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KULTURUTSKOTTETS betänkande NQ 2/1948 med anledning 

av särskilda till Ålands landsting inkomna pe·titioner 

2 194'8 .. om beviljande av bidrag ur de vederlagsmedel, vilka 

enligt lagen av den 30 december 1946 stå till land
skapet _;lanr'I s ni spos1 tion under år 1949. 

Sedan landstinget inbegärt kulturutskottets utlåtande över nedanst å-

de till landstinget inlämnade petitioner rörande bidrag ur hä:rovan 
·mnda vederlagsmede1 1 :får utskottt.t vördsamt framhålla och föreslå föl-

nde i 

NQ 1/1948. Vicetalman . T. Brennings m.fl ;s petition om 

1) 8A1000 mk åt mindre bemedlade Ellever vid Ålands lyceum,, 

2) 8.000 rnk åt mindre bemedlRde elever vid ~kRnds folkhögskola, 

3) 25.000 mk till landstingets presidiums disposition. 

Utskottet föreslå:u'1 att det under punkt 1) petitionerade n.nslnget 

öjos till 15.000 mk~ Vidare föreslår utskottet, ntt i första hnnd obo

edlade elevE;J r från lo.ndsbygden borde komma i åtnjutande av detta s ti
endi~ans la.g. 

De under punkt ~och 3) petitionerade anslagen föreslås utgå oför

drado • 

['f-1 2/1948. Landstingsman Jan !!;rik .B;rikssons m .• fl:s petition om 50.000 

för stödjande av Folkminnesförbundets verksamhet, närmast för ett 

ortsatt utgivande av den populärvetenskapliga tidskriften Åländsk Od

ing1 vidare för förbunoets friluftsmuseala1verksamhet och slutligen för 
ståndsätt anr'let ~.v Tull.qrns änQ'. i M~riehmnn. Hts'kottet föreslår godkän

ande av hela petitioriEn. 

~ 3/1948. Landstingsman· Jan Erik ·Erikssons m.fl:s petition om 75.000 

för avlönande uv en ungdomsledare inom Ålands ungdomsförbund och 

e.ooo mk för förbundets nllmännn vorksamhet • Med hänsyn till landstin
ets tidigare visa.de förståelse för behovet att inrätta en ungdomsledar

jänst inom förbUndet och rör förbundets verksamhet,! övrigt förord~r 
tskottet det begärda anslaget, innlles 95.000 mark. 

Ml 4/1948. Landstingsman Carl Cnrlsons m.fl:s petition om 75.000 mk. 

ill Åla nds folkhögskola för be stridande av dess allmänna verksamhet. 

ör att bereda skolan möjligheter att täcka de genom inflationen stegra. ... 
0 utgifterna föreslår utskottet anslagets beviljande. 

~ 5/1948. Landstingsman Lennart Mattssons m.fl:s petition om 50c000 

till Ålands Sång- och Musikfövbunc.9 för dess verksnmhct. Utskottet fö• 

cslår godkännande av petitionen. 

NQ 6/1948. Landstingsman V .L. ~rtells petition om 

l) 15·.ooo mk åt Mo.riehamns Friförsamling f"or upprä tthålln.nde av 
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SjQmännens läsesal, 
2) 15.000 mk lt .11rin0s NykterhPt.skrets för bedrivP.nde av nykterhets .... 

verksamhet .. 

Under förutsättning att dei:i a_v friförsamlingen upprättade läsesalen 

för sjömän sammanslås med den läsesal, 's1om. ! Mariehamn upprättas av sj ci ... 

mansmissionen f'ör samma ändnmål föreslår utskottet, att det äskade an

slaget under punkt 1) måtte be viljas•' . 

Det under punkt 2) upptagna an~laget förordas av utskottet. 

NQ 7/l94R. t..Andstingsme.n Pr.ul E~ PP.ulsons petition om 5.ooo mk till 

!lands· :kommunala upplysningsbyrå f~r upprätthållande av dess verksamhet 

förordas i dess helhet. 

N2 8/1948. Iandstingsman Paul E.· Paulsons petition om 8.boo mk. at~ 
tilldf#las elever r som besöka Ålands lanti'm.annaskola eller fiskarskol~n 1 

Pernå. Utskottet föreslår go(lkännande av det begärda anslaget.~ ." 

NQ 9/1948. t\.andstingsman Gösta Nordmans m.flss petition om 20.0'cm' mk · 

för byggande av telefoner till avlägset liggande skärgårdsbyar. ·Då anslag 

för dylikt ändamål tidigare beviljat;:i av vederlagamedlen 1 .. föreslår ut~ 

skottet godkännande nv hela. beloppet. . 
' .. 

NQ 10/1948. Representanten Rauha Åkerbloms mefl}s petition om 10.000 
, ~., b1 blio~k• 

mk tör Samfundet ~inl~na-sovjetunionen i1ands ai striktsbrgan1satiöns 7 
För anskaffRnC!e [I.V vetnnsknplit;i; och vitter li tteri:i.tur till ifrågava-

. rande bibliotek förcsl.år utskottet 1 att det begärda anslaget helt beviljas 

~ 11/1948. ; l,iandatingsman Viktor Arvidssons m.fl:s petition om 30.000 

mk tmll Äla.nds Biblioteksförening r.f. som understöd for dess verksamhet 

inom landskapet Åland. 

Inseende Biblioteksföreningens stora uppgift inom landsknpE>t föres .lår' 

utskottet, att ~nslag bevi1.jas denna förening ror stödjande av dess verk~ 

samh.et • men då ans lag av des sn mede 1, så.som tidigare framgår, .· föreslagits 

för olika biblioteksändamål 1 för§Pslår. ut skottet, att det be~ärda anslaget 

1 detta fall.nedskäres till 20,000 n1k. 
W 12/1948, ,LD.ndstingsmnn Carl Holmqvists m.fl:s petition om io.qoo ",mk 

till Ålands skeppsbibliotek för anskaffande ov böcker. Det äskade belop

pet f'"oreslås godkänt. 

De fördelade vederlagsmedl~n för år 1949 på basen av de inlämnade pe
titionerna stiga sålunda till mk 421.oo'o·s'-• . 

Utskottet rår f'örty vör~~a.m.t· föres! å 1 . 

att Lnndstinget måtte överlämna här ovan behand

lade petitioner till Landskap&nämnden för att av 

~enna benktqs vi~ uppgöran~ot av · .f""'orslag till budget 
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för vederlagsmedlen för år 1949, ~ilket förslag av 

Landstinget invqntas vid instundande höstsession, 

då petitionerna ji:imväl torde till Landstinget åter

ställas för att undergå slutlig behandli~g i sam

band med fastställandet av nämnda budget. 

Mariehamn den 24 f.ebruari 1948. 
A kulturutskottets vägRar: 

Jan l!:r1k Eriksson. 

Carlsson, Jan Erik 
Närvarande: Lennart Mattsson, ordförande 

Eriksson samt suppleanterna Wilhelm Wil~n och Gösta Nordman. 
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