
m Sa/1963. 
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-FINANSUTSKOTTETS utlåtande m Sa/1963 med 

anledning av Åla~ds landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag till or

dinarie inkomst- och utgiftsstat för landskapet 

Åland under år 1964 (26/1963). 
! I 

Sedan Lands ,tinget vid plenum den 10 innevarande december återremi tte- . 1/ 

rat ovannämnda ärende för nytt utlåtande till utskottet, får utskottet 1 / 

härmed vördsamt anföra följande: 

Den av Siljarederiet till landskapsstyrelsen översända skrivelsen 

av den 9 .12 .1963 t som f ;öranlett· Ii~mdstingets ov~nnä~nda beslut' fogas 

vid detta betånkande såsom bilaga. I skrivelsen framhåller Siljarederi

et , att såsom enda alternativ till Långnäs Svinö Justerskär i Lumpar~ 

land kunde komma i frå ga. Rederiet anser sig kunna uppskjuta med för

verkligandet av planerna på en färjhamn i Långnäs under förutsättning~ 

att Landstinget och landskapsstyrelsen gå in för undersökning och byg

gande av en allmän färjhamn på sistnämnda plats. Bmellertid bör härvid 

observeras, att de anmärkningar rederiet riktat mot de av utskottet fö

reslagna undersökningarna av Föglö Björkö och Lemland Börkö, d.v.s. att 

beviljandet av extraordinarie anslag för n ågotdera projektet tager så 

l ång tid, att rederiet icke anser sig kunna vänta på förverkligandet 

av ett sådant projekt, i full utsträckning äger tillämpning också på 

anläggandet av en allmän hamn vid Justerskär. Utskottet finner därför, 

att rederiets ställningstagande icke ger utskottet anledning att frångå 

de tvenne tidi·gare framförda alternativen. Då rederiet likväl framhå l

ler Justerskär som en plats för färjhamn, vilken det är anledning att 

undersöka , anser utskottet, att undersökningen kunde enligt de princi

per utskottet tidigare föreslagit utsträckas till att omfatta Justerskär 

Vid undersökningen borde landskapsstyre lsen enligt utskottets åsikt 

jämväl höra Siljarederiet och andra av projekten berörda rederier angå-
' ende de olika hamnalternativen för att utröna, om rederierna anse de 

föreslagna hamnplatserna lämpliga för de enheter, som komma att trafi

kera hamnarna. Det är också nödvändigt, att landskapsstyrelsen omedel

bart tager kontakt med Siljarederiet i syfte att överenskomma om upp

skjutande av anläggandet av hamnen i Långnäs, vilket enligt utskottet s 

förmodande låter sig göra under förutsättning att rederiet får nödig 

insyn i ~ndersökningarnas fortlöpande. 

Med hänvisning till det ovan anförda f å r utskottet vördsamt i stäl

let för den i utskottets betänkande m 8/1963 föreslagna andra klämmen 

föreslå, 
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att Landstinget måtte hemställa hos land

skapsstyrelsen om en undersökning i brådskande 

ordning av möjligheterna att anlägga en hamn 

för Ålands anslutning till trafiken mellan riket 

och Sverige i Föglö Björkö, Lemland Börkö eller 

Lumparland Justerskär och av de med dessa hamn

anläggningar och nödiga vägbyggnadsarbeten före

nade kostnaderna ävensom om förslag till fram

ställning om extraordinarie anslag för det lämp

ligaste alternativet. 

Mariehamn., den 10 december 1963. 

På fina sutskottets vägnar: , 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföran

den Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och 

Leandersson. 

I 

I 
11 I 

I 
11 



Bilaga.. 
AB SILJAREDERIET 

Åbo 9.12 .• 1963. 

Ålands Landskapsstyrelse 

Marie hamn. 
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Härmed önska vi underrätta Landskapsstyrelsen om att de samseglande 

rederiernas och Siljarederiets ledning vid möte den 2 ds i ~bo beslutat 

omedelbart vidtaga med uppförandet av ett färjläge i Långnäs, Lumparland,. 

