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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 6/1976-77 
med anledning av ltm Olof M. Janssons m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om åtgärder för spridande av kunskap om forn

forskning om Åland, museiverksamheten samt 

Ålands historia. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda 

hemställningsmotion. Med anledning härav får utskottet, som i ärendet 

hört landskapsantikvarie Stig Dreijer, lektor Carl Ramsdahl och t.f. 

rektor Siv Storå, anföra följande: 

Kultur~utskottet delar motionärernas uppfattning att kännedom om 

vårt landskaps och vårt folks förflutna är av största betydelse, när 

det gäller att skapa en djupare förståelse för vår självstyrelse och 

stärka det åländska folkets identitet. Spridandet av kunskap om vår 

historia och våra kulturtraditioner såväl bland skolungdom som bland 

vuxna borde därför ligga landskapsmyndigheterna varmt om hjärtat. 

En intensifierad upplysningsverksamhet med syfte att ge vidgade kun

skaper i Ålands historia, göra historieforskningens rön och museernas 

tillgångar bekanta för en större allmänhet samt fördjupa förståelsen 

för den folkliga traditionen är av behovet påkallad. Denna upplysnings

verksamhet bör utformas så att den tar fasta på olika åldersgruppers 

förutsättningar och intressen. Dels bör den rikta sig till skolungdomen, 

dels till den stora allmänheten med dess rikt differentierade behov och 

intressen. Även forskningen bör uppmärksammas. 

Ett värdefullt historiskt, etnologiskt och arkeologiskt forsknings

arbete har under mer än hundra år bedrivits i landskapet. Detta till 

trots finns dock fortfarande en hel del forskningsresultat opublicerade. 

Inom vissa områden finns även mycket ännu outforskat. Detta gäller fram

förallt det åländska närings- och arbetslivet, de sociala och ekonomiska 

förhållandena i gångna tider. En hel del handskrifter borde publiceras. 

På grund av bristande resurser har inte heller de arkeologiska utgräv

ningarna kunnat utföras i önskad utsträckning. 

Det material som redan finns att tillgå är emellertid rikhaltigt 

och värdefullt. Hit hör våra fornlämningar, museernas skatter, publi

kationer av olika slag, avhandlingar, uppsatser och studier. Föredrag 

och kompendier som använts vid guidekurser och andra tillfällen är van

ligen populärt avfattade och kunde lämpligen användas som studiematerial 

i studiecirklar och i föreningslivet. Det vore värdeful l t om stencilerade ' 

kulturrapporter kunde distribueras till alla åländska hem, exempelvis 

en gång i kvartalet. Önskvärt vore även att ålandsforskarnas arbeten 
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publicerades och blev kända för allmänheten. HantverkardagarnJJ1o~ senas

te år omfattade ca 40 aktiviteter borde filmas, medan det ännu finns 

personer att tillgå som kan ställa upp och förevisa. Kulturutskottet 

noterar med glädje att ett omfattande verk om Ålands historia är under 

utarbetande. 

Det är dock främst hos skolungdomen intresset för Ålands historia och 

kulturtraditioner bör väckas. En för skolbruk särskilt tillrättalagd 

åländsk historiebok har länge varit efterfrågad, och för att utarbeta 

en sådan borde en arbetsgrupp tillsättas. Historieundervisningen i skolor

na kunde betydligt effektiveras och göras mer levande, om en museilektor 

med arbetsuppgifter både i museet och i skolorna tillsattes. I Sverige 

har museilektorer funnits i mer än tjugo år och i riket sedan 1970. Musei

lektorns uppgifter skulle bl.a. bestå i att ordna med utställningar och 

ge dessa en pedagogisk uppställning och utformning. Museilektorn skulle 

sedan förevisa utställningarna för skolklasser och elevgrupper. Ett studie

besök i museet skulle i allmänhet föregås av en förberedande lektion i 

klass, och efter studiebesöket skulle ämnet efterbehandlas i skolan. Ut

ställningarna kunde ge stoff till grupparbeten. De erfarenheter man haft 

i Sverige och i riket av denna verksamhet har varit odelat positiva. 

Med hänvisning till vad som anförts ovan får kulturutskottet föreslå 

att landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen att åtgärder vidtages för en inten

sifierad upplysningsverksamhet med tonvikten 

lagd på Ålands historia, den historiska, etno

logiska och arkeologiska forskningens rön, 

museernas tillgångar och den folkliga tradi

tionen, samt att landskapsstyrelsen i anslut

ning härtill vidtar åtgärder för att snarast 

möjligt anställa en muse~lektor. 

Mariehamn den 28 december 1976. 
På kulturutskottets vägnar: 

ordförande 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 

Jansson, ledamöterna Bergroth (delvis), Fagerholm och Nils Karlsson (del

vis) samt ersättarna Nylund (delvis) och Öberg (delvis). 

l 

jll 


