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KUI/rURUTSKor_r'I'ETS betänkande NQ 1/1946 i anledning 

av · landstingsrepresentanten Rauha Jikerbloms och lands

tingsmannen Viktor Arvidssons petition om inrättande 

av ett arbetarinstitut eller en meeborgarskola i Ma

riehamn. 

Sedan landstinget inbegärt kulturutskottets utlåtande över ifrågava

rande petition, får utskottet, som förehaft ärendet till behandling, 

framhålla följande: 

Av remissdebatten framgick, att petitionärernas påpekande om nödvän

dii;i;he ten att j nr ät ta ett; arl')e tarj ns tj tnt e 11 er medborgarskola i Marie

hamn enhälligt omfattades i princip. Av olika uttalanden framgick där

vid att det föreslagna arbetarinscitutet borde få karaktären av en af

tonskola med allmänt medborgerligt program. Skolan i fråga kan knappast 

tänkas komma att menligt inverka på folkhögskolans elevfrekvens, då 

skolan i främsta rummet kommer att besökas av elever från Mariehamn, 

som enligt elevstatistiken vid fol:V.högskolan varit rätt sparsamt repre

senterad. Vid diskussionen väcktes förslag om att g öra det plan erade ar

betarinstitutet ambulerande inom landskapet. Gentemot detta förslag 

påvisades den erfarenhet, man har att ambulerande skolor icke kunna nå 

samma mål som fasta inrättningar. 

Kulturutskottet omfattar enhälligt det i petitionen framställda för

slaget att få till stånd ett arbetarinstitut i Mariehamn. Vidare fin

ner utskottet det lämpligast, att ifrågavarande skola inrättas som af

tonskola ri ch att. renn8 si{olR spnra0is1<:t ävm kunde föranstalta kurser 

på landsbygden. Då landskapsnämnden knappast kan ställa sig i spetsen 

för skolans bildande, då denna måste få karaktären av en privat skola, 

föreslår ut skot te i:;, att intressenter för skolans tillkomst sammansluter 

sig för skolans bild ande och upprätthållande ·och vidtaga de mått och 

ste~, f örslagets förverkligande påkallar. 

Utskottet föreslår slutligen, att Landstinget måtte giva landskaps

nämnden 1 uppdrag att skrida till de åtgärder, frågan i dess vid are ut

veckling påkal lar och för övrigt stöda frågans lösnin~ i positiv rikt

ning . 

Mariehamn den 26 februari 1946. 

På 
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kulturutskottets vägnar ; 

Jan Erik Eriksson. 

Närvarande i utskottet: ordföran den Mattsson, ledamöterna Arvidsso 

Larson och ersättaren Hugo Carlsson. 


