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1 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 i anledning av landstingets be-
I I 

slut av -den 24 november 1949 med uppdrag 

för landskapsstyrelsen att på nytt verk-

ställa en utredning av möjligheterna att 

samordna bygdeskolornas, folkhögskolan in-

begripet, verksamhet och rationalise~ un-

dervisningen vid 1 dessa skolor samt att 

överväga lämpligheten av att för ändamålet lli 

I 
. tillsätta en specialkommitte. 

Vid landstingets vårsession 1948 inlämnade landstingsman Raµha Äker-

blom en petition med uppdrag för landskapsstyrelsen att undersöka möj-

ligheterna för en sam~anslagning av Ålands lantmannaskola och ambuleran-

de lanthushållsskola samt att från ocn med år 1949 införa praktisk under-

- visning i möölkning .vid lantmannaskolan. Vid plenum den 12 mars 1948 
< 

beslöt landstinget förkasta petitionen, men samtidig4 gavs landskaps-

styr--elsen i ~ppdrag att få en allsidig utredning till stånd rörande 

- möjligheterna att samordna och centralisera de åländska bygdeskolorna 
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så, att deras verksamhetsprogram på bästa sätt tjänar landskapets be- skolläraren Karl Gustafsson från medlemskapet i kommitten samt utsågs i 

hov. Under tiden en dylik utredning skulle företagas anmodades land- hans ställe, jämlikt landskapsstyrelsens beslut av den 4 maj 1950, kon-

skapsstyrelsen at t på försök förlägga lanthushållsskolan som fast som- sulent Walter Danielsson. Till ny ersättare i kommitten utsågs ' slöjdlä-

marskola till lantmannaskolan. Med anledning av landstinge!~- f~~~n~mn- rare Hugo Sandell. Genom att utse förenämnda personer till medlemmar i 

da beslut inlämnade landskapsstyrelsen en framställning till landstin- -denna 1 specialkommitte ville landskapsstyrelsen att de olika skolintres-

gets höstsession år 1949. Denna framställning resulterade i att lands- - sena skulle bliva så väl representerade som möjligt. 

tinget vid plenum gen 24 november 1949 beslöt uppdraga åt landskaps-
( 

Denna specialkommitte, benämnd Ålands Bygdeskolkömmitt~, inlämnade 

styrelsen att på nytt verkställa en utredning av möjligheterna att sam- -sitt betänkande till landskapsstyrel'sen den 29 november 1950. Landskaps-

ordna bygdeskolornas, folkhögskolan inbegripet, verksamhet och ratio- styrelsen har sedermera vid ett flertal plenisammanträden behandlat detta 

nalisera undervisningen vid dessa skolor samt att överväga lämpligheten digra och allsidiga betänkande. I detta ·sammanhang är det måhända skäl 

av att fGr ändamålet tillsätta en specialkommitte. att påminna om att Ålands Folkhögskola, jämlikt landstingets beslut av 

Vid plenisammanträde den 19 april 1950 beslöt landskapsstyrelsen till· den 2 mars 1951, övertogs av landskapet från och med år 1952. 

sätta en specialkommitte med uppdrag att verkställa en så pass allsidig Ul Ålands Bygdeskolkommi tte i sitt betänkande av å'r 1949 icke närmare 

utredning som möjligt beträffande denna fråga. Till ordinarie medlemmar berört den ekonomiska sidan -a; frågan, beslöt landskapsstyrelsen den 18 

i kommitten utsågs rektor Jan Erik Eriksson, som även förordnades att november 1954 anmoda kommitten t""k d ~-u o a med oyggmästare Viktor Häggblom, 

fungera såsom kommittens ordförande, rektor Sig. Svahnström, fru Syl- att inkomma med en kompletteri' ng, t · d 
u visan e såväl kostnaderna fÖJr' åstad-

_ via Strandfält, fröken Lydia 
1
Holmberg och folkskollärare Karl Gustafsson. 

kommandet av en å1··nd k b d a s yg eskola som de ärliga inbesparingar, vilka 

Som ersättare i kommitten utsågs fröken Gerda Eriksson, fru Maj-Lis kunna påräknas, via en eventuell samordning. Detta sistnämnda betänkande 

Sundqvist och konsulent Walter Danielsson. På begäran befriades folk-
inlämnades till landskapsstyrelsen den 24 d 

ennes. 1 Vardera dessa betänkan-
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den ävensom de, som bas för det senare betänkandet, lagd ekonomiska 

kalkylerna, bifogas denna framställning. 
( 

I och med att dessa betänkanden nu överlämnas till landstinget, anser 

landskapsstyrelsen att uppdraget från är 1949, att verkställa en allsid ig ! 

utredning av möjligheterna att samordna landskapet~ bygdeskölor, full-

gjorts. Trots att landskapsstyrelsen tillmäter det arbet~ Ålands Bygde-

sko.lkommitte presterat ett stort värde, kan ~andskapestyrelsen likväl 
( 

icke nu förorda att de av kommitten gjorda rekommendationerna och för-

slagen skola förverkligas. Såsom motiv för landskapsstyrelsens ställ-

ningstagande härvidlag kan bl.a. framhållas den obetydliga inbesparing 

i driftskostnader som per år vinnes vid ep eventuell samordning i järn-

förelse med de kostnader som nu erfordras för upprätthållandet av de 

berörda skolorna. ~nligt kommittens berä~ningar skulle den årliga in-

besparingen uppgå till endast dryga 200.000:-. Åstadkommandet av en 

samordnad bygdeskola skulle, beroende av yar densamma skulle förläg-
I . 

gas kräva en kapitalinvestering om 47 miljoner a 66 miljoner mark. 

Då. landstinget i detta nu hos Ålandsdelegationen har ett flertal fram-

ställningar om extraordinära anslag för, måhända för landskapet, bety-

delsefullare ändamål, anser landskapsstyrelsen tidpunkten vara mindre 

I 

Avskri·ft ·• ........... 

Till Ålands landskapsnämnd. 

Den 19 april 1950 beslöt Landskapsnämnden tillsätta en spe

cialkommitte med uppdrag att utreda möjlig:ieterna att samordna de 

åländska bygdesko l :l'}rnas, folkhögskolan inbegripet, verksamhet 

och rationalisera undervisningen vid dessa skolor. Som ordinarie 

medlemmar i kommitt~n utsågos'" fil ·.mag, Jan Erik Eriksson, fil .. 

mag. Sig. Svahnström, fru Sylvia Strandfält, fröken Lydia Holm

berg och byggnadsinstruktör Walter Danielsson. Kommitten~ inom 

vilken rektor Jan Erik Eriksson fungerat som ordförande och sek-

reter~re, har fullgjort detta uppdrag och får härmed vördsamt 

till Landskapsnämnden QVerlämna följande utredning: 

Det är närmast på två linjer kommitten önskat få denna för 

landskapet synnerligen vikti«=:n. friica belyst, nämligen möjligheten 

av 1) en centralisering på ett ställe av de åländ~kn bygdesko

lorna, avseende närmast Ålands folkhögskola, Ålands lantmanna

skola, Ålands lanthushållsskola, Ålands kvinnliga hemslöjdsskola 

och Ålands mar.Jiga metall- och träslöjdskolor (ev. en samför

läggning av dessa skolor med Ålands yrkesskola); 2) en samordning 

av dessa skolor så långt det anses kan vara lämpligt, allt detta 

sett ur landskapets speciella förutsättningar och behov, varvid 

pedagogiska och ekonomiska synpunkter främst böra beaktas och 

hänsyn tagas till landskapets befolkningssiffra, 20 ... 25.000 in

nevfrcare. 

Informationer. ---------------
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1'1ör frågans allsidiga utredning har kommitten ansett skäl 

föreligga att på olika håll utom landskapet taga del av den er

farenhet man vunnit av att samförlägga bygdeskolor av typen folk

högskola; lantmannaskola, LmthushLl.llsskola (resp. husmodersskola) 

och för att inhämta upplysning om huru man i sådant fall ad-

mi ni stra t i vt gått tillväga. Ävenså har det intresserat kom

mitten att f& kännedom om huruvida folkhögskolan kunnat upprätt-

.. ·.:~ 
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hålla sin ställning som folkhögskola i sällskap medmera yrkes-

betonade skolor, huru elevfrekvensen utfallit så.dana skolor 
emellan och om överhuvud en samförläggning haft en gynnsam eller 

menlig inverkan p~ dessa skolor, deras liv och verksamhet. 

Bi69.§.§.~9.= Av inbegärda informationer på rikssvenskt håll frarngcl.l) att 
o!:!H:Li folkhögskolan i Sverige ursprungligen vuxit fram som en hundra-... 
sv~!:iei§._ procentig bondeskola och att denna skola rätt snart utvidgat ... 
och).!!!E!d. sin verksamhet med en jordbruksbetonad andra årskurs. Genom ... 
le_]:!!,y~ck en författning, som utkom 1912, skildes denna avdelning till ... 
~!§_~2h. en fristående självständig lantmannaskola, lydande under lant

iEgQ:.!}~:'.:.Q_bruksstyrelsen och jordbruksdepartementet, men do-Gk anknuten 
~!§~ till de under skolöverstyrelsen och ecklesiastikdepar~ementet ·-

hörande och efter helt andra linjer arbetande fo~khögskolorna, 

De kvinnliga sommarkursernas andra arskurser vid folkhögskolor

na ombildades på samma sätt även till yrkesskolor under lant
bruksstyrelsen med namnet lanthushållsskolor. Samarbetet mellan 

folkhögskolan och dessa yrkesbetonade skolor synes på minget 

hc~ll i Sverige ej förlöpt firktionsfri tt. År 1940 beslöt den 

svenska riksdagen om fullständig hemskillnad. Vid denna omorga
nisation betonades lantmanna- och hushållsskolornas karaktär 
av yrke sskolor starkare. Den gemensamma ledningen under folk
högskolans rektor upphörde, vilket bidrog till att samarbets

sv~righcterna ytterligare utökades. Den allmänna utvecklingen 

har numera lett till ntt lantmanna- och hushållsskolorna gå si

na egna vägar och helst förUi:~r;ns på skilda orter. Dessa skolor 

ha erhållit nya, tidsonligc< by~c;n·i.der, men synas de dock på 
månget hall kämpa med elevbrist, medan däremot folkhögskolorna 

fortfarande kunna glädja sig över en synnerligen stor elev
anslutning. 

