
1063 

0 
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s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag om utverkande av extraor dinarie anslag 

för utarbetande av ritningar och för and:ra inle-

dande å tgärder för en ombyggnad av 4- mbk Pommern 

til1 sjömansskola på Åland. 

Efter det ett förberedande utredningsarbete på åtgärd av landskaps

styrelsen blivit utfört # framlades vid föredragning den 15 mars 1961 

ett förslag till regletn~nte för en interimistisk sjömartsskola på 

Åland. Detta reglertlertte godkände/3 och fastställd.esi 9 och den 1 sep-

tember 1961 kunde s jönl.arisskolan på Jd.and inleda sitt första verksan1-

he tt3år , J ärnsides härm13tl hade landskapEistyrelsen också l åtit utarbeta 

ett f örslag till sjömansskolh ns p å Åland slutliga planering och place-

ring samt definitiva brganisatibntiform. 

I riket har landet$ första fasta sjömansskola år 1961 inlett sin 

verksamhet på f .d. fregatten 11 Suomen Joutsen", som placerats i Åbo . 

I regeringens proposition med försl ag till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstat f ör å r 1963 har upptagits anslag för planering av fyra 

nya s jömansskolor , därav en svenskspråkig skola, som sannolikt för

l ägges till Hangö . Regeringen framhåller härvid också, att sj ömännens 

yrkesutbildning bör utökas s å 1 att år 1964 såsom villkor för antagan

de till sjötjänst skulle kunna st ällas av lagd kurs i s jömansyrkesskola. 

Storleken av sjömansskolan på Ål and är givetv is beroende av handels

flottans beräknade manskapsbehov . Landskapsstyrelsen har inhämtat , att 

på å ländska handelsfartyg i utrike sfart per den l . 3 . l962 varit an

ställda· _sammanlagt 1 . 371 pers oner, varav dock 34 st. varit ans tällda 

för specialuppgifter på bilfärjorna . Antalet "verkliga sj ömän" , s om 

i detta sammanhang borde beaktas, uppgår s å lunda till 1.337 st. Man har 

i riket beräknat att c:a 20 % av däcks- och maskinmanskapet å rligen 

lämnar sjötjänsten . För den å ländska handelsflottans vidkommande skul

le detta innebära, att behovet av nya sjörnän årligen skulle uppgå till 

c :a 270 personer. Om man - s å som skett i riket - å tminstone tills v id

dare beräknar, att ungefär h ä l f t en av det årliga behovet av SJ Oman 

skulle täckas med personer, som erhållit grundläggande utbildning i 

en s jömansskola, borde sjömansskolan på Åland dimensioneras fö r c : a 

130 elever . Emedan sjömansskolan p å Åland sannolikt även komme r att 

få emottaga elev er s åväl fr ån sv enska Åboland som från svensk a Öster

bot t€n, torde de s s a approx imativa siffror ungefärligen mot svara de t 

sannölika behovet inom landskapet. Stöd f ör denna uppfat tning erhå l 

le s jämväl av de beräkningar av s jömanssk olans på Å1and storlek , som 
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uppg j orts av r i ket s kommitte för utveckling av s j öfart sutbildningen. 

Nämnda kommi tt.e har sammanställt en tablå över den beräknade elev

frekvensen vid samtliga i landet planerade sjömansskolor och härvid 

antecknat följande siffror beträffande sjömansskolan på Åland: Däcks

manskapsavdelningen 2 x 24 = 48, maskinmanskapsavdelningen 2 x 16 = 
32, skeppselektrikeravdelningen 1 x 10 = 10 och ekonomiavdelningen 

2 x 16 = 32 (kockar) samt 2 x 5 = 10 (stuertar) eller inalles ä rligen 

132 elever. Dessa beräkningar syna s vara realistiska och s å lunda möj

liga att lägga till grund för -d e t fortsatta planeringsarbetet. Dock 

bör uppenbarligen skeppselektrikeravdelningen planeras för 1 x 16 = 
16 elever årligen. Dels har nämligen redan nu vid Ålands yrkesskolas 

skeppselektrikeravdelning årligen dimitterats 10 elever och behovet 

kommer knappast att minska och dels har handels- och industriministe

riet med skrivelse av den 15 november 1961 meddelat , att rikets sjö

fartsutbildning skommitte utgått från att den svenskspråkiga sk epps

elektrikerutbildni ngen helt skulle koncentreras till sjömanssk olan 

på Åland. 

