
m 4/19 67 . 
FINANSUTSKOTTETS be t änkande m 4/1967 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ
ning till Åland s l andsting me d förslag om änd
ring av v illkoren för extraordinarie anslaget 

för utarbetande av ritni ngar och andra inledan
de åtgärder för en ombyggnad av 4-mbk Pommern 
till sjömansskola på Åland (15/1967) . 

Med anledni ng av ovannämnda framst ä llning, varöver Landst inget inbe
gärt utskottet s utlåtande, fär utskottet vördsamt medde l a, att utskot-
tet med hänvisni ng till sitt och Landstingets tid i gare ställningstagan
den i denna fråga hösten 1966 till a lla delar omfattar f örslaget och 

för. eslår , \ 
att Landstinget måtte till l land sdelegationen , 

lämna en sålydande framställni ng : 1 

Till Åland• delegationen , 

f rån Ålands l andsting. 
Den 18 juni 1964 har Re1ublikens President stadfäst Ålandsd~legatio

nens be s lut av den 2 april 1963 angående beviljande av ett extraordina

r ie ans lag om 60 . 000 mark för utarbetande av ritningar och för andra 
inledande åtgär der för en ombyggnad av 4- mbk Pommern ti l l en s jömanssko-

. ~ 

la på Åland . Till grund för ovannämnda beslut hade legat en av lands-
tinget avlåten framställning , varom beslut hade fat t ats vid plenum den 

27 november 1962 . Vid ~ammanträde i landskapsstyrelsen den 1 oktober 
1964 tillsattes .en särskild kommitt~ me d uppdrag att ombe s örja utarbe

tande av ritningar och v idtagande av andra under sökningar och inledande 
' 

å tgärder för åstadkommande av en ombyggnad av 4-mpk Pommern till sjö-
mansskola på Åland . Våren 1966 hade kommitt~n i huvud sak slutför t sitt 
arbete och, eft er det yrkesutbildningsstyrelsens godkännande av kommit
t~ns planer och förslag inhämtat s, var kommi tt l!n beredd att presentera 
sina ritni~gar och andra utredni ngar för vederbörande myndigheter. 

11 

Stadsfullmäktige i Mariehamn hade i skrivelse av den 27 februari 1961 j 
meddelat l and skapsstyrelsen, att staden var beredd att överlåta 4-mbk 
Pommern ti 11 landskapet Åland för den planerade s j ömansskolan under för- ~ 

u
1

t sättåning, . fö~utom annat,batt fartyget i möj~11· gasttte mån skt utlle btibehdål- , ~ 
as s som museifartyg med evarande av des s si hue och y re u seen e, 

Ef.:tersom kommittens ombyggnadsförslag skulle komma att medföra såväl 
förstoring av de nuvarande däckshu sen som upptagande av ventile r i far
tygssidan och då där jämte far tyget efter ombyggnq.den till ~jömanssko la 
endast i mycket begränsad omfattning skulle kunna ställas till f örfogan-
de för allmänhetens besök ombord, t illst ällde s stadsfullmäktige i Marie- I 
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hamn i juni 1966 kommittens ombyggnadsförslag för n ärmare granskning och 

godkännande. 

Vid land~tingets plenum den 21 november 1966 beslöt landstinget med 

anledning av en i landstinget gjord motion hos landskapsstyrelsen hem

s tälla om en utredning angående möjligheterna att övertaga 4- mbk Pommern 

i landskapets ägo för att bevaras för framtiderl såsom museifartyg. 

I skrivelse av den 17 februari 1967 har stadsfullmäktige i Mc!iriehamn 

meddelat landskapsstyrelsen, att stadsfullmäktige, med avvikelse frän · 

sitt i skrivelsen av den 27 februari 1961 meddelade ställningstagande, 

beslutat hos landskapsstyreleen föreslå, att 4-mbk Pommern skulle över

tagas av landskapsmyndigheterh a för att pä den plats, där fartyget för 

närvarande ligger, utan föränB.ringar av dess exteriör eller interiör upp~. 

bevaras för framtiden som museifartyg~ Såvida detta förslag icke skulle 

kunna förverkligas och frågan om 4-mbk Pommerns uppbevarande såsom musei~ 

fartyg ej heller på annat sätt skulle kunna lösas, var stadsfullmäktige 

dock beredda att till ny behandling och nytt avgörande upptaga ärendet 

angående fartygets överlämnande till landskapet att ombyggas till sjö

mansskola för Åland. 