Av de informationer kommitten införskaffat framg~r även, 
att samförläggningen med folkhögskolan varit till lycka. Ofta 

har en elev g~L tt först i den ena, sedan i den andra skolan, 
och framför allt har det varit en fördel att kunna utnyttja 

lärarkrafter frt~n resp .. skolor. Och inte minst betydelsefullt 
har det varit, att yrkesskolornas elever dragits under folkhög
skolans ideella livssyn, vilket betonats som en stor fördel 
;cw dessa skolor själva. Vidare har ··.rförläggningen ccv lant

manna- och hushallsskolorna medfört synnerligen stora kostna

der. Och p~ manget hlll i Sverige beklagar man livligt den 
inträffQde skilsmässan och anser, att idealet hade varit, 
om lantmanna- och hushL\llsskolorna fått nya egna lokal er i 
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fol~högskolan, dock med skilda elevhem (i det· se- 083 
för att undvika onödiga irritationsmeoment) men 

för övrigt med gemensam fest- och gymnastiksal, detta motive

rat både ur ekonomisk och ideell synpunkt. En gemenskapskänsla 

mellan skolorna och elevern~ skapas bl.a. genom morgonandak

ter, lektionsutbyte, samkviim m.m. Om ett lyckligt förhållande 

skall kunna skapas, blir n~turligtvis slutligen brsoende av 

rent personliga förutsättningar hos lärare och ledning för 

skolorna. 
I influtna svar höjas dock även varnande röster mot kom

binationen. Säväl ur pedagogisk synpunkt som med hänsyn till 

elevrekryteringen kan denna samförläggning bli en fara för 

båda skolformerna. Som den enda verkligt rationella lösningen 

av skolfrågan på Åland med dess befolkningssiffra om 20 -

25.000 innevånare föreslås av en ledande rikssvensk folkbild

ningsman, folkhögskolrekter Herbert Lagerström, Ångermanland, 

att folkhögskolan, lantmannaskolan, hemslöjdsskolan och lant

hushållsskolan sammansloges till en skola under gemensam led

ning, organiserad som "bondeskolau. av den typ, som startades 

för cirka 30 år sedan i Vara, Västergötland, eller som man i 

Danmanrk sedan början av detta sedel inrättat under namn av 

"husmandssko~ e". 
~lkhögsk~ Skolorna j fruga utgöra en sammanslagning av folkhögskola 

~rPri~~~~~!:.:och lantmannaskola, resp. lanthushb.llsskola (i Danmark), 
~asskor~~~!~ill en enda skola, och som avser att meddela den vuxna ung-
Danmar k . d d . . ,, . · 1 . f 1 h.. k 1 1 t ·------- omen un ervisn1ng sa va i .o k ogs o ans som an manna- resp. 

lanthushållssko lans viktigare ämnen. Man försöker m .a .o. genol!, 

en dylik kombination bereda möjligheter för allmogeungdomen 

att samtidigt utöka dess yrkesskicklighet och allmänt medbor

gerliga bildning. Arbetet är upplagt i torm av en vinterkurs 

för pojkar och en sommarku~a för flickor. 

Fördelarna med en sådan skolanordning innebure enligt rek ·-
tor Lagerström följande: 

a) moderna lokaler kunae anskaf:fas för rimliga kostnader, 

b) drifften ställde sig avsevärt förbilligad, 

c) skolan bleve en organisk enhet, fri frcin obehag med 

slitningar mellan olika föreståndare, 

d) det bleve lättare att få speciallärare, 

e) den ungdom, som eljest besöker folkhögskolan, kunde få 

den praktiska kontakt med jorden, som håller den fast vid 

jordbruket, och den ungdom, som eljest går i lantmannaskolan 

eller lo.nthushä.llsskolan finge del av folkhögskolans speciella 

I 
I 

' i 

, I 
I 
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riet kan mö.hända svara ungefär s~lunda= 
Dl folkhögskolan under senare hälften av det nittonde ur

hundradet slitog igenom i Danmark, apptogs som regel även unde~ 
visning i lantbrukslära på timplanen. Detta visade sig dock 
vara mindre tillfredsställande. Resultatet blev i flera fall, 

att läraren i lantbrukslärn skilde sig från folkhögskolan och 

inrättade en självständic Ln:tbruksskola .. För närvarande före
kommer, med undantag 2.V '.:.rnbulor::rnde skol~r och tämligen fa andr ' 
skolor, blott nfagra fu timrwus undervisning i lnntbruksfacket 

vid våra folkhögskolor. 

Då srnabrukarrörelsen bröt fram omkring 1900, asyftade den, 
att sm8.brukarungdomen - liksom bondeungdomen - skulle kunna fa 

en utbildning av siväl allmän som facklig karaktär, men man 

ansåg icke, att smU.brukaren hade råd att sända sin som till 

skola två ginger. Därför försökte man skapa en särskild skäL

form, små brukarskolan (husmandsskc lar), som var tänkt som en 
sammanfattning av folkhögskolan och lantbruksskolnn. Mycket 

ofta har som föreståndare för småbrukarskolan verkat folkhög
skolefclk, på grund varav den fackliga undervisningen icke 
blivit dominerande~ 

Dessa skolor hava nu statt sig i 50 år, och genom dem har 
man fö.tt ett slag av bevis, grundat på erfarenhet om att en 

sf::tdn.n skolform kon verka tillfredsställande. 

Man m<iste dock göra klart för sig, att det icke därmed fram

förts något allmängiltigt bevis för, att tanken vore riktig .. 

Det som !~giy~~-~~~~~1i~~ synus vara lyckat i Danmark, kan 
mahända icke verkn lycko. t p:~. Al ':.nd, där ma n redan ho.r trad i

tion för särskilda skolor. Undervisningsministeriet bör mähända 
därför hålla sig till den rent praktiska synpunkten, att sma

brukarskolan under 50 [1.r förmti tt fci.sthO.lla sina elevers och 
deras föräldrars intresse, och 8.tt man inom dansk folkupplys

ning har ett gott omdöme om densamm:J.. 

~l!!!!s1~!: si gn . Jo hs . No vru p • " 
~I~effi%!:§: . På mera extremt folkhögskolh6.11 i Sverige är man angelägen 
~ggögskol-att understryka nödvändighsten av att varJ·e skola upprätthal
'J 1 ":"'--··-:--
r;e-2:._§ys=. 1 er sin självständighet. Samarbetsproblemet försvQras genom 
.. 1.J._,.! 

n tt folkhögskola, lantmannaskola och lanthush.Ullsskola arbeta 

pä samma plats, isynnerhet om man har skilda ~örest~ndare för 

dessn skolor. Ekonomiskt - menar man - kan något vinnas på 

samförläggning, men rörelsefriheten är dock mycket viktig, 
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skolor, 

C§B1E~1~~~~ För närvarande finnas i Korsholm tre skolor, vilka verka 
~9:~-~k-~~tQ.19.!:..gamtidigt och turvis, nämligen en lnntmannaskola med sex måna-
1 r1 e • 
-···-·J··--- ders vinterundervisning frun 15.10 - 1.5~, en jordbruksskolo., 

som är tvcu-\rig med praktiskt-teoretiskt ·progro.rn, samt dessutom 

en ett-årig praktiskt-teoretisk husmodersskola. Att märk8 är 

att, s& länge husmodersskolan åren 1927-47 arbetade med enbart 

somrnarkuser, lyckades denna skola utmärkt, men sedan den 

blivit ett-årig och ej förfogar över egna byggnader, har arbe

tet ej löpt så friktionsfritt i förhillande till de andra skolor-

na, som mäst avstå utrymme för denna skola. Även har elevanta

let avsevärt minskat. 

Ett antal exempel p~ centralisering utgöra skolorna i Järven

pää (Triiskändo.) i Tusby, där fyra skolor äro verksamnm nära 

vnrnndra men på skilda tomter och med skilda byggnader, näm

ligen lnntbruksnormalskolan (lantmannaskola), seminarium 

för huslig ekononi, kreatursskötarskola och husmodersskola. 

En motsvarande centralisering finnes tiven i Västankvarn, där 

tidigare även en folkhögskola v~rit verksam. 

Utlåtande av Kommitten har frfan sc:actcr·~r ,~· ll i Svenska yrkesutbildnings-sekreterärer1 T------------styrelsen i Helsingfors, fil.mng. Wolmar Mo.ttlar, erhållit 
l_§,y~.Qs~~L;y:!::: 
~~§H!~!1~gi~g§- en synnerligen saklig och opartisk utredning av den åländska 
styrelsen· k lf ·· Ut d · .. .. d tt · h d k 0 t · -~-~----- so ragan re n1ngen ar var a i uvu sa a erg1vas. Hels1 ngfors, · 
E!~~~g~=E~b= "Rent principiellt ville jag till en början fr0,mhalla, att 
ffi8.r Mat ~lnr · d t tl · h t k t t · d d d b · tf" 11 . k · 1 --------·---- e egen iga 2n ver e s i me ess ris a iga mas ine -

la utrustning numera är i stort sett förbi. I det gamla hant

verkets ställe träder ham- och småindustrin, vars lönsamhet 

till stor del bygger på ändamålsenlig maskin~ll utrustning 

och tillgj.ng till billig elektrisk kraft. En allt större del 

:::w befolkningen också i vårt land m~i ste därjämte för sin ut

koms ts skull sökn. sig till de egentliga industrisamhällena 

och till storindustrierna. Dess utsikter att konkurrera på 

den industriella arbetsmarknaden är till stor del beroende nv 

den yrkesutbildning den fått. Ju bättre anpassad denna är för 

yrkesutövning i industrier av olika slag, ju snabbare inpass

ningen i det mekaniserade industriarbetet kan ske, desto 

större är möjligheterna till en god ekonomisk utkomst och 

desto mindre ri skern:1 att som icke fa cldä.rd få nöja sig ned 
underordnat och i li:ingden s~:.rnre betnlt arbete. 

I . 
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Dettn principiella konstaterande innebär, att mnn i detta 

nu m;..l.ste ställa lcingt större kvalito.tiva krnv p.!. yrkesut

bildningen än tidigare. Det är inte hemslöjdare och bysmeder 

i ordens gamla bemlirkelse vi sknll utbilda, det är yrkesmän 

mod all~1 förutsättningar att tillgodogöra sig teknikens vin

ningar envar pd sitt omr~de, yrkesmän som först~r att ta 

rnnskinen till hjälp och att anpassa sig i ett mekaniserat 
produi:::tionsli v ~ 

Följdernn av dotta resonemang ger sig själva. V~ra yrkes

skolor miistc st~;. pii en hög nivc1, de m~~ste ho. en up to du.te 

utrustning och de ~iste h~ lärnru, som är kompetenta att ge 
en tidsenlig undervisninG • 

Yrkesskolor av dett·;. sl'.l.(~; ~ir unellertid synnerligen dyr

bo.rn i anläggning och drift" Du k~n därför inte planeras allt

för srJ~;., Som järnförelse ko.n nänmo.s, ci.tt de sto.tligo. central

yrkosskolorno. plci.nero.r en skolo. per minst 100,000 invo.no.re. 