Resultat av utredningen om sjömansskolans på Åland storlek utvisar 

så lunda, att skolan och elevinternatet borde dimensioneras f ör ett 

samtidigt elevantal om 77 stycken . 

Ifråga om sjömansskolans på ~land slutliga organisationsform och 

definitiv a pla cering bör i huvudsak fyra älternativ beaktas. V8 d först 

beträffar organisationsformen, synes det icke vara i alla av s eenden 

tillfreds s tällande att samordna sjömansskolan i administrativt hän

seende med någon annan , redan ex is t erande skola. För att , med h änsyn 

taget till sjömans skolans omfattning och stora elevantal , undv ika 

störningar i sk olarbetet och eventuella intre ssekonflikter me llan be

rörda parter , b orde sjömansskolan på Åland organiseras såsom en helt 

fristå ende sko l .. orm med egen administration. Möjligtvis kunde man 

tänka sig sjömans skolans samordnande med annan skola på det s .a .s. 

praktiska planet, d .v.s. att mö jligtvis vissa allmänna utrymmen, vis

sa lärosalar och verkstadsutrymmen eller vissa befattningshavare s å som 

vaktmästare , gårdskarl , städerskor etc. kunde v ara gemensamma för sj ö

mansskolan och f ör annan skolform. 

Med ovannämnda olika alternat i v till skolans planering och place

ring avses dels sjömansskolans s amordnande --i ovan antydd omfattning -

med Ålands sjöfartsläroverk och f ör t y ett beaktande av dess utrymmes

behov i samband med den aktuella utbyggnaden av Ålands sj öf artsläro

Verk, dels sj ömansskolans samordnan de med Ålan ds yrkesskola, vilket 
Skulle innebära, att särskilda byggnadskroppar för respektive sj ömans-
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skolan och elevinternatet måste uppföras på yrkesskolans tomt

1 
dels 

en helt fristående skolbyggnad jämte internat på larid o·ch dels slut

ligen 4-mbk Pommerns ombyggnad till sjömansskola med elevhem. 

Sjömansskolans förläggande intill annat skolhus skulle - s å som 

ovan antytts - sannolikt medföra vissa praktiska fördelar, i det ge-

mensamma utrymmen kunde anordnas och disponeras samt maskinell utrust- j 
1 

ning och annat undervisningsmateriel gemensamt användas och utnyttjas. I 

En s å dan placering av den nya skolan skulle också i någon mån ned- 1

1

1 

bringa grundläggningskostnaderna för skolhuset. Om s å lunda vissa po

sitiva synpunkter kan anläggas p å frågan om sjömansskolans kombine

rande med annan skolform, är det do ck g ivet, att också motsatta syn

punkter måste beaktas. 

Enligt föreliggande planer skall Ålands sjöfartsläroverk inom en 

nära framtid utbyg gas i avsevärd omfattning, och de redan p å b örjade 

byggnadsarbetena med ett nytt skolhus för Ålands yrkesskola ha fram

skridit så långt , att sk6lan sannolikt kan inleda arbetsåret 1963-

19 64 i den nya byggnaden. Bägge dessa skolor förutsättas komma att 

arbeta med utvidgade läroplaner och ökat antal elever. Att därför i 

detta utveckling s- och nyplanerings skede för de tidigare skolformerna 

ytterligare vidtag a med planering av gemensamma utrymmen och g emensam 

utrustning med annan skola förefaller icke helt ändamålsenlig t. Dess

utom skulle också tomtfrå gan i s å fall bliva ett mycket svårlöst 

problem. En utbyggnad av sjöfartsläroverket har planerats väster om 

nuvarande skolhus. Det disponibla utrymmet är dock begränsat och man 

kan med fog ifrågasätta, om det alls är möjligt att här placera för

utom en tillbyggnad av Ålands sj öfartsläroverk omfattande c:a 10.000 

m3 , ytterligare ett skolhus för sj ömansskolan omfattande c:a 11.000 

m3 och ett elevinternat omfattande c:a 4.000 m3 • Samma allmänna syn

punkter gälla beträffande Ålands yrkesskolas tomt. Dessutom har yrkes

skolans arkitekt uttryckligen förklarat, att han icke med hänsyn till 

disponibelt utrymme och med beaktande av en eventuell framtid a utbygg

nad av yrkesskolan, skulle anse det ändamålsenligt att inrymma ett 

skclhus för sjömansskolan på yrkesskolans tomt. 

