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KULTURUTSKOTTETS betänkande NQ 2/1947 i anled .... 

ning av särskilda till Alands landsting ink~w~a 

petitioner om beviljande av bidrag ur de veder

lagsmedel., vilka enligt lagen av den 30 december 

1946 stå till landskapet Ålands disposition 

under 1948. 

Sedan lanostinget inbegärt kulturutskottets utlåtande över nedanstå

ende till landstinget ingivna petitioner rörande bidrag ur härovan nämnda 

vederlagsmedel, får utskottet vördsamt framhålla och föreslå följande: 

NQl/1947. Landstingsmannen Herman Mattssons petition om 100.000 mk 

för inrättandet av ett internat hem för elever från den åländska lands ... 

bygden, som inhämta undervisning vid Ålands lyeeum. Utskottet omfattar 
i princip det väckta förslaget om inrättandet av ett dylikt elevinternat, 

men 2.nser skäl föreligga att det behjärtansvärda förslaget först i dess 

helhet undersökes och förberedes och hänvisar därför till det utltfunde, 

uts kottet avgivit med anledning av landstingsmannen Hj. Holmqvists peti

tion i samma äl:'ende. Utskottet föreslår för denna gång det äskade belop
pet s st rykande. 

NO 2/1947. Vmdstingsm~mnen Pn.ul ~. ,P<:mlsons petition om 7.000t- mk 

yill 1.lands kommunala uppiysningsgyrå. Utskottet föreslår godkännande av 
petitionen. 

~ 3/1947. Landstingsmannen Faul E. Paulsons petition om 10.000:- mk 

utt ställas till londskapsnämndens disposition för landskapets central
bibliotek • . Utskottet föreslår, ett det äskade anslaget bifalles. 

W 4/1947~ . Vmdstingsm1:mnen PRul E,. . P8.ulsons petition om 7.0001- mk 
ti ll lqndskapsnämndens disposition för ntt utdelas åt medellösa elever, 

som besöka ~lands lantmannaskola och fiskarskolan i Pernå. Utskottet för~ 
ordar anslaget. 

NQ 5/1947. Landstingsmannen ~aul E. Paulsons petition om 10.000t- mk 

att ställas till l3ndskapsnämndens disposition för de åländska folkbib
lioteken. På grund av det ur f olkbildningss-ynpunkt betydel3e.fulla ändamå

l et och de stegrade prisen på böcker och deras inbindning föreslår ut

skottet, att beloppet höjes till 16 _.000:- mk, mot-svarande l.OOO:- mk 

fö r varje kommunalt stambibliotek. 

NQ 7/1947.,, Ln.ndstingsmannen Carl Carlsons m.fl cs petition om 50.000:

mk till förmån för Ålands folkhögskola. På grund av skolans beträngda 
ekonomi föreslår utskottet, Ptt petitionen ~onkännes. 

~ 8/1947. L8ndstingsmannen Albert J~nssons petition om 10.000:- mk 

att ställas till Älands skeppsbiblioteks disposition för nyanskcffning 

e.v bocker • Utskottet fore slår, att det petitionerade be loppet beviljas. 
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NQ 9/1947•· Landstingsmannen Lennart Mattssons m.fl:s petitio~ om 3 

mk till Ålands ungdomsförbund såsom bidrag för anställande av en i.;r. [J ·o 

domsledare inom förbundet. I avsikt att främja ungdomsföreningsarbe~ 
om landskapet och väcka intresse och trivsel på landsbygden .b land 

men föreslår .utskottet, att anslaget i dess helhet beviljas. 

NQ 10/1947. Landstingsmannen V.L. Bertells petition om 

1) 10 .000 :- mk för Mariehamns friförsamling för upprätthållande a 

sjömännens läsesal och 
2) 15 .ooo :- mk åt Ålands N"Y.:k t erhe tskrets för nykterhets verksamhet 

T 

Under förutsättning att de tvenne läs esalnrna för sjömän i Marie 

kunde ~ammanslå.s till en sjömännens 1.äsesal, föreslås, att det äskn 
slaget 10.000.-t- mk mÅ.tte beviljqs • n'=i:remot Rnsel'.' utskottet, P... tt det 

gärda a nsl nget 15. ooo·~- mk för nykterhet sarbetet på grunc'\ BV 

för detta ändamål inom lo.ndsk~pet i ordinarie budgeten höjts 

mk, måtte beskär> as med 5.000:- mk. 
~ 11/1947. Vicetalrnc..'IDnen Tor Brennings m.fl:s p8tition om 