Beslutet har föregåtts av en ingående prövning av de alternativ so~ av. 

olika kretsar på Åland under senaste tid uppställts såsom varande den 

för landskapet 1\,lands anslutningar till riket och Sver ige ändamålsenli

gaste angöringspunkten. Om dessa andra alternativ kunna vi emellertid 

fatta oss kort.: Oavsett platsernas eventuella lämplighet kan efter vad vi 

bedöma intet av dessa alternativ med nuvarande l ångsamma tågordning för

verkligas inom närmelsevis samma tidsperiod som behöves för utbyggandet 

av Långnäs. Vi tillåta oss att hänvisa till vägavdelningens vid Ålands 

Landskapsstyrelse skrivelse 39 Väg/15,. 2 .1962 och vår svars skrivelse av 

den 5 .• 3 .1962,. Trots att vi i denna skrivelse icke kunde utfästa oss att 

unde r en period av önskade två år med minst tre turer per vecka i varde

ra riktningen anlöpa Mariehamn ha vi i själva verket mer än tillmötesgått 

de av Eder framställda önskemålen i det att bilfärjorna sedan hösten 

1962 angjort Mariehamn sex dagar i veckan i vardera riktningen, sommar

tid till och med dagligen. Från och med hösten 1964 är vår avsikt dess

utom att även vintertid övergå till daglig trafik med färjorna. 

I sin berörda skrivelse uttalade Landskapsstyrelsen att efter utgån

gen av däri föreslagen två års period säkrare s lutsatser skulle kunna 

dragas angående färjbehovet och en eventuell ny färjhamn. Det är med be

klagande vi nödgas konstatera att de förhoppningar som vi fäst beträf

fande den i utsikt ställda utredningen icke infriats och att frågan om 

färjhamnens placering ånyo blivit aktuell först sedan vi nyligen dekla

rerat vår avsikt att förverkliga färjläget i Långnäs. Det har även varit 

ägnat att förvåna oss att i Mariehamns stadsfullmäktige enligt tidningsre 

ferat förekommit obalanserade uttalanden, vari vi beskyllts för "utpress

ning " och "påtryckning" i samband med att vi tillkännagivit vår avsikt 

att utbygga Långnäs. Det torde med all önskvärd tydlighet ha framgått 

från vår korrespondens såväl med Landskapsstyrelsen som med Mariehamns 

stadsstyrelse att vi icke varit tillfredsställda med nuvarande trafikupp 

läggning och att vi tillsvidare lämnat frågan om Långnäs vilande endast 

i syfte att bereda landskapet och Mariehamns stad tid och tillfälle att 

i landskapets eller kommunens regi inrätta en lämplig färjhamn nära den 

stora farleden mellan Sverige och Åbo~ Då så emellertid icke skett ha vi 
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vari t tvungna att själva skrida till verket. Vår inställning i denna frå

ga framgår förutom av vår skrivelse till Ålands Landskapsstyrelse av den 

5.3.1962 även av vårt brev till Mariehamns stadsstyrelse av den 17.4. 

1962, där vi uttalat att frågan om utbyggandet av färjhamn i Långnäs så 

långt turlistan då kunde överblickas dvs. till utgången av år 1962 

skulle bordläggas, samt av vår insändare till tidningen I land, dagteck

nad den 21.3.1962, i vilken vi uttalat följande: "Då det emellertid 

står fullt klart att en användbar färjhamn ej kan skapas i en handvänd

ning, äro vi inställda på att tillsvidare anlöpa Mariehamn och till och 

med villiga att avsevärt utöka antalet anlöpningar per vecka under näst

inkommande vinter, om blott förhoppningar finnes om en ändamålsenligare 
lösning av frågan framöver 11

• 

I det ovanstående ha vi utförligt redogjort för vad som föregått be

slutet om utbyggandet av Långnäs och tro vi att vi tillräckligt tydligt 

klargjort att vi~cke invaggat Landskapsstyrelsen eller Mariehamns stad 

i den tron att nuvarande trafikuppläggning kommer att gälla även under 

obestämd bar framtid. B ~träffande det projekterade fär jläget på Långnäs 

äro vi medvetna om att vattnen utanför den strandremsa, som vi ha till

gång till, äro rätt trånga och att denna omständighet vid otjänlig vä

derlek kan försvåra eller rent av förhindra de samseglande rederiernas 

med endast en akterpropeller försedda natturbåtar av konventionell typ 

att angöra färjläget. Även ur åländsk synpunkt vore detta ju beklagligt 

och vi ha därför föreslagit Vikingrederiet, som äger granntomten, att 

ett gemensamt färjläge skulle byggas med utnyttjande av bägge rederier

nas områden, eller ock att vi på villkor, varom närmare skulle överens~ 

kommas, bleve i tillfälle att utnyttja även Viking-rederiets strandom

råde. Beklagligtvis har vår hänvändelse varit resultatlös i det att 

Viking-rederiet icke önskat diskutera frågan. Detta bringa vi till Land

skapsstyrelsens kännedom på det att vi icke i ett senare skede måtte på

bördas att färjläget icke byggts på lämpligaste plats i Långnäs. I vis

sa andra hänseenden utgör stranden kring den nuvarande sk. Långnäsbryggan 

den fördelaktigaste platsen för det blivande färjläget. 