Alternativet att förlägga sjömansskolan på sådan plats, att vissa 

utrymmen kunde utnyttjas gemensamt av denna skola och av Ål and s sjö

fartsläroverk vidlådes dessutom den särskilda nackdelen, att inom sjö

mansskolan den praktiska undervisningen intager ett s å dominerande . 

utrymme på arbetsprogrammet att den möjligheten måste tagas i beak

tande, att undervisningen i sjömansskolan måhända kan verka störande 

på de praktiska arbetena inom sjöfartsläroverket . 
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Med hänsyn till v ad ovan anf örts s ynes det alltså vara skä l att 

koncentrera ärendets vidare utveckling p å de tvenne å terstående al

ternativen, nämligen en helt frist å ende landskola eller 4-mbk Pommern. 

Med ledning av d e beräkning ar, som rikets kommitte för utve ckling 

av sjöfartsutbildningen utfört, h a r landskapsstyrelsen l å tit utarbeta 

ett särskilt utrymmesprogram f ör ett fristående skolhus p å l a nd för 

sjömansskolan på Aland. Ur detta program kan ante cknas, att landska

pets sjömansskola , utbyggd att motsvara det beräknade utbildning s

behovet, skulle· s å som fris tåend e land skola omfatta 2. 825 m2 eller c : a 

11 . 300 m3 . Elevinternatet, beräknat för 80 elever i 40 dubb e lrum, 

skulle omfatta 1 .093 m2 eller c : a 4 .400 m3 . Totalt skulle a lltså sj ö• 

mansskolans byggn a dskub omfatt a c :a 15 . 700 m3 . Såsom jämföre lse kan 

nämnas, att skolhus et f ör Ålands y r k esskola omfattar c :a 204600 m3 • 

Utgå r man från kostnaderna f ör s i stnämnda byggnadsföretag, c:a 10.500 

mk/m3 , skulle byggnadskostnaderna f ör ett skolhus jämte elevinternat 

f ör Ålands sjömansskola stiga till approximativt 165.000.000 

mark Denna kostnadskalkyl kan dock· självfallet· icke giva mer än en 

ungefärlig u ppfattning om grundl -äggningskostnaderna -för -en fristående 

landsk0-la. 

Ett skolhu s på land för Åland s sjömansskola har 1 i jämförelse med 

det återståen~e· alternativet 4-mbk Pommern, uppenbarligen flere för

delar. Dels skulle uppfö_randet av ett s å dant s kolhus mö jligtvis stäl

la s ig n ågot billig are än en ombyggnad av fartyg et, dels skulle bygg

naderna s å som fast egendom sannolikt f å ett mera bestående värde och 

och dels slutligen skulle ett skolhus giva större u trymmen än Pommern, 

där givetvis allting må ste inrymma s inom den p å f örhand givna ramen. 

Ett särskilt skolhus kunde måhända också b ättre än ett ombyggt fartyg 

i förekommande fall eventuellt utny ttjas för andra än skoländamå l. 

Det svåraste problemet ifråga om ett skolhus p å land skulle vara 

tomtfrå gan. Det har icke varit mö jlig t att uttömmande behandla alla 

tänkbara alternativ i detta avseend e , men dock har tydligt f ramgå tt , 

att placeringsfrågan icke skulle var a lätt att l ösa. Mest ändamå lsen

ligt skulle det vara om detta skolhus kunde f örlägg as i närhe ten av 

stadens planerade idrottsgård, eme dan tillgå ng till gymnastik s al och 

framf ör allt till simbassäng d å kun de erbjudas. Skulle en plac ering 

här vara möjli g kunde de beräknade utrymmena för gymnastiksal 1 dusch

rum , bastu m.m. sannolikt nedskära s. Å andra s idan föruts ä tter sj ömans

skolans arbetsprog ram övning ar me d rodd- och motorbå tar, v a r fö r, om 

en strandtomt icke kan erhå llas , l andskapet vore nö dsakat at t av Ma

riehamns stad inköp a eller arrendera ett särskilt h a mnområde med er-
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forderiiga förvaringsutrymmen för b å tmaieriaiet, · Aiternativet land~ 

1

. 

skola skulle s å iunda medföra, att sjömansskolans arbete måste~edrivas 
' 

pä åtminstone tvä eller möjligtvis tr~ olika platser. 