Statlsfullmäktiges i Mariehamn ovannämnda beslut ger vid handen~ att 

4-mbk Pommern åtminstone icke för närvarande kommer att överlämnas till 

landskapsmyndigheterna för att ombyggas till sjömanss~ola. Frågan om 

inrättandet av en tidsenlig o.Ch rationellt arbetande sjömansskola på 

Åland är dock såtillvida brådskande, att ärendet icke kan lämnas vilande 

till en obestämd tidpunkt, då pågående undersökningar öm möjligheterna 

att uppbevara Pommern såsom ett museifart yg möjligen givi t ne gativt re~ 

sultat. Landskapsstyre lsen har därför nu mera ansett det nödv ändigt att 

avskriva förslaget om 4-mbk Pdmmern s~som f örläggningsplats fö r en per

manent sjömansskola~ 

Landskapsstyrelsen har redan givit direktionen för den interimist i§ka 

sjömansskolan pä Åland i uppdrag att påbörja utredningar och projekt e

ringar för en s j ömansskola i lan d p ä Ä:l and . Tomtfrågan är ,ännu icke av

gjord, närmast beroende på svårigheterna att erhålla ett lämpligt mark

område. Tänkbara möjligheter, såväl i Mariehamns stad som pä landsbygden, 

har dock erbjudits. 

Av det beviljade anslaget om 60.000 mark återstår för närvarande c. 

50.000 mark. Landskapsstyrelsen har beräknat att detta belopp skulle va

ra tillräckligt för införskaffande av ritningar och för andra inledande 

åtgärder för uppförande av en sjömansskola i land på Å.land. 

Hänvisande till det ovan anförda har Ålands landsting äran hemställa, 

att Ålandsdelegationen skulle godkänna s~dan 
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ändring av villkoren i beslutet den 2 april 

1963, att det landskapet Åland bevi ljade stats

anslaget om 60.000 mark för utarbetande av rit

ningar och för andra inledande åtgärder för en 

ombyggnad av 4-mbk Pommern till sjömans skola på 

Åland till återstående belopp skulle få använ

das för införskaffande av ritningar och för 

andra inledande åtgärder för uppförande av en 

sjömansskola i land på Å..land. 

Mariehamn, den . . . . . . . . . 1967. 
På landstingets vägnar: 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
talman. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
vicetalman. vicetalman. 

Mariehamn, den 22 mars 1967. , 
tsko ttets vägnar: 

sson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattss n, viceordfö

randen Gunnar Häggblom samt ledamöterna Leandersson, Lindfors och Sö

derlund. 
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Till Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

frän Älands landsting . 

Den 18 juni 1964 har Republikens President stadfäst ~lands-

delegationens beslut av den 2 april 1963 angående beviljande av 

ett extraordinarie anslag om 60 . 000 mark för utarbetande av rit-



~\\ }. 
1. t}~ . b d 4 b - ningar och för andra inledande åtgärder f dr en om yggna av -m k 

Pommern till en sjömansskola på ~land. Till grund för ovannämnda 

beslut hade legat en av landstinget avlåten framställning, varom 

beslut hade fattats vid plenum den 27 november 1962. Vid samman-

1 den 1 Oktober 1964 tillsattes en sar-träde i landskapsstyre sen 

skild kommitt~ med uppdrag att ombesörja utarbetande av ritningar 

och vidtagande av andra undersökningar och inledande åtgärder för 

ästadkommande av en ombyggnad av 4-mbk Pommern till sjömansskola 

på Åland. Våren 1966 hade kommitt~n i huvudsak sluufört sitt ar-

bete och, efter det yrkesutbildningsstyrelsens godkännande av 

kommitt~ns planer och förslag inhämtats, var kommitt~n beredd at t 

· · h andra utredningar för vederbörande presentera sina ritningar oc 

myndigheter. 