S~lunda har man t~nkt sig en svensk skola i svenska Öster

botten och en för den svenska bosättningen i Nyl:..1nd och i-\bo

land .• varvid den förr8. skulle betjäno. cirkc.1 110 .000 invånare~ 
den sennre 95.000, 

Med hänsyn till vad som ovan nnförts, anser undertecknad, 

o. t t heln. friigcm om de iiländ sko. bygdeskolornas fro.mt ida orga

nisG. tion m:J.ste ses mot bCLkgrunden av upprättandet av en tids,

enlig .yrkesskoln för Alo.nd. Det är red~n här en samordning 

bör sko och detta pli sii.dcrnt sätt, att icke likartad yrkEB

undervisning meddelas inom landskapet vid flere skolor, 

som därvid kommer ntt inbördes konkurrera om elevmaterialet 

m0d :ti s L. för elevbrist för ;,i.llo.. I den min fncklig under vis

ni ng knn meddelas vid en skola med ekonomiska resurser ntt 

hu.llc.. undervisninson pC~ en hög nivn, bör man inte vidmakt

hilln 11 enklare" och "billib· rr:H undervisning i motsvarande 

fack vis skolor, soi:1 p~ c;ruuJ t.v bristfällig utrustning och 

under~.lign lärare icke k~n g~va en motsvarande kompetens. 

1-i'rc .. 1.gnn om den O.länd sku yrkesu tbilcfni ngens ord nnnd e har 

ju ö.trninstone tsoretiskt lösts ge:nom att Alands ln.ndsting 

den 29 november 1948 godkände lagen om Älnnds yrkesskola, 

vilken lag den 18 mars 1949 godkändes av Republikens Presi

dent, Enligt vad underteckno.d orfari t har sto.dsfullmäktige i 

Mariehamn beviljat tomt för skolan och underhandlingnr har 
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högskolorna. upp~ngit jordbruks- och husdjurslära på undervis

ningsschemnt. Enligt min uppfattning är skolorna. dock bade 

principiellt och i prnktik0n s~ olika, att de som skoltyper .. . 
borde hallas i sär. Särskilt inor1 ett så enhetligt komplex som 

det åländska landskapet, tyak0r m~n, att folkhögskolan mera 

borde lägga an på o.tt vid sid8.n nv de rent allmänbildo.nde äm

nena. meddela. undervisning i sociala och meborgerlign ämnen, 

vilka bygdens söner och döttrar har behov 4v i kommunala värv 

och i sin verksamhet i ekonomiska sammanslutningar o.dyl. Folk

högskolan borde alltså vnra en verklig n-e dborgaskoJl&. 

Lnntmannaskolnns brist på 8lever är typisk för de flesta 

av de svenska lantmannaskolorna i riket. Detta kan knappast 

bero p& annat än bristande insikt om behovet ~v yrkesundervis

ning i jordbruket och på att skolornas program inte motsvarar 

vara sm~bruksbehov 3V yrkesundervisning. Det behövs synbarligen 

ännu mycket upplysningsverksamhot blRnd den jordbrukande be

folkningen till förmån för yrkesundervisning i jordbruket. Men 

samtidigt bör undervisningen vid lantmannaskolorna läggas pä 

den basen att en avsevärd del av undervisningen kommer att 

gäll 1. smabrukets "binäringar" sasom svinavel' fjäderfäskötsel' 

biodling, köksträdgiirdsodling, mjölkhushållning, andelslära, 

husbehovssl~jd o.dyl. i enlighet med levnadsbetingelserna hos 

den befolkning skolan är s.'J.tt ettt betjäna. Det är något av 

detta man i viss mcrn vcli'"t ::onn·-:. till vid Eriksgårds lantbruks

skola och som man red cm roal i sor:::t t vid flere finskspråkiga sm.i

brukarskolor. Lnntbruksstyrelscn är positivt inställd till re

former av denna karaktär. 

Särhållandet av folkhögskolan och lantrnannaskoletn (små

brukarskolan) som skoltyper innebär ingalunda, att man inte fin

ge ge dem en gemensam förläggning. Tvärtom skulle detta säkert 

medföra stora bespnringar, då kosthåll och elevinternat kunde 

vara gemensamma och lärarkrafterna i vissa ämnen gemensamma. 

Det är t.o.m. sannolikt, att en sädan gemensam förläggning med 

möjligheter för lnntmnnnaskolans (smlbrukarskolans) elever att 

deltaga i folkhögskolans fritidssysselsättning skulle rendera 

lnntmnnno.sko lan mera elever 
1 

utan att folkhögskolo.n därför be
hövde bli lidande, 

Med hänvisning till det anförda önskar undertecknad som sin 

uppfattning snmmetnfr~ttningsvis föreslå, att frago.n om bygdesko

lornas frnmtida orgnnisntion på Åland löses i samband med grun-

' I 
I 
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dandet av Ålands yrkesskolr1. All den yrkesundervisning som på 

ett naturligt sätt ko.n ordn:is inom ramen för denna skola, borde 

införlivas med densamma. fil detta icke kan anses vara fallet 

med lantmannaskolan och då folkhögskolan till sin natur icke 

är och icke bör vara direkt yrkesutbildande, bör dessa båda 

skolor arbeta som fristående skolor. Med gemensam förläggning 

och dolvis gemensam ekonomi i form av gemensamt elevinternat 

och gemensamt kosthäll samt med utnyttjande av samma lärar

krafter i vissa undervisningsämnen nås även i detta fall en 

centralisation, som kan vara båda skolorna till fromma. 

En lösning av bygdeskal- och yrkesutbildningsproblemet efter 

ovannämnda linjer kan måhända till en början synas radikal. Man 

måste emellertid ta hänsyn till, att man ju inte kan tänka sig 

någon effektivitet i skolor, som arbetar med ett tiotal elever 

per år och mindre. Dels är det omöjligt att förse sådana skolor 

med en tisenlig utrustning, dels är svålrigheterna att f"t goda 

lärare uppenbara. De åländska bygdeskolorna skiljer sig i detta 

hänseende pa intet sätt fr,'Ln motsvarande skolor på fastlandet. 

Och da därtill kommer, att hemslöjdsskolornas och hushållssko

lornas undervisning ä ena sid~n och de förberedande yrkesskolor

nas och centralyrkesskolorn~s undervisning ä andra sidan pä 

intet sätt är oförenliga, är det enligt min mening blott natur

ligt om man i förhåll3nden med relativt ringa elevunderlag 

frångår distinktionerna och söker en verklig koncentration. 

Jag vågar därför hoppas, att en lösning enligt här anförda 

linjer skall allvarligt prövas och genomföras." 

g~@~i!!Q~~-~~~E~~~!~E-22h_f QE~l~~~ 
~g-$~!J!E9:1i- Följo.nde den disposition för utredningen, som från början 
~~ri n~:; D. V . t +""· k ' t t ' f' . t t t 11 . t . 11 f " , ----·-:----- upp.c-J or s .LUT ommi en ors D. s ä n1 n2' i ra2."an om )~~tll{ :;a 0 ' .._, .__, 

'~21QE:-- centralisering av samtliga ifrågasatta skolor (yrkesskolan in-

begripen) på en punkt inom landskapet. 

D::i lantmannaskolan och lanthushullsskolo.n och även folkhös
skolan till sin art äro att betrakto. som rena landsbygdsskolor 

1.JC:l~ Y~kt;sskolo.n ti andra sidan bäst lämpar sig att förläggas i 

en stad och då därtill den principiella invändningen kan gö

ras, ntt en samordning uv ren industriell yrkesskola och ung

domsskolor ej bleve lyckligt, måste frlgan om en hel centrali

sering därför enligt kommittEns uppfattning besvo.ras nekande. 

I vilken utsträckning kan du en samordning tänkas? 

I I 
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De allmänt och yrkesbildande skolorna inom landskapet l äge 

bättre till för en centralisering. Det synes därför kommitt~n 

lämpligast, att de rena b~gdeskolorna av typen folkhögskola, 

lantmannaskola och lanthush&llsskola bleve centraliserade och 

förlades på någon lämplig punkt i landskapet. 

En_.§.:}:Jf!::::WSlo.&:: Kommitten har, som i ett tidigare sammanhcng nämnts, med 
... .,. · ~ enli ,~· t . . . 
~~I!w-d---i:~ synnerligen stort intresse studerat den kombinerade skolform, 
aen G~'.l-
rrfiusmanJ s- som under benämning "husmandsskole" med framgång i flera år-

~*~j;~Q:~In=- tionden verkat i Danmark. Fördelo,rna av denna sammanslagna 
Cl g,§;!l.!, _ _ -- skolform synes, som rektor H, Lagerström underst:ryker, ur fle

ra synpunkter vara p~fallande och vore kanske någonting att 

reflektera på för våra speciella åländska behov, Som helhet 

innebure skoltypen helt stk ~rt en vinning, om man tänker pä 

möjligheterna att för störst,·1. möjliga antal ungdomar inom land

skapet utbreda kur·ak:::tper på s .a.s. ett större fål t. En sådan 

skola skulle säkert bliva betrygg2d med avseende å elevanslutF 

ningen. - Ett kombinerat folkhögskol- och fackskolprogram av 

detta slag skulle dock enligt kommittens uppfattning slutligen 

innebära en för stark pressning av skolans läroplan, arbets

ordning och arbetstempo i övrigt och dessutom leda till att 

viktiga avsnitt i såväl folkhögskolans som fackskolornas under

visningspro5ram muste bortlämas. En förkortad lantbruksunder

visning skulle säkerligen ha till följd, att blivande åländska 

jordbrukare i alltför stor utsträckning sökte sig utom land

slmpet för att komplettera sin fackutbildning, vilket ej all

tid vore att rekommendera. I än högre grad bleve nackdelarna 

kännbnra för flickorna, som sommartid av naturliga skäl ej 

har setmmn möjlib"heter att besöka en skola som på vintern. Kom

r;1i ttcn har därför miist överge tanken pa ntt föreslå inrättande 

o.v en skoltyp o.v ifrågavarande slag, vilken i förstone synts 

vara lämplig, men som dock kanske ej skulle kunna komma att 

motsvara tidens utvecklingskrnv. 

