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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

· landsting med förslag om utverkande av 

extraordinarie anslag f ör utarbetand e av 

ritningar och. för andra inl..edande åtgärder 

för en utbyggna av Ål ands sjöfartsläroverk. 

Handels- och indus triministeriet har den 24 februari innevarande 

årtills;ttt en kommitte med uppdrag, förutom annat, att utarbeta ett pro

gram för utvidgning av sjöfartsläroverken i landet under femårsperioden 

1962 - 1966. Kommitten har i betänkandet inledningsvis ägnat uppmärk-

sam.het åt frågan om å ena sidan behovet av s jöbefäl och -manskap och 

ä andra sidan, tillgången på sådana yrkesmän och har konstaterat , att 

i vårt land årligen borde utbildas ca 30 skeppare, 180 understyrmän, 

120 styrmän och 70 sjökaptener eller inalles r .mkring 400 elever. Kom

mitten framhåller, att det också råder en uppenbar brist på kompetent 

ma skinbefäl. Man har räknat med att ca 20 % av handelsflottans manskap 

årligen av olika orsaker överger sjölivet och att omsättningen av man

skap inom denna näringsgren förty är mycket hög och behovet av f örnyel

se alltså mycket kännbart. 

Undervisningen i landets sjöf artsläroverk bygger för närv arande på 

folkskolegrund. Till följd väsentligen av att moderna tekniska hjälp-

medel i allt större utsträckning kommit till användning om skeppsbord 

har det dock befunnit:; nödvändigt att ny-planera hela sjöfartsunder

visningen. Sålunda torde i framtiden undervisningen i sjöfartsläro

verken bygga på mellanskolegrund eller också måste sjöbefälsaspiran

ter med endas t folkskola, som grund genomgå en särskild förberedande 

kurs. Man planerar också samtidigt att förlänga skolåret i sjöfarts

läroverken. Utöver här antydda omorganisation av undervisningen skul2 

också en 1-årig fortsättningsklass för sjökaptener inrättas med i 

huvudsak merkantilt betonad undervisning. 

Mernämnda statskommitte har 
skoiutrymme, som erfordras för 

tisk utbildning och funnit att 
målet skulle vara nödvändig. 

vidare f öretagi t en uträkning av det 
··.·: 

en modern och ändamålsenlig högre nau-

en byggnadskub om 13-14.000 m3 för ända--

Ifrågavarande statskommitte har även, under uttryckligt framhållande 

av att sjöfart sutbildningens anordnande inom landskapet Åland ankommer 

på självstyrel semyndigheterna, ägnat uppmärksamhet ·åt Ålands sjöfarts

läroverk. Till fö r st har konstaterats, att till Ålands sjöfart.slaro-

verk hör en navigat i ons skoleavdelning och en maskinteknisk avdelning 
ävensom att vid l äroverket anordnats alternerande skepparkurser och 
radiotelegrafi stku~ser. Vidare har antecknats, att Ålands sjöfarts-
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läroverk har lokaliteter i en byggnad, som uppförts åren 1936 - 1938 

och att för navigationsskoleavdelningen disponeras blott fyra klass

rum, ett mindre redskapsrum, arkivrum, observationstorn med takterass 

och mindre förrådsutrymmen samt att förty utrymmena äro synnerligen 

trånga och anspråkslösa och icke längre motsvara den moderna undervis

ningens krav. Kommitten har därför i sina kalkyler uttryckligen för

utsatt, att självstyrelsemyndigheterna skall skrida till samma åtgärder 

för undervisningens utveckling och modernisering, som nu planeras för 

rikets sjöfartsläroverk. Detta betyder, enligt kommitten, att skolut

rymme måste anordnas för minimum 120 elever på navigationsskoleavdel

ningen . Vidare borde vid Ålands sjöfartsläroverk fortsättningsvis an

ordnas svenskspråkig undervisning för radiotelegrafister och kustskep

pare . 
På uppdrag av landskapss~yrelsen har o~kså rektor vid Ålands sjö

fartsläroverk och föreståndaren för sjöfartsläroverkets maskintekniska 

avdelning tillsammans utarbetat ett förslag till byggnadsprogram för 

Ålands sj öfartsläroverk. Av d enna utredning inhämtas, att s jöfartsläro

verket för närvarande disponerar 1.538 m2 utrymme men skulle behöva 

4.075,5 m2 , d.v.s. en ökning med 2.637,5 m2 • Omräknat i kubikmått be

tyda dessa siffror, att sjöfartsläroverkets nuvarande byggnad omfattar 

drygt 6.000 m3 och att en tillbyggnad borde omfatta ca 10.500 m3 . Des

sa siffror äro uppenbarligen försiktigt beräknade och man vågar f örmo~ 

da, att den slutliga lösningen av byggnadsprogrammet sannolikt kommer 

att uppvisa totalt 12-13.000 m3 för navigationsundervisningen och to

talt 5-6.000 m3 för den maskintekniska undervisningen. 