Trots vissa nackdelar och, med hänsyn till den tilltänkta stadspla

neringen i Mariehamn 1 i medvetandet om svårigheterna att erhålla ända

målsenlig tomtmark för ett skolhus, har dock stort avseende blivit 

fäst vid detta alternativ. Det är uppenbarligen endast en bed ömnings

fråga med andra än rent ekonomiska bevekelsegrunder att avgöra om sjö~ 

mansskolan skall föriäggas till ett skolhus på land eller till 4 ... mbk 

pommern. Ehuru man sålunda icke i något avseende bör hysa betänklig

heter mot sjömansskolans förläg g ande till ett fast skolhus~ har det 

dock framgått; att vissa alldeles speciella synpunkter på ett vägande 
. -

sätt tala för alternativet Pomm~rn~ · 

tandets fo::t'eta s0ömansskola har inr;ymts ombord på f ~d~ skolfarty-

get Suomen Joutsen. Den kommi tte , .- som ~ar.~:t yerksam_ fbr at~ .. förbere-

da denna sjömansskola, utförde ett mycket omfattande utredningsarbe-

te och stannade alltså för en sjömansskola ombord på ett fartygj Sve~ 

riges första särskilda sjömansskola i Göteborg har också inrymts om

bord på ett fartyg, 4-mbk Viking. Det har alltså såväl på fastlandet 

som i Sverige fallit sig naturli~t och ändamålsenligt att i nrymma 

skolningen av blivande sjömän p å ombyggda segelfartyg. Under s å dana 

omständigheter kan man knappast ens undgå, att sorgfälligt pröva och 

und ersök3 möjligheterna att ombygga muse ifartyget Pommern till en fly

tande sjömansskola. Det vore icke möjligt att utförligt behandla alla 

de synpunkter, som tala för detta a lternativ. Dock synes vara skäl 

att särskilt uppehå lla sig vid f ö ljande omständigheter: 

1) Fartygsmiljön borde verka stimulerande s åväl p å lärare som ele

ver och förty vara ägnad att i hö g grad främja undervisningen. Elever

na skulle också fr å n början vänjas vid förhållandena om skeppsbord, 

särskilt ifråga om logementen och övriga disponibla utrymmenj men gi

vetvis också i fr å ga om den fasta och lösa för skeppsfart nödvändiga 

utrustningen. Denna så utomordentliGt värdefulla skolmiljö kan icke 

ifrågakomma vid n ågot av de andra ovan berörda alternativen. ~ndast 

personligen ombord på ett f~rtyg skulle eleverna lära känna sitt bli

vande yrkes säregna arbetsförhållanden och blott på ett fartyg kunde 

elevernas känsla och förståe lse fö r fartygsd is ciplinen och ordningen 

om skeppsb ord på ett enkelt och naturligt sätt utvecklas. 

2) Såsom ovan antytts vore sjömans skolan i nödvändig t behov av 

rodd- och motorbå tar (livbåtar) :fur de :prakt: i ska övninga.n:.. S<. . QlnJ lJ"" 

alternativet Pommern förverk lig as behövde icke särskilda anstalter 



'' :i 

1068 
- 6-

v idtagas f ö r erhå lland e av h a mnplat s j ämte f ör v aring sutrymmen f ör sjö

mansskolans b å tar. Man har f ä st e t t v isst avseende vid denna synpunkt 

dels emedan svå righeter mö jlig tvis kan uppst å för Mariehamns stad att 

anvisa för åndamå let lämpligt hamnområde och dels emedan iordn ing

ställandet oc h v ården -av en s å dan särski l d hamnp l ats kommer at t dra-

g a extra kostnader . Alternativet med en frist å ende landskol a synes 

medföra detta probiem. 

3) Frå gan om 4-mbk Pommerns fo rtsatta bevar~nde s å som mus e ifartyg 

och s å som ett tilltalande ins l a g i landskapsbilden fal l er e gen t lig en 1 1 
utom ramen f ör denna utredni n g , me n i anse~nde t i l l de särskilda om

ständigheterna i detta fa l l kan man icke und g å att tangera spörsmå l et. 