En annan form för centr::J isL:rinb borde därför sökas. Den 

allmänna utvecklingen po. fackskoleomradet i Sverige, tende

rar till en allt starkare koncentrering och utvidgning ~v de 

direkta fackiimnenn på bekostn8.d av de c. llmänt bildande, vilka 

senare ämnen man utgår ifrån i Rllt högre grad skola kunna 

inläras genom den utbyggda folkskolan och ett mer effektivi

serat fritt bildningsarbete6 I Norge synes man vara av en 

a nnan uppfattning. I detta land har nämligen en lag tillkom-





4 
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Vidare kommer tillgång på vatten att spela en stor roll, 

då skolan även skulle bli vcrlcs~un pt~t sommaren. Även vore det ta 

nv betydelse för ntt kunn·i.. :rnordn:i. tillfälliga. kurser, barn-

och ungdomskolonier m.ra. 
Lnntmnnnaskolnn bör naturligtvis hn fullständigt jordbruk 

till förfogande för ntt dess undervisning skall kunno. anslutas 

till det prnktiskn 18.ntbruket - detta fr8.mst för n.tt bereda 
' -lärnrnn möjligheter ntt halln sig n jour med utvecklingen p~ 

detta område. I nnno.t f::ill k~:m undervisningen lätt fä. knrak-

tären av torr och förlegad teori. Av största. vikt är även, 
att lnntbruksundervisningen kan sti i intimast möjliga kon

takt med försöksverksnmheten, oberoende om denna som härintills 
skötes ::w en av skol'.:'..ns lärare eller frikopplas och ledes o.v 

en särskild ngronon. 
En ltimplig miljö för skolans t~ivsel bör eftersträvas och 

som slutligt mtil uppställas ntt f.._\ till sk\nd nya fullt moder

n~ och rymlig~ skolbyggnader. 
Som alternntivn förslng till den nya skol~ns placering 

föreslur kommitt~n: 

ÅlQnds folkhögskolQ, Strömsvik 
Pehrsberg, Godby 

I 
I: 

: I 

Ålands lnntmnnnnskoln 1 Joo~l~ by. 
1 

f 

Erfarenheten ho.r givit vid handen, ntt den plnts (Strömsvik) 1 

där Ålands folkhögskoln i mer än ett hnlvsekel verkat, blivit 
en central samlingspunkt för äländsk landsbygdsungdom och ntt 

skolnn där fått en stnrk förnnkring i det åländskn folkmedve
tnndet. Skolan ligger vackert till vid Kyrkträsket och Markus

böle fjärden. En snmförläggning av skolorna i Strömsvik skulle 
sålundo.. inom ett koncentrerat område i närheten o.v ortens 

kyrkn och ungdoosföreningshus bidrnga till ntt ustndkomma ett 

betydande kulturcentrum för den äländskn landsbygden. 

önskvärt vore, att en ny landsväg drages frRm söder om sko
l~n för att därigenom kunna utnyttjn den vackra omgivningen 

fat dettn hull för nyplaneringo.r. En grundförutsättning är 
dock slutligen, att Strömsvik gärd x) med jord och byggnader 

skall kunna köpns. Det förtjänar i dettn sammanhang påpekas, 
n.tt störsto. delen nv gardens skog äges redan av skolan och 
komr,rnr med sin'.-,,, vackre:. kul turbbstö.nd direkt skolanläggning 

xT;,..~;~~~-~;-;~~~~;;~enderad och äg~ren befinner sig i Amerika. 
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till godo. Användnndet av till buds staende byggnader under 

överBångstiden skulle i hög grad underlättn projektets för
verkligcrnd e. 

Skolans förläggande i Pehrsberg innebär möjlighet att kunna. 
disponera en av lnndsknpets jordlägenheter. Ett fruktförsöks
fäl t finnes redan nnlo.gt inom den nn lägenhet. För bedrivande 

nv jordbruk fordras dock helt nya mnngLl.rds- och ekonomiebygg
n0,d er. 

Skolkomplexet kunde lämpligast plnceras inom ett vackert 
stra~dområde vid Fä.rjsundet, varigenom den gamln Färjsundsvä

gon kunde utnyttjns. Själva strandpartiet är tyvärr nagot hop
trängt pi grund nv att större delen av detsamma är utarrende

rat till A.B. Shell som upplagsplats för bensin och oljor. 
Arrendetiden utgir den 31 december 1975. · 

Pehrsbergsprojektet kommer ntt ta en avsevärt lång tid att 

kunna förverkligas; men erbjuder dock fördelar, värda att ö
vervägas. 

Fördelarna att förlC..:_;i'_;c: slrnlkonplexet till lantmannaskolan 

består främst i möjlic.::;heton o.tt· även i detta fall kunna utnytt

ja en nv landskapets jordegondornG.r, Jomala gö.rd, och de Ekonomis
ka investeringar, som där rednn finnns i ekonomiebyggnader, lä
ro.rbostä.der m.m. 

Skolan har ett väckert läge invid Jama.la vitk; och platsen 
erbjuder gott utrymme för nyplaneringar. 

Trafikmöjligheterno. äro f.n. tillfredsställande, emdan så 
gott som samtliga bussar passerar på 2,5 km:s avstånd frdn 

skolan. Genom anlägsandet .'1v en ny väg från Jomo.12 by till 
Överby med nnknytning till vägnätet Lemland-Mariehamn skulle 

kommunikationsmöjligheterna bliva.än bättre. 
För att få en inblick i den nystartade yrkesskolans inom Den fri·1 

~rsverk:s"tim
~En:~:h§m-1and ska p e t uppläggning, organisation och arbetsprogram har 
~~§!!~_om'."" kommitten tagit kontakt med denna skolas direktion. Avsikten 
~de och r-
~~U~~§.._har därvid närmast varit att taga del av planen på inrättandet 
kolfk_ av en träbearbetningsavdelning och en kläd- och linnesömnads-: 

t avdelning med ansluten vävnadsundervisning vid denna skola 
och för att diskutern det förhåiiande, som i framtiden kan 

tänkas uppkomma mellan dess~ avdelningar å ena sidan och den 

kursverksamhet på hemslöjdens omrfade, som nu bedrives av 

Ålands manliga hemslöjdsförening, Ålands Marthadistriktsför-



097 
- 17 -

bund och Ålands kvinnliga hemslöjd sskola, som i landskapets 

regi är verksam som fast skola i Tosarby, å andra sidan. Även

så har kommitten velat informera sig ifrb.ga om den planerade 

avdelningen i huslig ekonomi vid yrkesskolan. 

Den gemensamma diskussionen gav vid handeri, att man inom 

ledningen för Ålands yskesskola är synnerligen mån om att de 

ambulerande skolorna på såväl den manliga som den kvinnliga 

hemslöjdens område skola fortsätta med sin verksamhet .. Åland 

ligger, som det småbrukarland det är, bra till för en sådan 

verks amhet. Deo tillbudsstäende överloppstiden kan mycket väl 

utnytttjlas för en så.dan praktisk utbildning. Man poängterar 

tiven, att dessa husbehovsskolor samtidigt tjäna som propaganda

skolor för de dir~kta yrkessträvandena inom landskapet och böra 

därför libehällas, så länge de få elever, och därför i fortsätt

ningen komma i iltnjutande av tillräckligt landskapsunderstöd. 

Det trav synnerligen stor betydelse, att ett gott samarbete 

upprätthålles mellan ledningen för den fria kursverksamheten 

på detta område och yrkesskolans direktion. Detta önskemål 

underströks kraftigt vid i nforraa tians tillfället. Måhända kunde 

en administrativ anknytninG till yrkesskolan tänkas i framti

~!!6~2.!!!~före-den. Slutligen utt.'.llades ävon önskemilet, att de åländska 
~i~g§. hu§..§.!}..?. ungdomsföreningshusen iordningställdes så att ett varmt ut

rymme vintertid kunde ställas till den fria kursverksamhetens 

förfogande. 

~igndg_Jf~inn.: En likartad undervisning kommer emellertid att meddelas så-
1~hemsl öjds- .. skoln-ochdess val i yrkesskolan med dess planerade kvinnliga slöjdavdelning 
f~@II~~:Orgä- som i Ålands kvinnliga hemslöjdsskola, om den senare skolan 
n1sation 
-------~ kommer att fortsätta med sin verksamhet som hittills pä sin 

rnvarande plats. Ett visst konkurrensförhållande dem emellan 

kommer även att uppstå, i synnerhet om båda skolornas kurs

längd blir sex månader, alltså lika langa. I Sverige torde hem

slöjdsavdelningar finnas kombinerade vid de centraliserade 

yrkesskolorna. Ett liknande förfarande kunde tänkas för 

Ålands vidkommande. Den kvinnliga hemslöjdsskolan, som f.n. 

rtrbetar i mycket bristfälliga lokal i te ter i Tosarby, kunde 

därför iegensknp av husbehovsskola beredas nödigt utrymme i 
kombinntior med yrkesskolnns kvinnliga slöjdavdelning och för 

övrigt på ett lämpligt sätt administrativt kombineras med denna 

skola. Konceritrations- och r~tionnliseringsprincipen skulle 
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motivera ett sådant förf2rande inom det lilla åländska land

akapet. 

undervis!lill.::. Inrättandet av 8n avdelning i huslig ekonomi vid en centra
~~-1-~~§1ig liserad yrkesskola har som mal en utbildning, som på bästa 
eko !!Q.ill!.! .. 
--- sätt vill tillvarataga de modernaste tekniska hjälpmedlen och 

uppfinningarna på området i avsikt ntt därmed göra husmoders

yrket lättare. Vid en yrkesskoln, förlagd i en stad, finnas 

större möjligheter att anskaffa och demonstrera dylika hjälp

medel än exempelvis vid ambulere:nde lanthushållsskolor på lan

det. Frnn yrkesskolhåll lägger man därför synnerligen stor 

vikt vid denn~ sida av saken och anser, att landsbygden i 

allt större utsträckning skulle kunna behålla den kvinnliga 

arbetskraften i den man husmodersarbetet tekniskt underlätta

des och utbildningen inriktades på en dylik linje. Vid infor

mationstillfället framställdes från yrkesskolans sida att för

slag om att ett samarbete mellan lanthushållsskolan och yrkGs

skolan borde komma till stånd sålunda att man skulle låta lant

hushållsskolans elever på en viss tid besöka yrkesskolan för 

att där erhålla en tidsenligare och modernare praktik i det 

rent husliga arbetet än vad lanthushållsskolan är i tillfälle 

att lämna. Avsikten därmed vore ntlrmast att bereda.dessa ele

ver möjligheter att studern s&dnna moderna tekniska hjälp

medel som diskmaskiner, hushållsassistenter, tvättmaskiner m.m. 