Vid en beräkning av utrymmesbehovet för en skola, bör man icke en

dast beakta elevtillströmningen, som det enda utslagsgivande. En be

tydligt Viktigare faktor utgör det behov, som skolan är till för att 

uppfylla. Sjöf artsnäringen har efte r det andra världskrigets slut av 

många orsaker icke kunnat till godoses med sjöbefäl på ett tillfreds

ställande sätt och någon förbättring hä~utirthan har ännu icke inträtt. 

Även om man delvis kan tolka denna b~ist så att yrket för närvarande 

· icke är tillräckligt lockande , k ommer med all sannolikhet förhållandet 

att framdeles förändras. Handels flottan måste ha möjligheter att till

godose sitt befälsbehov och ett av v illkoren härför är att sjöfarts

läroverken förmår utbilda det behövl i ga antalet navigatörer och maskin
mästare. 

Ålands sjöfartsläroverk har dock arbetat med stora klasser, som i 

Vissa fall delats i parallellklasser. Den tekniska materi elen för aåväl 
den maskintekniska avdelningen som för den nautiska undervisningen 

I I 
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har ständigt ökat och måst e i fortsättn i ng en f ölj a utvecklingen inom 

sjöfarten. Den trångboddhet, s om s jöfartsläroverket r e dan f ått kännas 

vid, kommer ännu mer att göra sig gäl lande, om elevtillströmningen 

stiger så att handelsflottans behov av utbildat befäl tillgodo s es . 

Mot bakgrunden av ovan anförda må antecknas fö l jande siffror be

t räffand e maximiantalet elever, s om samtidigt bör kunna vara .i nskrivna 

vid Ål ands sjöfartsläroverk: 

Navi&ati ons skoleavdelningen 
I . . ~ . .. ; -

Fortsättningsklass för sjökaptener 
eller. radiotelegrafister · 

Sjökaptensklass 

Styrmanskl ass 

Understyrmanskl ass 

Förb eredande och s k epparkurs 4 + 4 mån , 

Eventuel l paral l e llkl ass 

Mas~intekniska avdelning en 

Klass I 
· tciass rr · · , 

Klas s II! 

Skepp ~byggnadst eknikerku~s elle r 
urtdermaskinmästarkurs 

Totalt antal el ev er 

20 elever 

20 11 

25 11 

25 Il 

25 Il 

25 Il 

140 Il 

32 Il 

.. 32 11 

32 Il 

. 24 it 
'' tr M·tt t t H 

120 h 

260 ,, 

Såsom synes sammanfalier de t i iand skapsstyrelsens utr ed.rting be;... 

räknade elevantal et näs tan ex kkt ~e d den ovannämnda statsk~mrn.it-
iens kalkyler. För att ytt erlig are motivera nod~å~dighet en av en u t 

byggnad av Ålands sjöfartsl ärbverk är de t dock skäl att detal j gransk a 
respektive avd elnings utrymrn.e'sbehov. 

NaVi gati onsskoleavdelninge'n . 

Med undantag av 2 är har navigationssko l an under de senaste 1 0 

åren arbetat med någon parallell k l as s . D~tta innebär, att under de 

flesta läsår en har 4 l ektionssalar varit behövl iga enbart för navi

gations skolan " :bä ske1'parskol an varit verks am , har' behovet varit 
5 lektimss alar . 

Sedan radiot el egrafi.s tkursen .inrättades vid Ålands s jöf artslär over k; 

har icke skepparskolan c.ch tel egrfistkurs en s amt id i gt kunnat v ara 
igång genom bris t på utr1mrn.e, 

Navigationsurtdervisningen korn.mer med all s anrloiikhe t j såsom ovan 

redan antytts, att omö rgani s eras enligt s jöf artsutbildningskommi ttens 
förs l ag. Detta medför allt s~ en ökning av k l asserna genom en f örbe-

I I 
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redande kurs för inträde till navigationsskolan. Tiet ä r också nödvän

dig t att beakta behovet av utrymme för d en förutnämnda fortsättniDgs

utbildningen för sjökaptener. Elevtillströmningen kan även framdeles) 

trots den nya or gani sationen, ge anledning till parallellklasser. 

Navigationsundervisningen sker nu, mer än förr, med sjökor tsarb ete 

på klass, vilke t fordrar större salar. 

