nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört överinspektören Göran Frantzen och
landstingssekreteraren Lars Ingmar Johansson i egenskap av f.d. sekreterare för
kommunala samarbetsnämndens utsmyckningskommitte, får i anledning härav anföra följande.

I motionen föreslås att landskapsstyrelsen ska11 utreda möjligheten att ge kommu-

nernas gåva till självstyrelsen, Ståtbådan, ett mer naturenligt element eftersom
den idag på grund av fundamentet uppfattas som ett knippe bananer.
Kulturutskottet har tagit del av Ståtbådans tlllkomsthlstoria och konstaterar att
den av kommunala samarbetsnämnden t111satta s.k. utsmyckningskommitten till en
början inbjöd två

konstnärer att inkomma med förslag till utsmyckning av

självstyrelsegården. Flera förslag inlämnades av Lars-Gunnar Nordström varav
kommitten utvalde en skulptur kallad 11 Syntes11 vilken dock av olika orsaker
kom att förverkligas. Därefter utlystes en tävling till vilken många bidrag
inlämnades. Av förslagen, som gällde såväl invändig som utvändig utsmyckning 9
belönades tre, bland dem Alvar Donners trämodell av Ståtbådan.
Ståtbådan var ursprungligen tänkt att uppföras i trä för inomhusbruk men eftersom
kommunerna gärna ville ge en gåva för utvändig utsmyckning fördes diskussioner
. med Donner om utomhusplacering av Ståtbådan. Efter det att möjligheten att
utföra skulpturen i olika rnaterial,som t.ex. granit, undersökts beslöts i samråd
konstnären att skulpturen skulle gjutas i brons.

Fundamentet har, som nämndes i motionen, bekostats av landskapet men ritats av
Alvar Donner. Också vid tillkomsten av fundamentet diskuterades

olika

alternativ som t.ex. en bassäng vilken var konstnärens önskemål. Enligt
utskottet fått erfara valde man inte bassängen pga tekniska svårigheter
ekonomiska skäl.
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Enligt kulturutskottets mening vore vatten visserligen ett mer naturligt element
för Stätbådan men utskottet har ändå valt att inte omfatta motionens kläm
eftersom frågan om Ståtbådans fundament bör ses i ett större sammanhang. Enligt
vad utskottet fått erfara har diskussioner inom förvaltningen förts beträffande
åtgärder för att åstadkomma en mer trivsam miljö på det torgliknande utrymmet
mellan Självstyrelsegården och hotell Arkipelag. Kulturutskottet anser att det vore
till fördel om landskapsstyrelsen vidtog åtgärder i detta syfte och i samband
därmed övervägde en eventuell flyttning av Ståtbädan till en sådan plats, t.ex.
öster om Självstyrelsegården, där det av tekniska orsaker vore möjligt att anlägga
en bassäng.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå
att Landstinget måtte förkasta motion
nr 4/ 1988-89, samt bringa detta betänkandes motivering till landskapsstyrelsens kännedom.
Mariehamn den 17 januari 1989
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