Som tidigare nämnts, skulle genom den föreslagna samför

läggningen förutsättningar för en långtgående linjefördelning 

skapas för folkhögskolans vidkommande. Vid projektering av 

nybyggnader för denna skola borde även utrymme för inrättandet 

av ett skolkök med tillhörande matsal observeras för att därmed 

berika undervisningsmöjligheterna i huslig ekonomi även vid 
denna skola. 

Klli!!!rriar. 
-Efter att sa allsidigt som möjligt försökt utreda förelig

gande fråga, får kommitten slutligen sammanfattningsvis föres

slå följandea 

1) att en samordning av de åländska bygdeskolorna borde 

komma till stund för att därmed kunna: 

a) förbilliga driften vid dessa skolor, 

b) rationalisera med iärarkrafter och samtidigt effektivi
sera skolornas verksamhet, 
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c) betrygga en ~llsidig elev~nslutning, 

d) förvvrklign önskemcLlet, att fi. tidsenliga och rymliga. skol

byggnader (inkl. fest- och gymnastiksal) till stånd för att där

med på ett bättre sätt än vnd nu är fallet kunna tillgodose de 

krav, allmänt- och yrkesbildande strävanden inom landskapet har 

rätt att ställa och för att bereda möjligheter för åländsk ung

dom o.tt erhålla den skolning och utbildning, tiden fordrar, 

2) att i detta avseende närQast folkhögskolan, som helt borde 

övertngas av landskapet, och lantmannaskolan som vinterskolor 

och lanthushållsskolan som fnst aonu:a.rskola so.mförln.des i form 

av en triangelskola, förslngsvis benämnd !1~~~~-~~g~~~~~10, vnri 
dessa skolor inginge som självständiga avdelningar men dock un

der gemensam administration och ledning, 

3) att vid landsk2pets yrkesskola, som särskilt bör omhuldas 

och göras livskraftig, nödigt utrymme bereddes för den gagne

rik~ verksamhet, Ålands kvinnlign hemslöjdsskola, f.n. bedriver 

i synnerligen bristfälliga lokaliteter i Tosarby, samt att dettc. 

önskem~l beaktades vid uppgörande uv ritningar till yrkesskolan 

och att hemslöjdsskol~n med tiden administrativt anknötes till 

yrkes skolan, 

4) att de yrkesbildande husbchovskurser, som för närvarande 

bedrivas av Ål~nds manliga hemslöjdsförening och Ålands Martha

d istriktsförbund t.v. mitte fortsätta med sin verksamhet för 

att därmed befrämja yrkessträvandena inom landskapet och för 

att väcka intresse bland äländsk ungdom att besöka yrkesskolan. 

Ett befruktande samarbete borde i detta avseende komma till 

ständ mellan ledningen för denna kursverksamhet ~ ena sidan 

och yrkesskolan med dess plnnerade träbearbetningsavdelning 

och avdelning i huslig ekonomi ä andra sidan, 

5) att gagnerikt samarbete måtte etableras mellan lanthush&lls

sko lan och dess ambulerande kurt:-V~.rksamhe t, som t.v. borde fä. 

fortsätta, och yrkesskolan med dess projekterade avdelning i 

huslig ekonomi för att därmed allsidigt främja ~~bildningen 

på det hushålls-ekonomiska området. Vidare borde vid Ålands 

folkhögskola möjligheter skapas för införande av skolköksunder

visning vid sid~n av den vanliga köksundervisningen. 

Mariehamn den 10 oktober 1950. 
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Ålands Bygdeskolkommittes 

BETÄNKANDE 

angående de ekonomiska förutsättningarna för ästadkommandet av en 

åländsk bygdeskola, 

I betänkande av den 10 oktober 1950 har kommitten utrett möjliggeter-

na att samordna de åländska bygdeskolornas, folkhögskolan inbegripet, 

verksamhet. Kommitten arbetade då med följande sammansättning: fil.mag. 

Jan Erik Eriksson, ordförande och sekreterare, fil.mag, Sigurd Svahn

ström, fru Sylvia Strandfiilt 1 fröken Lydia Holmberg och byggnadsin

st:,:Jktör Walter Danielsson. x) Av de klämmar, i vilka det tidigare be

tänkandet utmynnade, må här endast anföras Ng 2, där kommitten föreslår. 

"att - - -folkhögskolan, - - - och lantmannaskolan 

som vinterskolor och lanthushållsskolan som fast 

sommarskola samförlades i form av en triangelsko

la, förslagsvis benämnd !1~~~§_:ezg~~~!21~~ vari 

dessa skolor inginge som självständiga avdelnin

gar men dock under gemensam administration och 

ledning, 11 

Ålands landskapsstyrelse har sedermera den 18 november 1954 kom

pletterat kornmitten med byggmästaren Viktor Häggblom, och samtidigt 

uppmanat kommitten att inkomma med komplettering till det tidigare be-

tänkandet, utvisande såväl kostnaderna för åstat!kornmandet av en åländsk 

bygdeskola som de inbesparingar, vilka kunna påräknas vid en eventuell 

samordning. 

Kommitten har vid sitt fortsatta arbete haft följande sammansätt-

ning11. ....'il .. mag. Jan Erik Eriksson, ordförande, fil .mag. Sigurd Svahn

strörn, fru Sylvia Strandfålt, fru Maj-Lis Sundqvist (suppleant för Ly

:x·rinm~Påsid . 17 i det tidigare betänkandet ornnämnes hemslöjdsskolans 

lokal i Tosarby som dålig. Huset är numera renoverat och i gott skio1r: 
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dia Holmberg , som vistas utomlands), byggnadskonsulent Walter Danielsson 

och byggmästare Viktor Häggblom. Som sekreterare har fungerat viceh. 

Martin Isaksson. 

För att de önskade kalkylerna skulle bli i görligaste mån verklig

hetsbetonade, har kommitten införskaffat vederbörande skoldirektioners 

utlåtanden såväl om nuvarande utrymmen för resp. skola som om önskvärda 

tilläggsutrymmen för att det skulle kunna anses väl sörjt för skolans 

verksamhet. På basen av skoldirektionernas utlåtanden har kommitten 

därefter låtit sina byggnadssakkunniga, herrar Danielsson och Hiiggblom 

besöka såväl folkhögskolan som lantmannaskolan, där de satt sig in i 

förhållandena på ort och ställe. De sakkunniga ha därefter utfört kalky

ler och beräkningar, som föredragits vid kommittesammanträde, och där 

kompletterats enligt de synpunkter, kommitten omfattat. En sammanställ

ning, utvisande kostnaderna för olika tänkbara alternativ har uppgjorts 

och de olika alternativen ha jämförts med varandra ur såväl kostnads- som 

ändamålsenlighetssynpunkt. Slutligen har en jämförelse mellan driftskost

naderna för ett år vid skolorna under nuvarande förhållanden jämförts med 

de kalkylerade driftskostnaderna för en ev. bygdeskola. Slutligen har kom

mitten avgivit sitt utlåtande i frågan om skolornas samordnande ur de 

begränsade synpunkter utredningsuppdraget denna gång medgivit. De bygg

nadssakkunnigas detaljkalkyler ha slutligen bifogats. Betänkandet upp

delas sålunda i följande avsnitt& 

I. Skolornas nuvarande utrymmen samt utrymmesbehov. 

II. Kostnadskalkyl för olika. alternativ. 

IIIo Jämförelse av driftskostnaderna vid olika alternativ. 

IV. Kommittens randanmärkningar 

V. Specialkalkyler. 
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l~-§~2.12!:!!§!:~_!!!!Y§:!:§!:E9,~_!!1~Y!!!~§ !},_~'.:1:1!'.!_!:!i!:l!!!~~~~~2Y~ 

Ä~~~R'2.1~hgg~~~~~i (se tab. 1 - 3) 

Vid skolan finnas följa~e byggnader: skolhuset, säteribyggnaden (rek-

torsbostad), kavaljersflygeln, verkstad, vedlider och badstuga, represen

terande sammanlagt 50673 m3 byggnadskub med ett värde av ca 13 milj. mark. 

Skolans byggnader äro i detta nu i behov av särskilda reparationer och 

moderniseringar. För det fall, att de allra nödvändigaste behoven skall 

kunna tillgodoses, varvid skolans nuvarande undervisningsprogram icke 

k::i.n utvidgas! är följande byggnadsprogram nödvändigt~ 

l~ värmeledning, pannrum, koks- och vedrum, källare, tvättstuga och 

manglingsrum inrättas, 

2. sal för kvinnligt handarbete jämte rum för färgningsarbeten aamt 

materialrum bygges, 

3. elevinternatet utvidgas och moderniseras för att omfatta 50 platser 

mot nuvarande 30, nuvarande elevrum ändras till 2-mansrum, rum för 

två hembiträden inrättas; om särskild byggnad uppföres borde även 

bostad för handarbetslärarinna inredas, 

4~ biblioteksrum och lärrarum bygges, 

5o nuvarande handarbetssalen ändras till extra klassrum, 

6. samlingsrum om 40 m2 golvyta med plats för handbibliotek, 

För möjliggörandet av ett utökat och differentierat undervisnings

program behöves ytterligare: 

7. minst ett klassrum, så att sammaol~~b skulle finnas tre klassrum, 

8" gymnastik- och festsal vore önskvärd, 

9, ytterligare en lärarbostad borde anskaffas, 

10~ ett mindre undervisningskök jämte en mindre matsal f~r hushålls-

undervisningen beaktas. 
! 

Kostnaderna för en modernisering jämte vatten- och värmeinstallation 
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utan att möjligheter för ett utökat undervisningsprogram beredes har 

beräkne/ ·3 till 18.969.000 mk. Härvid ha de gamla bostäderna renoverats, 

men ej ombyggts. Vid utvidgning av undervisningsprogrammet skulle ytter

ligare tillkomma 13.454.000 mk i byggnadskostnader. 