Undervisningen i användandet och handhavandet av de moderna r adio

t ekniska navigationsinstrument en har blivit lidande p å grund av de 

stora klas serna och de små utrymmena. Radar s imul a tor, det enda instru·

ment, med vars hjälp en full god radarundervisning ern ås, kommer att 

höra till ins trumentutrustningen och kräver avsevärt utrymme. Radio

telegrafisterna behöva också e tt radiotekniskt l abo ratorium , som sam

tidigt kan b etjäna navigationskl asserna 1 vilka komma att ställas inför 

s törre krav i radiot·eknik ined a nJ, ec1ning av den :riadiotekniska navi

gationens utveckling . 

Maskinte~niska avdelningen. 

Tillströmningen av elever till maskint ekniska avdelningen - lik

som till de t ekniska sko l ornas maskinmästarlinjer överhuvud -- var 

under 1950- tal e t ganska knapp, samtidigt som bristen på maskinbefäl 

alltmer accentuerades genom hande lsflottans s nabba tillväxt. En av 

orsakeraa,härtill var uppenb arligen d.e stmga praktikfordringar, som . 
föreskrevs i 1949 års förordning an gåend e kompetensbrev för maskin-

befäl . Under femå r s p e rioden 1949 - 53 var elevantalet vid maskintek

niska avdelningen (vid höstterminens bör jan ) i medel t a l endast 3 2 Y 8 
och under följande femå rsperiod 36,4. Sedan de nya praktikfordringarna 

infördes år 1959 visar el evant a l et en stark uppgång, såsom av fö ljande 

tabell framgår~ 

Läsår 

1958 - 59 

1959 - 60 

1960 - 61 

1961 - 62 

Elevantal 

38 

41 

49 

57 
Man kan förutsätta, att uppgången kommer att fortgå under de när

maste å r en redan på den grund, att den ökade e l evtillströmningen efter 

hand gör s i g mera märkbar i de högre klasserna : Man får också räkna 

med att allt färre el:tver kommer att avbryta skolg å ngen efter förs t a 

året, då numera i ngen verkstadspraktik erfordras sedan undermaski n

mästarbrevet erhållits, 

År 1966 börjar d~ s. ~ ... stora årskull arn a komma i 20·-·årsål dern. 

Detta bör medföra en markant ökning av ant alet inträdessökande även 

till maskintekniska avdelningen. Genom Ålands betydande handelsf lotta 
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och avsaknaden av större industrier inom Landskapet är det nämligen 

naturligt, att en stor del av den åländska ungdomen söker sig till 

sjöbefälsbanan. Av vilken betydelse detta yrke är för den åländska 

ungdomen framgår av följande jämförelse mellan medelantalet elever 

vid .de tekniska skolorna och s jöf artsläroverken sammanlagt i hela 

·riket, räknat per 10.000 invånare, och motsvarande antal ålänningar 

enbart vid Ålands sjöfartsläroverk: 

1949 - 53 1954 - 58 
Elever i hela landet vid 
tekniska skolor och sjöfarts
läroverk 

Elever från Åland enbart vid 
Ålands sjöfartsläroverk 
(Per 10.000 invånare) 

10,3 11,6 

28,8 31,2 
Med sina nuvarande lokaler kan maskintekniska avdelningen inte 

kontinuerligt taga emot ens det antal inträdessökande, som under 

de båda senaste åren godkänts i inträdesproven. Ett av de tre klass

rummen är nämligen avsett för högst 20 elever, medan första klassen 

nu under två år haft 22 elever. Endast ett klassrum rymmer 32 ele

ver, v ilket i rikets tekniska skolor är det normala e l evantal et, men 

samtidigt det högsta tillåtna. 

En utbyggnad av maskintekniska avdelningen till en teknisk skola med 

flera olika linjer har också aktualiserats. Inom sjöfartsläroverkets 

ledning har man dock ansett, att naturliga förutsättningar för en större 

utvidgning saknas och. man har endast kunnat förorda inrättandet av en 

skeppsbyggnadsteknikerlinje, som skulle arbeta med högst en klass åt 

gången. En dylik klass skulle nämligen, om e l evantal et det medger, kun

na undervisas gemensamt med maskinmästarklasserna såväl i de allamänna 

· ämnena som i åtskilliga fackämnen, varför den i så fall endast skulle 

erfordra anstä llandet av en timlärare. Intagand et av elever till skepps

byggnadsteknikerlinjen skul2 anpassas efter behovet. Svenskspråkiga. 

skeppsbyggnadsteknikerkurser har hittills inte förekommit i vårt land. 

