
1983-84 Lt - Hemst.mot.nr 88 - Ku. 

KULTURUTSKOTTETS BETJ\NKJ\NDE nr 7 /1983-84 

med anledning av 1 t1 Eleanor Lindholms m. f1. 

hemställningsmotion till l:afä1skapsstyrelsen 
om tillsiittande ;1v en konnnittc för ;1tt ut

arbeta en frländsk ord- och dialektinventering. 

Landstinget har den 26 mars 1984 inbegärt kul tun1tskottets betänkande 

över nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört utbildningschefen 

Börje Karlsson, får i anledning härav anföra följan<le. 

Kulturutskottet behandlade i januari 1983 en hemställningsmotion om 

anordnande av dialekt- och sprilkforskning p[1 J\Lmd. I anledning av 

den motionen framförde kulturutskottet följande (Ku.bet.nr 3/1982-83): 

'T:n fortsatt inventering och utforskning av de åländska dialekterna är 

en betydelsefull och brådskande angelägenhet inte minst mot bakgrund 

av dagens snabba samhällsutveckling. Språk- och dialektforskning är 

ett synnerligen omfattande och mångsidigt område. Dels borde det 

material som redan finns inventeras och förtecknas~. Museibyrån har 

redan samlat en del material av variernnde slag. Dels borde de 

dialekter, som i våra dagar av olika ors~1ker h;'ll lcr pi1 ntt rörsvinna, 

dokumenteras, en åtgärd som brådskar. Dialekterna förändras numera 

snabbt bl.a. på grund av den centraliserade utbildningen, massmedia 

och den ökade rörl!igheten. 

Utskottet noterar att högskoledelegntionen i sitt förslag ti11 l;lng

tidsbudget för åren 1983-1987 förordar forskningsstipendier för vissa 

avhörskoledelegationengodkända vetenskapliga projekt såsom bl.a. 

åländska dialekter. Stipendiernn hmde utdelas för viss tid eller 

fördelas på flera olika forskare. 

Eftersom dialekter är föränderliga är det av största vikt att forskningen 

sker fortlöpande och att det kulturarv, dialekterna utgör tiBvara.tas". 

Landstinget godkände den 17 januari 1984 kulturutskottets motivering 

gch hemställde samtidigt hos landskapsstyrelsen om ut~edning av 

möjligheterna att anordna dialekt- och språkforskning om talspråket 
på Aland. 
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Utskottet har inte funnit sktil att frångå den ståndpunkt utskottet 

då hade i ärendet, utan emotser att det snarast möjligt upptas 

medel för att förverkliga /\l<mds högsko1;1s plrmcr pii att 11tdcLt 

forskningsstipendter för detta ändamål. Av detta fö1jer att ut
skottet inte furu1it skäl att omfotta motionens klämförslag, efter

som motionens syftemål nyligen omfattats av landstinget. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår ut'Skottet 

;1tt f,;1ndstingt't mi\ttl' rnrk:1stll hcmsttillnings

motion nr 88/1983-84. 

Maricharnn elen 29 mars 1984. 

På kulturutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Björklund, v.ordf. 

Sundberg, ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Lund. 