Ut går man från att ett helt nytt skolkomplex skulle byggas enligt 

prof . Soncks förslag från år 1937 enbart för folkhögskolans behov kan man 

kaJ..kylera med en byggnadskostnad av 71.640.000 mk för en byggnadskub om 

9 "952 m3 
o Förslaget avser en byggnad uppförd av tegel. 

l ,land. s lan tmannaskola .. """"'_ .. .... _ .... _.., ... 6' _ _ • ____ _,,,,, __ ..-., __ ....,. (se tab o 5 - 6) 

Lantmannskolans direktion har ansett de nuvarande byggnaderna vara 

tillräckliga för lång ti-d framåt, om det av byggnadskonsulent Danielsson 

uppgjorda renoveringsprogrammet fullföljeso 

De nuvarande byggnaderna äro~ skolhus, föreståndarbostad, lärarbostad, 

arbetsledarbostad, arbetarbos tcrlj ladugård, tröskhus, lider, magasin 7 och 

lider~ badstuga samt häbre. Byggnaderna omfatta tillsammans 8~831 m3 och 

kunna värderas till 12.213.200 mk. Konsulent Danielssons renoverings- och 

tillb yggnadsförslag skulle kosta 9.906.000 mk att genomföra. Programmet 

innefattar en tillbyggnad om 504 m3 • 

. ÅJ.ands ambulerande lanthushållsskola. 
-·-··""'-\.-.1.._,. ___ ,n_...,_".::..,..--::.-~--- .... -----.... -------.... . 

Lanthushållsskolans direktion har icke ansett det vara nödvändigt att 

fö·r sl:olans verksamhet anskaffas särskild lokal 1 då erfarenheten visat att 

det är svårt att få elever till fasta kurser. Kommitten har därför icke 

medtagit särskilda utrymmen för lanthushållsskolans kursverksamhet, men 

räknat med att för lanthushållsskolans lärarinnor skulle reserveras tven-

ne bostadsrum samt ett gemensamt kök, ävensom magasinsutrymme för skolans 

utensilier. Om fasta kurser kunde inrättas, borde de i så fall försiggå pä 

tid~ då lantmannaskolan och folkhögskolan ej arbeta, varvid dessa skolor9 

undervisningsutry;:.:!len kunde utnyttjas. Lärarinnornas rum skulle året om stå 
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till deras förfogande. 

Lä:r·drinnebostäderna jämte magasin skulle i byggnadskostnader draga 

1l~_KQ~!n~~~~1~l~-~Q~_Ql!~~-~!!~~~~~iY.=... 

De alternativ, enligt vilka bygdeskolfrågan kan lösas, äro följande: 

Alt , 1. Skolorna fortsätta sin verksamhet såsom hittills, varvid vissa 

reparationer och tillbyggnader i varje fall bli nödvändiga. För1i:i.g--· 

gande av lärarinnebostäder och magasin för lanthushållsskolan 

kan ske antingen till folkhögskolan eller lantmannaskolan. 

Alt~ 2~ Lantmannaskal.an och lanthushållsskolan kombineras med folkhögsko-

lan å Strömsvik. 

Alto 3. Folkhögskolan och lanthushållsskolan kombineras med lantmannasko-

lan å Jomala gård. 

Alt ,- 4. Ett helt nytt skolkomplex bygges, ev. å Pehrsberg. 

~11..=.-h 

Folkhögskolan och lantmannaskolan samt lanthushålls-

skolan verka skilt för sig såsom hittills, 

Kostnaderna för ett nybygge enligt prof. Soncks ritningar enbart för 

fclkhcigskolans del bli så höga, att det sannolikt icke inom en överskådlig 

framtid bleve möjligt att genomföra ett dylikt byggnadsföretag. Man torde 

därför börBv:~-rå från att för jämförelse använda kostnadsberäkningarna för 

en modernisering av såväl folkhögskolans som lantmannaskolans lokaliteter ,, 

Det billigaste renoveringsprogrammet, som skulle förutsätta att folkhög

skolans undervisningsprogram skulle förbli vid det nuvarande, utvisar: 

Lantmannaskolans renovering enligt Dnnie l ssons förslag 9.906.000 

Minimikostnad 28.875.000 

Utökas alternativet med utrymmen ä någondera hållet 

f ör lanthushållsskolans behov tillkommer 1.573.000 -..:"'.>--::---------------------------......... -------------------.... ------............ _... ________ _ 
Minimikostnad med lanthushå.llsskolan 30 .448 .000 



- 6 -
106 

Tillägges kostnaderna för utrymmen, som behövas för folkhögskolans 

utvidgade undervisningsprogram, fås, beroende på om lanthushållsskolan 

medtages eller ej : 

Lantmannaskolans och folkhögskolans minimikostnader 28.875.000 

!'2.1.!fh2g~!f2.1§:!!§._'!!!Yig_g~9_~_QtQ.g!:~~-.(~!11..§:ggl ________________ !2_,,,1:,2,1:.!QQQ 

Folkhögskola och lantmannaskola i fullgott skick utan 

utrymmen för lanthushållsskola 42.329.000 

erhålles rnaximalkostnaden enligt alt . 1: 43 .902 .000 

Alt. 2. -----
Triangelskola å Strömsvik (se tab., 4.) 

Kommitten har utgått från att vid en sammanföring av skolorna, folkhög~ 

skolnns utvidgade program samtidigt beredes utrymme, varför kalkylerna 

medtaga utvidgade alternativet i det följande. 

E1yttning till Strömsvik av lantmannaskolan blir billig, om lantmanna-

skolan kan arbeta utan jordbruk, men om enacollägenhet skall förvärvas och 

bebyggas, ställer sig al terna ti vet ·ayrt. Från fackmannahäll anföres, att en 

skollägenhet är nödvändig icke minst för lärarnas skull, för att dessa ~ckP 

skola förlora kontakten med praktiE~'tct jordbruk. Skollägenhetens nödvändig

het ur undervisningssynpunkt anser sig kornmitten icke böra uttala sig om. 

Folkhögskolans nuvarande skogsareal, 32 ha. är sådan, att nödig praktisk 

undervisning väl kan förläggas di.t. Tomten är tillräcklig för utvidgning 

av skolan. I detta sammanhang kan påminnas om, att Strömsvik gård i detta 

nu torde vara till salu med jord, mangårdsbyggnad och ladugård av sten. 

Strömsviks areal ärs äker 15,7 ha, bete 5,23 ha, skog 23,3 ha. 

Alternativet i sin billigaste form, skulle innebära ett utbyggande av 

fo1khögskolan enligt dennas utvidgade program jämte följande tillägg 

(ut8.n jordbruk) : 
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1:10 lkhögskolans grundprogra.m 

utvidgade program 

Lantmannskolans klassrum, maskinhall, elevrum,ma-

gasin m.m. 

1 lärarbostad (utöver 1 st. i folkhögsk. utv. program) 

Kosthållerskas och köksbiträdens bostäder 

107 

18.969.000 

13.454.000 

3.845.000 

1.350.000 

1.400.000 

~§!1~h!!§M:11§§!f21~!!!L~1!:Y!E!E~.!L ...... ----------------------------1..!.21~.:.QQQ 
Minimikostnad enl. alt. 2. 

Om jordbruk skall bedrivas tillkomma ytterligare: 

ekonomiebyggnad, arbetarbostäder och bostad för 

40.591.000 

~~i~-~~~i-~~~~~h~~-!2!_!Q!~~~~!~li~1----~-----------------1~221~QQQ_ 
Maximibyggnadskostnader enl. 
alt. 2. 48.242.000 

Härtill kommer även investering i :f.nl''J'\ av jordförvärv, 

Maximikostnad enl. alt. 2 52.242.000 

Alte~nativ 2 innebär, att lantmannaskolans fastighet frigöres för lndr2 

oohov~ vilket: om man så vill, torde kunna avdragas från anläggningskost-

naderna å Strömsvik enligt följande: 

Strömsvikprojektets beräknade maximikostnad 

Avdrag: Lantmannaskolans byggnader och 

52.242.000 

-----~2~~1~-~!1_i-~Y!!g1_ig1_h~~~1~~-~2E~l-----~--·_.•,,_, ._.....__,_,2~QQQ~QQQ 
Strömsvikprojektets reducerade pris 47.242.000 

~1.1:.....:i· 

Triangelskola å Jomala gård. (se tab. 7) 

Även i detta fall torde man böra utgå från att folkhögskolans större 

program skulle genomföras, om så betydande förändringar en gång genomfördee 

~.:::m grundandet av en bygdeskola i själva verket är. Lantmannaskolans skol-

huc skulle vid en sammanslagning till Jomala gård utvidgas med sammanlagt 

,I 

I I 
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2 ,,620 m3• Gemensamma utrymmen för folkhögskola och lantmannaskola skulle 

utgöra sammanlagt 1.950 m3 • Förläggning till ~omala gård skulle innebära, 

att frågan om skollägenhetens bestånd vore avgjord i positiv riktning. 

Trots detta skulle koncentreringen till Jomalä gård i kostnader draga 

49 .670 .000 mk. 

Tillämpar man samma resonemang som i alt~ 2 beträffande frigörelse av 

annan fastighet, får man det reducerade priset ftlr alt. 3. enligt följande: 

Jomala gård projektets beräknade kostnad 49.670.000 

Avdrag: .Folkhögskolans byggnader och 

Strömberga lägenheter i övrigtx{2,54 ha tomt· _____________________________ 2g_Ba...1~2sl-~.&L:l.._1~2QQ~QQQ 

Jomala gård projektets reducerade pris 48.1 70 .ooo 

Alt 4. _ ...... ...1 ... 

Nytt skolkomplex (se tab. 9) 

Om bygdeskolan förlägges till Pehrsberg f.d. provinci~lläkarboställe i 

God by, skulle i huvudsak alla byggnc.der behöva nybyggas. Möjligen itunde 

f.d. överläkarbostaden utnyttjas~ 

Alternativet innebär en kalkylerad kostnad om 68.040.000 mk. 

Anlägger man s7npunkten, att såväl lantmannaskolan som folkhögskolan 

därigenom bli disponibla för andra behov, keg man lämpligen anse 1 att ut

nyttjand et av Pehrsbergs jord och skog motsvarar vad som frigöres i jord 

och skmg ä Jomala. gård ocb i Strömsvik; ehuru de sistnämnda. arealerna äro 

stö~re än Pehrsberg i sitt nuvarande skick. Pehrsbergsprojektets reduce~ 

rade pris skulle härvid bli: 

Pehrsbergsprojektets kalkylerade kostnader 

Byggnaderna å Jomala gärd och 

68.040.000 

~v.iB'.~9..§rna i S t!:9.11!.!Y.!.1i _______ ..;. ___________ lL.!.---,g~Q.Q.sQQQ_ 

Pehrsbergsprojektets reducerade pris 66.040.000 

xJ-~;;;:-;lig~-donationsbrevet tillfaller en mindre del av folkhögskolans 
tomt Strömsvik gård, om skolan ej verkar å Strömsvik. 