Vid utbyggnaden av sjöfartsläroverket torde det därför vara skäl 

att reservera utrymmen för en sleppsbyggnadsteknikerlinje. Vad som er

fordras är nämligen endast ett klassrum och en mallvind. Dessa utrym

men kan för övrigt utnyttjas även under de tider skeppsbyggnadstekniker

linjen ej är i gång, klassrummet för s.k. korta undermaskinmästarkurser 

eller eventuella parallellklasser på maskinmästarlinjen och mall v ind en 

såsom hobbyrum för eleverna. 

För at~möjliggöra en tidsenlig utrustning av maskinte~niska avdel

ningens laboratorier erfordras större utrymmen också för dem.Fysik

och kemilaboratoriet är nu för trångt för en normal undervisningsgrupp. 
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I utvidgningsprogrammet borde därför jämte ökade l aborationsutrymmen 

också beaktas en mindre verkstad, vilken är av behovet dels för ut-

förande av reparationer på skolans maskiner och dels för d emonstra- I 
tioner vid undervisningen i mekanisk teknologi . 1[ 

Såväl ur den principiella synpunkten av Ålands sjöfartsläroverk som \1 

en betydelsefull link i k ed jan av hög r e sjöfartsutbildningsanstalter i 

l,andet som ock av läroverkets ställning såsom en av de självstyrda 

landskapets mest centrala läroanstalt er, s om måste vara berett att mot

t aga ökat antal elever för utbildning till b efälsposter inom vår han

delsflotta, giver d e t ovansagda vid handen, att å t gärder ofördröjlig en 

måste vidtagas i syfte att åstadkomma en utvidgning och modernis ering 

av i frågavarande läroanstalt. Må n ga betydelsefulla probl em återstår 

dock att lös a f örrän byggnadsarbetena kan påbörjas. Visserligen ha sta

dens myndighet e r vid en' för s ta informell kont akt intagit en förståelse

full s tåndpunkt till förslaget att för en utbyggnad av Ålands sjöfarts

lärover k erforderlig tomtmark kostnadsfritt skulle ställas till land

skapets förfogande men fortsatta förberedelseåtgärder måste här vid

tagas~ Vidare kommer uppenbarligen den nya byggnadens utformning och 

dess ankny tning till den nuvarand e huvudbyggnaden att s täll a stora 

I 1 

krav på vederbl:5rande arkitekt och sannolikt kommer landskapsstyr e ls en 

att vara nöds akad anmoda olik~ arkitekter att inkomma med sina förslag 

till löshin. g av föreliggande problem. 

Landskapss tyr elsen har i detta skede icke haft r eella möjligheter 

att beräkn a kos tnaderna för byggnadsföretaget. Ovannämnda statskommitte 

har dock för sin del kalkylerat totalkostnaderna för Åbo Navigations

skola (14 . 000 rn3 ) till sammanlag t 150 miljoner mark, vartill skulle 

.komma ca 50 miljoner mark för undervisningsmat eri a l och invent a rier. 

För planeri ng av byggnadsföretaget och för införskaffande av rit

ningar, arbets - och kostnadsbeskrivningar m.m. dylikt har l and s k aps

styrelsen prövat en summa om 4 mi ljone r mark erforderlig. Såsom järn~ 

förelse kan nämnas, att för planering av Åbo Navigationsskola beräknats 

ett anslag om inalles 5 miljoner mark. 

Under hänvisning till ovans t åend e får landsk apss t y r e lsen vördsammast 
föreslå 

att l andstinge t · måtte i neå till .Ålan(1-o<l.o l 0 -

gationen med . e n anhåll a n om e tt extraordinarie 

ans lag om 4.000.000 mark för ut arbetande av 

ritningar och för andra inl edande å t gärder för 

en utbyggnad av Ålands sjöfartsläroverk genom 

en sålydande framställning: 

' I 
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Till Ålandsdelegationen 

Från Ålands landsting. 

Handels- och indv.s trimini'$te·r~tlt ~aT :n: . ,... ~ .. = .... (,,,se .. f::amställningen 

ovan) ;_-~ = ::1 = = i:ha i l es 5 mii joner mcirk :·- ; · -" " -~ , .. 

På gruhd av de t ovan anförda anhålle~ landstinget vördsamt 
I 

att Ålandsdelegationerl måtte bevilja 

Mariehatnn, den 

l • • i • • • • • • • • 
vicetalmari 

ett extraordinarie anslag om 4.000.00Ö mark 

för utarbetande av ritningar och för andra 

inledande åtgärder för en utbyggnad av Ålands i I 

s jöfi3irtslär6verk; 

På 1ana~~tngets vägnar~ 
talman 

••••• 1 •••• 1.i 
vicetalman. 

Marieharnnt deri 23 november 1961. 

På l/::w4ska sstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~ ffansso~ D. . 
7 . ;~ ~!21--, 

Äldre landskapssekreterare ~Jan~Erik Dind, ors. ' 
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