Med tanke på ovanantydda svårigheter kunde Justerskär utanför Svinö 

giva bättre landningsmöjligheter förutsatt vattendjupet därstädes är 

till fyllest. Så länge vi ännu icke igångsatt arbetena på Långnäs äro 

vi oförhindrade att omkasta våra planer att omfatta Svinö, Justerskär,. 

men detta skulle förutsätta omedelbart definitivt ställningstagande 

från Landskapsstyrelsens och .Å.lands Landstings sida. 

Slut+igen önska vi fästa Landskapsstyrelsens uppmärksamhet på att vår 

blivande färjläge självfallet kommer att stå öppet även för andra tra-
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fikanter. Med nuvarande turuppläggning koncentreras samtliga fyra far

tygs anlöpningar till cirka 3 timmar av dygnet 1 varför färjläget kommer 

att stä öppet för annan trafik under dygnets övriga 21 timmar. 
Högaktningsfullt 

AB SILJAREDERI~T 

Nils Wetterstein. 
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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 

0 

KANSLIET 

22 november 63. 
Mariehamn, den .... ... ................... ...... ......... ... .... 19 ...... . 

N:o Tii.9 
( 

Til.1 

landst inge t s f inansutskot t 

fr ån Ålands l andskapsstyrelse. 

I fö r s l aget ti ll ordi nar ie inkomst - och u t g i ftssta t f ör l andska

net Ål and år iq64 har und er ~ Ht . I : l unntagi ts ansla~ f ör en e.xtr a-

ALANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
KAMRERARKONTORET 

28 november 63. Till Finansutskottet vid Ålands landsting. 
Mariohamn, den ............... .... ............................ . 195 ...... . 

Landskapsstyrelsen får h ä rmed översända stadsstyrelsens i Marie-

hamn skrivelse angående hyresförhöjning för de av landskapsstyrelsen 

disponerade utrymmena i stadshuset. Detta innebär att det årliga 

hyresbeloppet för landskapsstyrelsens del komme att höjas med 

6.644 mark och för landstingets del med 348 ma rk. 

Därjämte översändes till kännedom landskapsarkeologens skrivelse 

med bilaga angående vaktens vid Bomarsund arvode. 

På 

Lantrå d 

~ 'l B.D. 4526/567 -63. 
B.D. 4461/558 -6J. ------------------

land~~~elsens vägnar: 

~fi11~ , T La ndskapskamrer vd~d~~ ;,, 
Henrik Gus~sson 

?o/,YJJlf~~ e /i ' 0 
Äl dr h/ndskapssekreter arj J~~~f:::~ 
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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 

KANSLIET 

22 november 63. 
Mariohamn , den ... .. .... ........ ... .... ....... .. ... .. .......... 19 ...... . 

Till 

N •• Tnr . landstingets finansutskott 

frän Ålands landskapsstyrelse. 

I förslaget till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landska

pet Åland år 1964 har under 5 Ht. I:l upptagits anslag för en extra

ordinarie lektorsbefattning i huslig ekonomi (A 20) vid Ålands lyceum. 

I anseende dock till de stränga formella kompetenskrav, som stadgats 

för dylika yngre lektorsbefattningar och efter det skolstyrelsen 

förklarat svårigheterna att på den grund erhålla en kompetent ordi-

narie innehavare av sagda befattning, har landskapsstyrelsen vid 

förnyad prövning av ärendet fattat beslut om inrättande av en extra

ordinarie lärarbefattning i huslig ekonomi (A 18) vid Ålands lyceum 

räknat från den 1 januari 1964. 

Under hänvisning till ovanst~ende har landskapsstyrelsen äran 

hemställa, att finansutskottet skulle vidtaga sådan ändring av för

slaget till ordinarie inkomst- och utgiftsstat för landska~t Åland 

år 1964 att på sidan 18 under 5 Ht. I:l texten 11 1 yngre lektor, års

arvode (A 20) ....• 8.244 11 skulle ändras till 11 1 lärare i huslig 

ekonomi, årsarvode (A 18) ....•• 7.452 11 ävensom att härav påkallad 

justering av budgetförslagets slutsumma skulle beaktas. 