, I 
'I 
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Det förtjänar nämnas att härvid räknats med träbyggnader av normal 

standard 1 mecan ~ det Soncksa förslaget ti.11 folkhögskola räknas med dy-

rare byggnadssätt och -material. 

Jämförelse mellan oJ.ika alternativ 
... - ... -------------------·~··-·---------- ... .--i.1. 

Alternativ Minimum Maximum Reducerat pris 

Al t.l Oförändrad skolform 
(inkl.lanthush.skola) 30.448.000 43.902.000 43.902.000 

Alt.2 Triangelskola i Ströms-
vik 40 .591.000 52.242.000 47.242.000 

Alt~3 Triangelskola å Jo-
mala gärd 49.670.000 49 .670 .ooo 48 .170 .000 

Alt. 4 68.040.000 68.040.000 66 .. 040.000 

Beträffande specialkalkyler hänvisas till bilagorna. 

Kommittens randanmärkningar i anledning av beräkningarnas resultat 

redovisas nedan i kap. IV. 

alternativ • 
...... ________ __ 

En jämförelse av driftskostnaderna vid de olika skolorna nu med be-

räknade kostnader vid en sammanslagning visar inga amnärkningsvärda sänk

ningar. Visserligen kan antalet akademiskt utbildade lärare sänkas med en 

(om folkhögskolans utvidgade program ej genomföres), men å andra sidan 

tillkomma sådana tjänster som gårdskarl (å folkhögskolan finnes nu en 

slöjdlärare-vaktmästare). En jämförelse med utgångspunkt från skolornas 

budgeter för 1954, varvid övriga skolors anslag i någon mån omplaceras 

för att motsvara folkhögskolans konton, utvisar: 

I I 

I 

I 
I' 

I I 
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utgi ftsmoment Folkhög- Lantmanna- Danthushålls-Tillsammans Triangelskola 
skolan skolan skolan 

Avlöningar 2.773.860 1.364.600 662.200 4.800.660 4.597.lOO(vid 
underv.progr 
för folkh. sk 
+ 415 .800) 

Värme,lyse,hyra 100.000 324.000 160.000 1.184.000 1.000.000 

Undervisningsma-
ter i al 50.000 31.000 60.000 141.000 141.000 

Expensmedel 115.000 80.000 40.000 235.000 235.000 

Hälsovård 20 .ooo -- 20 .ooo 20.000 

Direktionen 60.000 30 .600 20.000 110.000 110.000 

Skolgården 75.000 12.000 -- 87.000 100.000 

Byggrn.d ernas un-
derhåll 720 .ooo 40.000 760.000 760.000 

Elevunderstöd 250,000 - - 250.000 400.000 ---·-----·----.--------.... -------------------... ----... _.~-------.---... ------------.------ ..... -
4.763.860 1.881.600 942.200 7.587.660 7.363.100 

För löneposterna har redogjorts ovan. Beträffande övriga skiljaktighe

ter mä anföras följ and el: • 
Värme och lysel kostnaderna torde kunna nedgå genom gemensam anskaff

ning av bränsle, centralvärme o.dyl. omständigheter. 

: I 

Skolgården: en mindre höjning har skett, då :f'erclringa.rna på plante

ringar m.m. torde vara större vid en större inrltttuimg ... ! 

Elevunderstöd: understöd kan nu ges endast ät folkhögskoleelarer, men 

om eleverna vid de olika avdelningarna av bygdeskolan 

skall känna sig rättvist behandlade, torde det förut

sättas att alla fä enahanda förmåner. 

1 1 
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I anslutning till det av kommitten den 10 oktober 1950 avgivna betän-

kandet önskar kommitten nu göra följande randanteokningar& 

Enligt huvudklämmen å sid. 18-19 i det tidigare betänkandet skulle en-

ligt kommittens mening en samordning av bygdeskolorna 

a) förbilliga driften vid dessa skolor, 

b) rationalisera med lärarkrafter och samtidigt effektivisera 

skolornas verksamhet, 

o) betrygga en allsidig elevanslutning, 

d) förverkliga önskemålet, att fä tidsenliga och rymliga skol

byggnader (inkl. fest- och gymnastiksal) till stånd för att 

därmed på ett bättre sätt än vad nu är fallet kunna tillgodo-

se de krav, allmänt- och yrkesbildande strävanden inom land- . 

skapet har rätt att ställa och för att bereda möjligheter för 

åländsk ungdom att erhälla den skolning och utbildning, ti

den fordrar. 

~l.2.'2~~!!!!~~d-~!fi:. 

Av tablån på sid. 9 i detta betänkande framgår, att en mindre sänk-

ning av driftskostnaderna torde kunna åstadkommas. I och för sig 

motiverar sänkningen givetvis icke någon omorganisation, men det är 

givet, att tillbudsstående anslag böra kunna utnyttjas mera ratio• 

ne llt vid en större inrättning än vid tre mindre. Även om penning

utgifterna. bli oförändrade, borde man dock kunna räkna med att få 

större valuta :för dessa tal.ägg vid en samordnad bygdeskola än vid 

nuvarande förhållanden. 

Bl_B~!~~E~li~!~ng_m~1~~!t!~~!!~~~ 

Denna sida av saken belyses i betänkandet av är 1950. 

~l-~~~~lB6~n2~-~!-2n-~11!i~is.~!~!~~~~!niug~ 
Såsom förhållandena utveckla t sig måste nian räkna med allt större 

svårigheter att driva enskilda skolformer, som äro beroende av ett 

1, 
I . 

'I 
11 
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minimiantal elever för sin exestens. Bygdeskolorna torde i framtiden 

sedan Ålands Yrkesskola utbyggts, komma att ställas inför det faktum, att 

ungdomar kunna komma att välja skola ej så mycket enligt det speciella 

utbildningsbehov som föreligger, utan fastmer på grund av den trevnad 

och de möjligheter till fritidssysselsättning resp. skola kan erbju-

da. Bygdeskolorna önska givetvis inte komma i någon konkurrenssitua-

tion med Ålands Yrkesskola, men erkännas måste, att bägge skolformer-

na äro nödvändiga och tjäna verkliga behov. Det bör därför vara ange

läget att bygdeskolorna organiseras så, att den ungdom som behöver 

undervisning i lantbruk och lanthushållning samt allmänbildande ämne 

kan välja skola utan att den ena eller andra skolformen är handicapad 

med avseende å för undervisningen ovidkommande detaljer, såsom förlägg

ning, utrymmen m.m., vilka frågor dock i praktiken kunna ha avgörande 

betydelse för valet av skola. Ur denna sympunkt synes det kornmitten 

som om frågan om en åländsk bygdeskola vore en angelägen sak. Elev

frekvensen vid Ålands Folkhögskola de senaa.te 20 åren har varit i me

deltal 37 per år, motsvarande siffra för lantmannaskolan är 10 1 6. Yr

kesskolan som fårdigt utbyggd torde komma att verka sänkande på bygde

skolans elevfrekvens varför koncentration även ur denna synpunkt är 

behövlig. 

~l-~~~~~m&1~-2!!!-!i9.~~n1ig~-~~21:Qlgg~~~ 

Det har redan framhållits, att bäde folkhögskolans och lantmannaskolans 

byggnadsproblern äro högst aktuella. Tablån å sid. 8 utvisar, att ett 

utbyggande av de nuvarande anläggningarna utan sammanslagning samt 

utan utvidgning av folkhögskoleprogrammet visserligen utg~r det bil

ligaste alternativet. Det torde dock vara skäl att i jämförelsen stanna 

även för kolumnen "maximum", varvid man finner att skillnaden mellan 

ett utbyggande av de nuvarande skolorna ställer sig endast caa 6 milj. 
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mark billigare än alternativet med koncentration till Jomala gård. 

I verkligheten blir skillnaden ännu mindre, då man 'beaktar vilka 

värden som frigöras vid alternativen med triangelskola. Enligt 

kommittens åsikt innebära anläggningskostnaderna vid en samordning 

icke sådana utgifter, som skulle motivera att tanken på en åländsk 

bygdeskola skulle förfalla av ekonomiska skäl. 

= = = 

Kommitten önskar icke gå in på frågan till vilken av de bägge nu

varande skolfastigheterna koncentration helst borde ske. Beträffande 

Strömsvik må endast påpekas den ställning folkhögskolan har i folkmed

vetandet sedan årtionden. Beträffande Jomala gård må å andra sidan fram

hållas, att skollägenheten där är av en helt annan klass än vad som kan 

uppnås på något annat håll. Vad slu t ligen Pehrsbergsprojektet vidkommer 

synes det kommitten som om såväl kostnaderna som det totala avbrytandet 

av skoltraditionerna i Strömsvik och å Jomala gård talade för att alter

nativet i Godby borde förf~lla. 

= = 

En synpunkt av betydelse, som talar för koncentration av bygdeskolor

na till ett ställe är den, att en vidsträckt kursverksamhet lättast kan 

drivas med en sådan ungdomens träffpunkt som bas. Det är tydligt att folk

bildningstraditionens framtid i mycket ligger på en sådan linje aed kurs-

verksamhet i skilda äznnen säväl ideella som mera p;raktiskt betonade. En 

koncentration av de nuvarande skolformerna till en åländsk bygdeskola 

skulle även i detta avseende vara en styrka. 

Mariehamn, den 21 februari 1955. 

Ordförande 

På kommittens vägnar: 

J a n E r i k E r i k e e o n 

Sekreterare M a r t i n I s a k. s s o n 
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§~i§l~§l~zleE~ 

De värdetal, som angivits i resp. kolumn, angiva 

att byggnad med värdetalet 1 är i samma skick som ny-

byggt, medan för byggnad av sämre skick graderingen 

stäcker sig till 5, som betecknar utrangeringsskick. 