Stadsfullmäktige i Mariehamn hade i skrivelse av den 27 feb-

ruari 1961 meddelat landskapsstyrelsen, att staden var beredd at 

överlåta 4-mbk Pommern ti·l l landskapet Åland för den planerade 

Under f örutsättning , förutom annat , att fartyget i sjömansskolan 

Skulle bibehållas såsom museif artyg med bevarande möjligaste mån 

k · tt~ s ombyggav dess silhuett och yttre utseende. Eftersom ommi n 

nadsf örslag skulle komma att medföra såväl förstoring av de nu-

9 

varande däckshusen som upptagande av ventiler i fartygssidan och då 

därjämte fartyget efter ombyggnaden till sjömansskola endast i 

mycket begränsad omfattning skulle kunna ställas till förfogande 

för allmänhetens besblr ombord , tillställdes stadsfullmäktige i 

Mariehamn i juni 1966 kommitt~ns Ombyggnadsförslag för närmare 

granskning och godkännande. 

Vid landstingets plenum den 21 november 1966 beslöt landstinget 

med anledning av en i landstinget gjord motion hos landskapssty-

relsen hemställa om en' utredning angående möjligheterna att över-

taga 4-mbk Pommern i landskapets ägo för att bevaras för framtidan 

säsom museifartyg. 

I skrivelse av den 17 februari 1967 har stadsfullmäktige i Ma-

riehamn meddelat landskapsstyrelsen, att stadsfullmäktige , med av-

vikelse frän sitt i skrivelsen av den 27 februari 1961 meddelade 

ställningstagande, beslutat hos landskapsstyrelsen föreslå, att 

4-mbk Pommern skulle övertagas av landskapsmyndigheterna för att 

på den plats, där fartyget för närvarande ligger , utan förändringar 

av dess exteriör eller interiör uppbeva~as för framtiden som musei-

fartyg. Såvida detta förslag icke skulle kunna förverkligas och 

frågan om 4-mbk Pommerns uppbevarande säsom museifartyg ej heller 
I 
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på annat sätt skulle kunna lösas , var stadsfullmäktige dock be-

redda att till ny behandling och nytt avgörande upptaga ärendet 

angående fartygets överlämnande till landskapet att ombyggas till 

sjömansskola för Åland . 

Stadsfullmäkti ges i Mariehamn ovannämnda beslut ger vid han-

den , att 4- mbk Pommern åtminstone icke för närvarande kommer att 

överlämnas till landskapsmyndigheterna för att ombyggas till sj ö

mansskola . Frågan om inrättandet av en tidsenlig och rationellt a 

betande sjömansskola på Åland är dock såtillvida brådskande, at t 

ärendet icke kan lämnas vilande till en obestämd tidpunkt , då på-

gående undersökningar om möjligheterna att uppbevara Pommern s 

som ett mu seifartyg möjligen givit negativt resultat . Landskaps-

styrelsen har därför numera ansett det nödvändigt att avskriva 

förslaget om 4- mbk Pommern såsom f örläggningsplats för en perma-

nent sjömansskola . 

Landskapsstyrelsen har redan givit direktionen för den interim~ 

tiska sj ömansskolan på Å.land i uppdrag att på bör ja utredningar OC-• 

projekteringar för en sjömansskola i land på Åland. Tomtfrågan är 

ännu icke avgjord , närmast beroende på svårigheterna att erhålla 

ett lämpligt markområde . Tänkbara möjligheter , såväl i Mariehamns 

stad som på landsbygden, har dock erbjudits. 

Av det beviljade anslaget om 60 . 000 mark återstår för närva-

rande c . 50 . 000 mark . Landskapsstyrelsen har beräknat att detta 

belopp skulle vara tillräckligt för införskaffande av ritningar 

och för andra inledande åtgärder för uppförande av en sjömanssko-

la i land på Åland . 

Hänvisande till det ovan anförda har Ålands landsting äran 

hemställa , 

att Ålandsdelegationen skulle godkänna så

dan ändring av villkoren i beslutet den 2 ap

ril 1963 , att det landskapet Åland beviljade 

statsanslaget om 60.000 mark för utarbetande 

av ritningar och för andra inledande åtgårder 

för en ombyggnad av 4-mbk Pommern till sjö

mansskola på Åland till återstående belopp 

skulle få användas för införskaffande av rit-

ningar och för andra inledande åtgärder för . 

uppförande av en sjömansskola i land på ~land. 

Mariehamn , den 23 mars 1967 . 

På 



landstingets vägnar: 

ik1tl--_ 
16. 

Th. Eriksson 

talman. 

~:?~~~ 
Eliel Persson ----- - ~-------

' Lennart MJ t sson 

vicetalman. vicetalman. 

Extraordinarie tilläggsanslag för elektrifieringen av land-

skanet Åland. (m 16/1967). 


