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N:o 1 / 1955. 

KULTURUTSKOTTETS betänkande n : o 1 / 1955 

med anledning av landskapsstyrelsens fram-

stä llning n : o 7 / 1955 till Ålands lands-

ting om möjligheterna att samordna land-

skapets nuvarande bygdeskolor till en enda 

åländsk bygdeskola. 

Kulturutskottet har icke ansett sig kunna godkänna land-

skapsstyrelsens framställning till den del denna skulle innebära att nå• 

got som helst anslag för bygdeskolorna icke skulle söka utverkas. Ut

skottet har där emot ansett det vara hö gst skä ligt att även bygdeskolor

na skulle beredas möjligheter att bedriva sitt arbete under s å till-

fredsstä llande förhållanden som blott möjligt. På den grund har ut-

skottet ansett motiverat att anslag skulle begaras. 

I hu\TU_dfrågan, huruvida en s amordning av bygdeskolor

na inom l andskapet vore lämplig, har utskottet enhälligt intagit den 

ståndpunkten att folkhö gskolan och lantmannaskolan alltfortfarande 

såsom hittills böra verka så som sjä lvständiga skolor, envar på sin nu-

varande plats. Lanthushå llsskolan bör även så som hittills verka ambu

lerande. Utskottet har motiverat sin ståndpunkt bl.a. med antagandet 

att vid en dylik sai. .. nn1anslagning eller samordning av tvenne så till sin 

grundnatur olika skolor, som folkhö gskolan och lantmannaskolan, irri-

tationsmoment, vilka kunna komma att verka störande på arbetet, icke 

skulle kt1n..via undvikas. Ej heller har utskottet varit övertygat om at.t 

en sammanslagning och centralisering av alla ifrågavarande skolor ha-

de varit enbart till gagn såvä l för eleverna som för undervisningen. 

Denförebragta utredningen visar även tydligt att dylika samordnade 

skolor haft stora problem att brottas med sai.-nt att dessa ofta före

fall~ ha varit av synnerligen ömtå lig och svårlöst natur. 

Beträffande de nödvändiga anslagen för dessa bygde-

skolor , har utskottet , med beaktande f örst av folkhö gskolans behov , 

varit av den uppf attningen att skolans nuvar ande program icke f yller 
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alla önskvärda anspråk, en omständighet, som måhända i framtiden även 

1can visa sig menlig för elevfrekvensen. En märkbar negativ faktor ut

gör även den nuvarande trångboddheten såväl med avseende å eleverna 

som med avseende å undervisningen. Utskottet har till ·följd av dessa 
komrnitte

överväganden ansett det vara mycket önskvärt att net i/betänkandet 

nämnda sk. fol!Lhögskolans utvidgade program skulle förverkligas. Detta j
1 

utvidgade program borde dock enlig utskottets uppfattning övervägas 

bliva ytterligare utökat med någon speciell form av undervisning med 

särskild hänsyn till skärgårdens fiskarungdom. I sådant avseende hade 

utskottet tänkt sig att landskapets fiskeri - instruktör och fiskeri

konsulent såsom timlärare skulle ku.nna verka vid skolan. Slutligen har 

utskottet uttalat vissa tvivelsmål över de i betänkandet upptagna kost

nadskalkylernas hå llbarhet, men har utskottet icke ansett sig~ kunna 

desto närmare pröva desawJTla. 

Vad åter angår anslag för lantrnannaskolan, har utskot-

tet omfattat det i ko:mmittebetänkamdet kallade Danielssonska renove-

rings - och tillbyggnadsförslaget. Utskottet har dock önskat särskilt 

framhålla, enär detta icke tydligt framgår av de speciella kostnads

kalkylerna, att en maskinhall borde uppbyggas på lantmannaskolan ä-

ven vid förverkligandet av detta program. 

Beträffande lanthushå llsskolan har utskottet om

fattat kommittens förslag till anslag för ökat utrymme och har ut-
1 f 

skottet ansett det vara ganska självfallet att det ifrågavarande till-

äggsutrymmet skall inrynunas i den om- och tillbygda folkhögskolan. 

Med avvikande från kommittens beräkningar, har utskottet dock ansett 

att för lanthushållsskolans lärarinnor borde reserveras tvenne bo-

stadsrum med ettvart tillhörande mindre kök samt ett gemensamt bad

rum. Detta önskemål har, med hänsyn till moderna principer och åsik

ter, förefallit utskottsledamöterna vara synnerligen rimligt. 

Kulturutskottet får förty vördsamt föreslå~ 

att folkhögskolan och lantrnannaskolan såsom hittills :.. rrråtte 



123 
verka såsom självständiga skolor, envar på sin nuvarande 

plats samt lanthushållsskolan såsom hittills verka ambule-

rande 

samt 

att Landstinget måtte hos Ålandsdelegationen anhålla om 

extraordinarie statsanslag enligt följande: 

1. 33.223 . 000 mk. för tillgodoseende av lokaliteter för ett 

utvidgat folkhögskoleprogram och inkluderande även s~rskilt 

utrymmebbehov för lanthushållsskolan; 

2. 9.906.00C wk, för renovering och utbyggnad av lantmånna-

skolan. 

Mariehamn~ den 8 mars 1955. 

På kulturutskottets vägnar: 

Jf~e~f:r 

Närvarande i utskottet: ordf. Wilhelm Wilen, ledamöterna Harry 

Johansson och Gunhild Berglund samt suppleanten Johan Lönroth. 

Förslag 

till fr2rnställning. 

"Till P. landsdelegationen 

från Ålands Landstin~. 

L&ndstinget, som anser det vara synnerligen nödvändigt att även 

Ålands bygdeskolor beredas möjligheter att bedriva sitt arbete uncer så 

tillfredsställande förhållanden som blott möjligt och även i enlighet med 

nQtida krav, har äran vördsamt anhålla 

att ÅlandsdelegBtionen måtte bevilja landskapet Åland 

ett extxaor:.dinarie statsanslag, stort trettiotrerhi'.lj,on-
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ertvåhundratjugotretusen mark för tillgodoseen

de av lokaliteter för ett utvidgat folkhögskole-

program och inkluderande även särskilt utrymmes-

behov för lanthushållsskolan ävensom niomiljoner 

-niohundrasextusen mark för renovering och ut-

byggnad av lantmannaskolan, eller ett extraordi

narie statsanslag om sammanlagt fyrtiotremiljo-

neretthundratjugoniotusen mark. 

Marieharnn den 1955. 

På Ålands Landstings vägnar: 

.................. 

" ................. 
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