+ tecken utvisar någon speciell tillgång såsom 

el-ljus, vattenledning el. dyl. 
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Åland$ folkhögskolas nuvarande byggnader 

Värde tal 
!3,:t:gG!'.!§9.~!J§ "-!}~!} __________ §E,Q.Q. ek_ !._!!!~-----1-= _ 2. ___ _El ~-2!:i§. __ y_ @:E9.~ -E!:i~ 
Skolhuset 

Säteri byggnaden 

Kavaljersflygeln 

Verkstaden 

V r:;d lidret 

2620 

625 

1400 

444 

502 

3 + 

2 + 

3 

3 + 

4 

2.500 

3.500 

2.300 

2.000 

400 

6.510.000 

2.180.000 

3,.220.000 

880.000 

202.300 

Badstugan 82 3 2.000 174.000 
~~---~----------------------------------------

===~g1d =ill 2========== ============ =~~~1gg:!~~~== 

Tab. 2, -------·· 
Utrymmesbehov =kostnader för modurniEorinc av folkhögskolan enl. dess 

~~Y§~§B~~-Er~gr§@_&~I~-~-l~--------------------------------~----------
2 . 3 Värdetal 

Utryr:.men m; Storlek i m 1 _ 5 m3 ris Kostnad 
r•-----------------------------------------------------2---------------
Pannrum och bränsle 30 

Källare, tvätt- o . 30 
mangelrum 
Hand arbetssal 100 

Blevinternat,lOrum 110 

Hembiträdes~um,2st 22 

Dibl1oteksrum 40 

Ltir~rrum 20 

Korridorer,trappor 100 
m.m. 

66 

66 

300 

308 

56 

112 

56 

360 

Vatten o, värme installation 

Målning o ., övrig reparation 
av internat Oo övriga rum 

Sällskapsrum 28 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.500 

" 
Il 

Il 

" 
" 

" 
Il 

428.000 

428.000 

1.950.000 

2 .. ooo ,,000 

364.000 

728.000 

364 oOOO 

10950.000 

6.000.000 

4.250.000 

507 .000 
~~--------------------------------~-----------------

360 m3 1.573.000 
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II 

T:1 b ,. 3. 
-:-: -~ · · · ._ ... __ _ 
Utrymme sbehov och kostnader för tillgodoseendet av lokaliteter för ett 

~!Yi9.gg~ __ !9.1.~flQ5§~Q.1~E!:2.B:!:~!!LA~'.L.-t:_;U . ..!.-------- -------------------- ---
Värde tal 

Q!!:ll]lI]l§. __________________ §!2.!:1~1s-i_!!!~ _____ ;b_=_2 ____ !!!~-E!:!§. __ ,!fQ.2!g~~----

Klas srum, 1 st. 55 m2 165 1 6.500 1 .020.000 

Elevrum, 5 st. 11 Il 140 1 " 911.000 

Fest- o o gymnastik-250" 875 1 Il 5.680.000 
sal 

Lärarbostad 11 st 80 It 208 1 Il 1. 350 .ooo 

Trapphus,korridorerl50" 1450 1 " 2 .920 .ooo 
m .m. 

Utrymmesbehov för 360 1 " 1.573.000 lanthushållsskolan 

3198 13~454.000 

Tab, 4 .. 
. -·-:------ I 

I 
Utrymmesbehov och kostnader för en överflyttning av lantmannaskolans verk- / 

I 

l 
i' 

s ~mtct till folkhögskolan. 
~ · ·· ·--------------------------------------väräetä1----------------------
ut rymm e Storlek i m3 1 - 5 m3 pris Kostnad __ _.. ___ . _____________________________________ ..,. _________________________ ___ _ 
Bkonomiebyggnad 2160 1 1.750 3.780.000 

Arbotarbostäder,2 st 65 2 720 1 4.000 2 .870 .ooo m 

Bostad för de ja 35 Il 130 1 4.000 521.000 

Klassrum, 1 st 48 " ·· 144 1 6 .500 938.000 

Lärarbostad 80 11 2on 1 6 .500 ·1.350.000 

Maskinhall 80 " 240 1 3.000 742.000 

Elevrum, 7 st 11 " 196 1 6.500 1.280.000 

Magasin,källare m.m. 250 1 1.200 300 .,000 

Korri dorer,trappor m.m. 30 1 6.500 585~000 

Tröskhus 0. magasin 100 Il 400 1 1.200 480 .,000 
för fösöksfäl tet 
Bostad för kosthållerska 

216 1 6.500 1.400.000 I 
0 • köksbiträden 

J' 
--~-----~-------------~----------------------~--

4694 14.246.000 
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Tab. 5 G 
_, _____ _ 

~gn!m~EQU§~Q!§E§_Q~Y~E~B~~-~lSBB~~g~~---------------------------------
Värd e tal 

Byggnadens namn Storlek i m3 1 - 5 m3 pris Värde pris 
-------------------------------------------------------------------~-~ 

Skolhuset 1935 3 2.300 4.450.000 

E'ör es t å ndarbos tad en 580 3 2.300 1.330.000 

II ~d r~ lärarbostaden 485 3 2.300 1 .. 115 .. ooo 

Arb otslodarbostaden 360 2 3.200 1 .. 150.000 

Arb e tnrbostaden 556 4 1.400 775 oOOO 

Ladu ,) irden 2361 4 500 1.180.000 

Tröskhusot 14~-3 3 + 900 le300 0 000 

Skollidret 243 4 400 97.000 

Magasin o. lider 686 3 + 900 612 Gooo 

Badstuga 107 3 - 1.800 19 3 .ooo 

Häbre 75 5 150 11.200 
-----------------------------~----------------~ 

19:!2 ..!:: _§._~. 

Lantmannaskolan renoverad o. utbyggd enl. W. Danielssons föralago 

By1~;gnad ens namn Storlek i m3 
Värde tal 
1 - 5 m3 pris Värde pris .... __ _.. ______________________________________________ ..., ________________ . 

Tillbyggnu.d 504 

iin·l ril1c; o. v elevinternat 

,_ " ... o. v I o • I I vå n • 

M~'Llnin.:; O ·~ pnppersarbeten 

Vatten o ,. värme 

1 6.500 3.276.000 

1.050.000 

950.000 

980.000 

2.850,000 

Diverse of'örutsedda utgift~~---------------------~-----------§QQ~QQ~--

==~~~=============================~~~Q-2:~~~~=== 
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Utrymrne sbehov o. kostnader för överflyttning av folkhögskolan till lant-

~;:~~ 1:2!.! :} ~,t.Q.;l.QQ._@~fl.2.-~!fQ.1Q.E~-!!!dY.!.-l?.!:2.~!:9:!!l.!. ______________ .:_ __________________ . 
Värde tal 

Utry:r;unc Storlek i m3 1 - 5 rJu 3 pris Kostnad 
... ~ ...... -~-- --- -- -···-------------------------------------------.-------------------·- · 

Skolhus e t 2620 

2 lära r bo stttd er 460 

vaktm o o. cossinter- 1170 
nnt 

1 

1 

1 

6.500 

Il 

Il 

17.000.000 

2.850.000 

7.620.000 

. 44~ 3.500 1.550.000 29.020.000 
-----~--~-----------------------------------------~--

verkstad 

Utbygc nad enl. folkhög
skolans progr.ALT.AI 1264 

Utbyg5nad enl. folkhög-

1 6.500 8A212.000 8.212.000 

skolans pro t=;r .. ALT .Al±__g2,1§._~--------1 ______ §..!.2QQ ___ !g.!.:12§.:.QQQ_1,g.!._1.2§.!.QQ9 

=~ §]f);;~?_~ 

Genrn nsamma utrymmen som ingår i det för folkhögskolan fullständiga ut-

bye~n2dspro~ammet. 

---------------------------------vg~~~iir-------------------------------

utrymme Storlek i m3 1 - 5 m3pris Kostnader . 
- : . -..- c ...... -----------------·------.---------------..--------"""9------_____________ ,_.,. • 

Ji'c .~1 t ·-o -,c;yrnnas t i ksal 875 1 6 .500 5.680.000 

Sällsk:lpsrum 78 1 6.500 507 .. 000 

Matsal 280 1 6 .. 500 1.820.000 

Internatkök 95 1 6.500 630.000 

Verkstad 444 1 3.500 1.550.000 

Bibliotek 112 1 6.500 728.000 

Källare,tvättrum 66 1 6.500 428 .. 000 
0. mangelrum 

-~--------------------------~---~------------------

:1:~~Q,,==========:::==·===========1i~~~~,;Q~Q=========== 



To.b ,, 9. 
> ·~ --_..,J--~ 

~ , .. _, __________________________________ väräeta:1-----------------------
utryrr@e Storlek i m3 1 ~ 5 m3 pris Kostnad 
----.. --------------------.--------------------------~--------------------- · 

Utrymmosbehov för 
h ~ lt nu bygdeskola; 

sko 1 -o ~ bostads
utrymrnun 

Ekonomi ebyG:~nad er 

9525 

2690 

1 

1 

6.500 

1 , 500 

6 tr .000 .000 

4.040.000 
~----~-------------------------------------------

övri~n u t by : -n~dor vid lantmannskolan. 
-------------- ~------------------------·· 

----~------~-----------------~----------v~raeta1-----------------------

u t ryrnm en Storlek i m3 1 - 5 m3 pris Kostnad _ ... _______ .. ___________ _..,. ____ .,.. __________________ .,. ______ .,..._.., _________________ _ 
LanthushållsBkolani 

2 st lärari nnebost . 

m:;,gasi n 

Bostäder för kosth . 
o , köksbiträden 

216 

216 

1 

1 

1 

6 . 500 

1.,200 

6 . 500 

1.400.000 

173.000 

1. 400 .000 
--~---~-------------~--------~-------~---~---~---

E2EJE01!2~_2y_§~Q1~~-~!~E-1!!1~lBBEA 

Ändrinc nv eli;;vinternat. 

I o. Il van. 

målning o. papper 

vatten o .. värme 

diverse oförutsett 

1.050.000 

950.000 

980 .ooo 

2.850.000 

700.000 
~------~-------~ 
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lämplig för ytterligare anslagsanspråk. Frågan hwruvida en samordnad 

skolform alltid medför önskad effektivisering beträffande verksamheten 

är ingalunda klarlagd och gäller detta i synnerhet beträffande den 

yrkesskoleform, lantmannaskolan representerar. Enligt i Sverige vunna 

erfarenheter har det visat sig mindre lämpligt att kombinera wxempelvis 

en folkhögskoleundervisning med den undervisningsform en lantmannaskola 

bör följa. 

Landskapsstyrelsen anser sig sålunda icke kunna förorda att land-

skapets nuvarande bygdeskolor samordnas till en enda åländsk bygdeskolao 

Mariehamn, den 28 februari 1955. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

I 

I 
Ut~~ 
ohansson 

Landskapsagronom .L=-~y~.:_,.7· 
Ernst Johansson 

I 
I~ 

I 

\i 