Lantråd 
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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 

KANSLIET 

22 november 63 . Till 
Mariehamn, den .. .. ............. .... 19 

landstingets finansutskott 

från Ålands landskapset}r 

I avseende t kännedom vid behandlingen av landstin6 sman :Bert_ 

Bomans finansmotion om upptagande av anslag i ordinarie inkomst · 

öch utgiftsstaten för landskapet Åland år 1964 för inrättande 

en extraordinarie arkitekttjänst vid Ålands landskapsstyrelse 

från den 1 januari 1964 ävensom av härtill anslutna uttalanden 

plenum av särskilda land·stingsmän har landskapsstyrelsen bifoe'J. 

äran tillställa finansutskottet en P.M. med vissa synpunkter i 

anledning av förslaget om inrättande av en extraordinarie arkit 

befattning vid landskapsstyrelsen. 

Om Ålands landsting i samband med den slutliga behandlingen 

ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland är 1 

ställer medel till förfogande för avlönande av en landskapsark 

är landskapsstyrelsen för sin del beredd att till prövning och 

görande företaga ärendet angående den avlöningsklass, till vi l 

denna tjänst skall hänföras. 

lsens vägnar: 

Lantrtd 

Äldre lan 
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STA DSSTYRELSEN 

MARIEHAMN 

Mariehamn, 

23. 11 63 
den ··· ·· · · · · ·· ··· ···· · · 19·· ····· 

Till Ål ands landskapsstyrelse 

Stads~tyrelsen har härmed äran meddela, att stads

styrelsen fattat beslut om höjande av hyran för av 

landskapsstyre l sen d i sponerade utrymmen i stadshuset 

t i ll mk 5:- per rn
2 

och månad räknat från den 1. 1 .1964 . 

På stadssiyre l s ens vägpar: 

~4l/ 
Aron Hag 

Stadsdirek tör 

· Stadssekreterare A~~vv----·. 
Max Carlberg 

· ~ 

I, vt. 

.2Lf. ~- '" 
'i 3 1~ 

/,/-ly 

5/ivj~L. 

Jl1 , f :l {) 



,Ala nds Museum 

Åland s l a ndskapsstyre l se 

I förslaget till landskapets inkomst- och utgiftsstat 

för 1964 har såsom arvode för vaktmästaren i Bomarsund ob

serverats 800 mark ~nder motivering att den av Arkeologisk~ 

kommissionen avlönade vaktmästaren i Kastelholm enligt fön

slaget till riksbudgeu erhåller denna lön för hela år 1964. 

Om detta är riktigt, vilket jag inte har anledning betvivla, 

betyder det att beloppet i riksbudgeten har antecknats fel

aktigt, sannolikt på den grund att ifrågavarande vaktmäst&re 

har anställts först från den 1 maj innevarande år mot ett ar

vode av 100 mark i månaden varpå
1
årets arvode av misstag in

gått i riksbudgeten. För hela nästa år kommer han naturligt

vis att få 1200 mark, vilket framgår av bilagda intyg av 

statsarkeologen. Ifrågavarande vaktmästare erhåller utöver 

nämnda avlöning timpenning för allt arbete på slottsruinen, 

som han deltar uti. 

Då det är skäligt att vaktmästare n på Bomarsund, som 

har ett vida större område att bevaka, kommer i åtnjutande 

av samma förmåner som motsvarande tjäns teman i Kastelholm -

en uppfattning som delas av statsarkeologen - anhåller jag 

vördsamt att landskapsstyrelsen uppmanar landstingets finans

utskott att ändra vaktmästarens i Bomarsund månadsarvode un

der 1964 till 100 mark. 

Bil.: skrivelse 

I tj änsten 

-. 
Landskapsarkeolog ..__,( ~ 

M Dreijer 



ARKEOLOGISKA KOMMISSIONEN 

STATSARKEOLOGEN 

Helsingfors, Nationalmuseum 

den 
14 noV.ember 

2397 N:o ... 

19 93. Landskapsarkeologen 

Fil. mag. Matts Dreijer 

Marie hamn. 

Hänvisning: 

Ar ende : 

9957-5 6/ 26. 

Som svar på landskapsarkeologens förfrågan rörande 

den lön, som utbetalas åt slottsvakten på Kastelholm 

får jag härmed meddela, att slottsvakten åtnjuter i 

pengar en månadslön om 100 mark samt därtill som 

naturaförmån nyttjanderätten till kobete invid slottet. 

På Arkeologiska kommissionens vägnar: 

Nils Cleve 

, 
I 