1) s.ooo:- mk åt mindre bemedlade ~l:l'JeP vid Ålands lyceum 1 

2) s.ooo:~ mk åt mindre bemedlade elever vid Ålands f o lkhögskola, 

3) 25.000:~ mk till landstingets presidiums disposition. Utskott 

föreslår, Qtt petitionen i dess helhet godkännes. 
,NQ 13/1947. Lnndstingsmannen Jo.n Erik Erikssons m,fl:s petit ion 

50.000 :...,. mk för inköp o.v en kulturfilm från Sverige, be lysande l nnd 

~lo.nd, Utskottet föreslår, att det begärda anslaget met te bevil j a s. 

le till äventyrs på grund av valutahiuder ej något köp komma ti lls 

kan ansl aget-reserveras för framtiden. 
. NQ 14/1947. Lands t ingsmannen Jcm Erik Erikssons m.fl·:S petition 

50.000:- mk för Ålands folkminnesförbund 
1) för den populärve t enskapliga tidskriften Åländsk Odling, 

2) fail'r fcr bundets friluftsmus eala verksamhet, 

3) för iståndsättanoet P.V TullRrns äng i Ma~iehRmn som folkpnrk1 
• • r.· 

vilket äri.dåm.fil f~Iibunnet numera 8v en m8nverkr-tr. 
u'tskott~t ~.fö:ieslår, att Folkminnesförbundet f ör nämnda ändmnål 

8 

ler mk 40.000 :- eller mk 10.000 ;- mindre än det petitionerade a nsl 

NQ 15/1947. Landst ingsmannen Jan Erik B:,,.ikssons m.fl :s petition 

16.000 mk att ställas till Al.ands lyceums dispositiun för inköp n
1 

dioapparat. Utskottet föreslår petitionens godkänn~nde. 
,NQ 17/1947• L8ndstingsmo.nnen Lennart Mattssons m .• fl:s 

35.000:- mk till Äle.nds Sång- och Mu sikförbund för dess 

te t föreslår . att 30.0001- mk beviljas för ända.målet. 
~ 18/1947. Landstingsrepre sentanten Rnuha Åkerbloms och lanasti 

nen Viktor A~vidsaone petition om 50.000 mk till s amfundet Finland 

unionen Ålands distrikt itt ~nvändas för de ss verksamhet för at t 
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or in e ser med Sc1j e·c-~ l ~ li·:> '· . k9rmna livliga och fruktbringande kulturella f"' b. d 1 

nen. Jämförande de anslag, andra kulturorganisationer inom l andskai:.1.-c 

erhålla, föreslår utskottet, att det äske.de "'""slaget b .. ·' o .u eskares med 8[;,.000i·-· 

mk•, så att bidraget utgår med 25.000:- mk. 

NQ 19/1947 • _.._,andstingsmannen Viktor Arvids h _ sons oc representanten Rau-

ha ;Ucerbloms petition om 12.000:- mk till Åland F kl' 1 . .. . s ac iga P at sorgani-
sa tian for facklig upplysning sverksamhet Utskott t f ·· 1° .. • e ore s ar petitionens 

godkannande • , 
NQ 25/1947. Vicetalmannen Gunnqr Janssons "'_eti'ti'o-n om J 30 .ooo :- mk Å.t 

/J;ärrlslm Studentgillet att användas som under st 0·· d . r o·· r ett fortsatt student-

utbyt e med rikssvenska studentkorporationer. u tskottet föreslår, att an-

slaget för detta ändamål utgår med 25 .ooo : ... mk. 

NQ 26/1947. Vicetalmannen G J · . unnar anssons pe t ition om 30.000·- mk 
åt föreningen Ålands Vänner s om underst··d f"" a · • •• 

0 

o or .ess publika tionsverksamhst 

Uts kottet foreslar, att det begärda Anslaget beviljas. 

Be fördelade vederlagsmedlen stiga såluhda till mk 424.000:-. 

Utsko t tet får fö:rty vördsamt föreslå , 
att Landstinget måtte överlämna här ovan behandlade 

petition er till Landskap s n ämnden för at t av denna beaktas 

;~d ~ppgörandet av för s lag till budget för vederlagsmedlen 

or ar 1948, vilket förslag av Landstinget inväntas vid in

stundande höstBession, då petiti onerna jämväl torde till 

Landstinget återställas för att undergå slutlig .behandling 

i sammanhang med fasts t ällandet av sagda budget. 

Mariehamn den 24 februari 1947 • 

På kuliturutskotte ts j v ägnB.r: 

Närvarande i ordföranden 

och J:=tn Erik Ef"iksson. 
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