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A 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning' till Ålands 

landsting angående utverkande av extraor-

N:o 16/1954. dinarie anslag för anskaffarrde av ritnin-

gar för tillbyggande av llands lyceum. 

Landskapets lärdomsskola, Llands lyceurn, har till följd av allt-

mer ökat elevantal under en följd av år lidit brist '.På utrymme. 

Skolbyggnaden, som togs i bruk år 1903 och tillbyggdes år 1929, 

omfattar följande lindervisningsutrymmen förutom gymnastiksalar och 

utrymmen för slöjd- och hushållsundervisning: 

8 klassrum 
J 

1 fysiksal 

1 naturalhistoriesal 

1 teclq:1ingssal 

1 sångsal 

1 extra klassrum, som från början använts som 

fysiklaboratorium och -senare som klassrum 

för de linjedelade klasserna., . , 

Dessutom har elevernas g~rderob år 1952 avdelats till klassrrun. 

Fullt utnyttjad ger skolbyggnaden utrymme för åtta klasser, men 



då p~rallellklasser inrättas, måste specialsalarna tagas i anspråk 

som . klassrum. • . Parallellklassernas antal i detta nu är fem och an .. 

talet torde sannolikt komma att.:. öka. Vid innevarande läsårs bör ja 

voro de inträdessökande till klass I så många, _ att man räknade med 

rtvenne·· .parallellklasser till klass I. Hittills har man dock ej 

behövt inrätta mer än en parallellklass till n§.gon av klasserna 

I - V. 

3 
Skolbyggnadens totala kubik är 11.083 m , enligt yttre mått. 

2 
De utrymmen, som från början avsetts till 'klassrum utgöra 296,3 m 

medan för fysik-, botanik-, tecknings- och sångundervisning funnit~ 

2 
275,2 m • Förutom naturalhistoriesalen ha alla dessa specialutrym. 

men numera utnyttjats för at~ bereda klassrum åt det växande anta-

let parallellkl0sser. i 

Trots att alla utrymmen sålunda utnyttjats till det yttersta , 

finnes år 1953 mindre undervisningsutrymme än år 1942 per elev 

även om man bortser från att specialsalar nästan helt saknas. To-

talt undervisningsutrymme per elev, specialutrymmen medräknade, 

fanns :1:942 ~ förrän parallellklasser inrättades, i det närmaste dub-

belt mer än innevarande läsår. 

En jämförelse av utrymmena visar: 

År 1942 År 1954. 

2 2 Klassrum 296,3 m .579,6 m 

Specialsalar 275,2 Il 50,4 Il 

Klassutrymme per elev 1,51 Il 1,45 Il 

Totalt undervisningsutrymme -per elev : 2,93 -" 1,58 Il 

Festsalen är i skolan kombinerad med gymnastiksal föi> flickor. 

Salen rymmer, då hela golvytan och läktaren utnyttjas, 400 sitt-

platser, om endast elever och lärare kommer ifråga. Om utrymme 

skall anordnas för flere vuxna, minska sittplatsernas antal. Någon 

möjlighet att samla alla elever jämte föräldrar och lärare till 

festlighet eller examen finnes icke. 

Ur undervisningssynpunkt är den nuvarande lyceibyggnaden nu så 

svår att utnyttja, att det uppstår en mängd pauser i undervisningen, 

varvid eleverna från landsbygden, vilka i stor utsträckning resa 

till skolan med buss från hemorten varje dag, icke ens ha möjlig-

het att vistas inomhus i skolan, utan få fördriva dessa s.k. "hopp-

timmar" var de kunna, ofta t.o.m. sittande i en kal1 buss på buss
~_·;~·:.) 

stationen. Någon minskning av elevtillströmningen är ej heller att 

vänta, varför situationen ur lärarnas synpunkt bedömes ytterst 
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pessimistiskt om en utvidgning av lokaliteterna ej kommer till 

Landskapsstyrelsen har redan flere år haft uppm~rksamheten fä st 

på denna fråga, och vederbörlig framställning skulle redan tidi gar 

ha kunnat framläggas, om by,~gnaden kunnat planeras på tomtområde, 

som enligt sakkunnigas utlåtande bort förvärvas. Sådant tillskott 

område kunde emellertid icke erhållas, varför byggnadsplaneringen 

måste ~nriktas på utnyttjande av den rätt trånga skoltomten. 

Landskapsstyrelsen har ansett att ett oundgängligt behov av 

ökat utrymme föreligger för lyce et, varför landskapsstyrelsen 

vidtalat arkitekt för uppgörande av ritningar . Sådana ha numera 

även erhållits och vederbörande huvudritningar ha redan godkänts 

av landskapsstyre l sen . Då anslaget enligt 1952 års budget för 

anskaffande av ritningar är ot i llräckligt, har landskapsstyrelsen 

beslutat föreslå för tandstinget, att hos Ålandsdelegationen skul-

le hemställas om erhållande av e t t extraordinarie s t atsanslag orn 

,J:..OOO' .. O'C50:' mark för anskaff?Ln?-e av ritningar. 

Landskapsstyrelsen får med hänvisning till fprestående vördsamt 

anhålla, 

att Landstinget ville hos Ålands-

delegationen anh~lla om ett extraordi-

narie statsanslag, stort 3,.00Q,.000 mark, 

för anskaffande av ritningar för till-

byggande av Ålands lyceum. 

Mariehamn den 19 mars 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Vikto r Strandfält 

Landskapskamrer 

Isaksson 