Pommern har i d onationsväg överl~tt i t s ti l l Mariehamns stad för att 

uppbevaras s ås om museifartyg. Far tyget har nu i mera än ett decennium 

legat förtöjt i Mariehamns Vä sterhamn, minnande om en svu nnen epok i 

sj öfartens historia och utgörande en levande och p å tag l ig f örenings 

länk mell an sj öma nskap och se g l at ion i ä l dre tider och den moderna 

hande l ssjöfarten. Enli gt vad s om fö rsport s i sj öfartskretsar må ste 

dock fartyget snart undergå omfa tta nde grundreparationer om hon fort 

s ättningsv is skå ll kunna bevara s. SkUll e fartyget övertagas av l and

skapet f ör a tt ombyggas till en s j ömansskola kunde hon i samb and där

med grund l i gt öv erses , reparera s o ch fö rstärka s s å att hon s a n n olikt 

f ör å tminstone en manså l der fram~tt b ev aras i nuvar ande skick. :: ~n pie

tetsfull rest aurering och ombyggnad skul le troli gtvis icke h e ller i 

nämnvär d må n p åverka hennes silhue-ct . Det är uppenbarl igen en h e l a 

landskapets ang elägenhet att i må n av mö j l i gheter och då tillfäl l e 

g ives, sörja f ö r a tt ett s å d a n t minnesmärke öv er en storslag e n epok 

i landskapets historia bevaras f ör eftervärlden. 

4) Fartyget är r e lat i vt stort - s törre än Suomen Joutsen och 

Viking - och s a nnolikt väl bibehå lle t. ~n ombyggnad borde icke s t öta 

på svå rare tekniska problem~ Land ska psstyre l sen har l å tit ut a rbeta en 

detal jerad arbetsbe skrivning över fartygets ombyggnad t i ll s j ömans 

sko l a och härefte r har överlä r aren i skeppsbyggnad vid Teknisk a läro

verket i Åbo, ing e n j ören Yrjänä Vu ori, som ocks å varit f örordn ad till 

ordföran de i b y ggnad skommi tten f ör ombyggnaden av Suomen Jout s en t ill 

s j ömans sko l a 9 g r anskat denna arbetsbeskriv ning j ämte ti l lhörande ri t 

ningar . Ingenj ör Vuori har avg ivi t e tt positivt utlå tande i ärendet . 

Enl i gt g j orda beräkning ar kund e efter ombyggnaden för sk oländamå l 

di s poneras c : a 2.200 m2 eller c: a 6 .00 0 m3 . Utrymmena skulle i huvud

sak fördela sig sålunda: 

A) P å huvuddäck: kans l i och b ibliotek , rektors daghytt, konferens-
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B) P å -mella ndäck: Hytter för sammanlagt 76 elever, sällskapsrum, 

tvätt-, dus8h- och basturum, 3 st. lärosalar samt matsal och kök. 

C) P å bottendäck: Verkstad, maskinrum, riggarverkstad 1 elverkstad 

och tvättinrättning. Piggarverkstaden kan ocks å utnyttjas s å som gym

na stiksal. Så har arrangerats vid sjömansskolan p å 4-.mbk Viking. 

Denna dispositionsplan är givetvis helt preliminär och f ordrar san

nolikt omarbetning i vissa detaljer,ifall ombyggnaden skulle förverk

ligas. Sege lfartyget Pomrnern synes d ock under alla omständigheter vara 

t illräckligt stort_rför att rymma . nöd i ga utrymmen för s jömansskolan. 

5) Kostnaderna för en ombyggnad av 4-mbk Pommern till sjömansskola 

skulle sannolikt icke bliva omotiverat höga. Möjligtvis ~ågar man 

räkna med att de st i ga endast till samma belopp, som kostnaderna f ör 

en fr istående l a ndskola. P å basen a v i före gående punkt nämnda a rbets

beskrivning och ritningar har Värtsilä-koncernen A/B, Chrichton-Vulcan, 

beräknat kostnaderna för en ombyc gnad av Pommern till c:a 195 .000.000 

mark. Härvid bör likväl framhå llas , att kostnaderna g i v etvis äro be

roende av det förfaringssätt man använder sig av v id utförandet av 

ombyggnadsarbetena och av det material, som komme r till användning. 

Efter det de olika alternativen sålunda blivi t vägda mot varandra 

ha tvenne konkreta förslag slutligt utkristalliserat sig 1 nämligen an

tingen en fristående l andskola eller 4-mbk Pommerns ombyggmad till 

sjöm~nsskola. Rent principiellt kan dessa alternativ anses likvärdiga. 

I vartdera fallet kan vissa fördelar och vissa nackdelar påvisas. Vil

ket som helst a lternat iv kan praktiskt förverkligas och kostnade rna 

är o i stort sett _jämförbara. Med hänsyn till de speciella motiv, som 

tala för alternativet Pommern bör dock uppenbarlig en detta förslag 

vinna slutligt beaktande. Härv id bör uppmärksamheten främst fästas 

vid den omst änd i ghe ten, att en skola för utbildning av sjömän icke 

kan bedömas efter i alla åvseenden enahanda normer, som gälla för 

andra former av särskild yrkesutbildning. Om möjligheter förefinnas 

borde uppenbarligen den yttre ramen fö r en sjömansskola anordnas n är

mast överensst ämmande med de f akt i ska förhållandena om skeppsbord. 

Också på andra yrkesutbildningsområden eftersträvar man att under ut

bildningstiden g iva eleverna en s å g od kännedom om de verklig a arbets

förhållandena som blott möjligt. I ännu högre grad måste detta anses 

önskvärt p å s j öfartsutbildningens område~ Tie ung a eleverna borde re

dan från början vän j a sig vid den slutna enhet, som ett fartyg utgör, 

de b orde l ära sig at t komma till rätta på.begränsade utrymmen, de mås

te förstå betydelsen av disciplin och ordning och de borde f ramför 
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allt vänja sig vid ett f a rtyg och h ennes utrustning. Alla dessa behov 

och önskemål kan uppenbarligen bättre tillgodoses pm sjömansskolan för 

lägges till Pommern än om densamma skulle anordnas s'åsom en friståen

de landskola. Slutlig en må än en gång erinras om att myndigheterna 

såväl i Finland som i Sver i ge funnit det befogat och ändamå lsenligt 

att ombygga fartyg till sjömansskolor. ~ 

Ovanstående utredning giver s å lunda vid handen, att landskapet 

Ålands permanenta sjömansskola helst borde inrättas på 4-mbk Pommern, 

som i sådant avseende skulle övertagas av landskapet och ombyggas så~ 

att hon motsvarar sitt ändamå l. 

En dylik ombyggnad kan dock g i vetvis icke företagas utan grundliga 

fö rarbeten. Ett byggnadsprogram j ämte tillhörande konstruktions- nch 
' 

detaljritningar samt en noggrann arbetsbeskr ivning må ste utarbetas av 

fackmän. Sannolikt måste också fartyg et - emedan samtliga originala 

ritningar förkommit - uppmätas åny o förrän nya ritningar slutlig t kan 

utarbetas. Landskapsstyrelsen har beräknat kostnaderna för dessa för

arbeten till c: a 6. 000. 000 mark. Såsom jämförelse må nämnas~ att för 

planering av de förut nämnda nya sjömansskolorna i riket regeringen 

i budgetförslaget f ör år 1963 har ~ptagi-t inalles 40.000.000 mark. 

Under hänvisning till ovanst å ende får landskapsstyrelsen vördsam

mast föreslå 

att l andstinget måt te ingå till Ålandsde lega

tionen med en anhållan om ett extraordinarie 

anslag om 6. 000 .000 mark för utarbe tande av rit

ning ar och för andra inledande åtgärder f ör en 

ombyggnad av 4-mbk Pommern till sjömansskola på 

Åland genom en s å lydande framställning : 

.Till Ålandsdelcgat i onen 

från Ålands landsting. 

Efter det = = = = = (se frams tällningen ovan) = = = = = inalles 

40.000.000 mark. 

På grund av det ovan anförda anhåller landstinget vördsamt 

Mari ehamn, den 

vicetalman 

att Ål andsde l egat ionen måt te bevilja ett 

extraordinarie anslag om 6.000 . 000 mark för 

utarbetande av ritningar och för andra i n ledande 

å tgärder för en ombyggnad av 4-mbk Pommern till 

sjöman$skola på Åland. 

1962. 

På landstinge ts vägnar: 

tal man . 
-------~-------

vicetalman. 
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