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KULTURUTSKOTTETS betänkande N~ 2/1957 med 

anledning av landstingsman Jan Erik Erikssons 

hemställningsmotion om uppdrag åt landskaps

styrelsen att undersöka möjligheterna för ut

givande av en lärobok i Ålands sjä:ilvstyrelse 

för användning i landskapets samtliga skolor 

(m 15/1957). 
Kulturutskottet har enhälligt omfattat motionärens framställning. 

Utskottet anser det vara synnerligen nödvändigt att såväl ungdomen som 

alla andra landskapets medborgare beredes möjlighet a t t erhålla kännedom 
1 

om den åländska självstyrelsen och dess historia. Då alltså denna ifrå~a

varande bok även borde utarbetas såsom en medborgerlig handbok och kun

skapskälla i ämnet måste man beakta att författaren (eller författarena; 

ty man kan även tänka sig, att olika :personer skulle författa olika av

snitt av boken) också bör bearbeta materialet utgående från andra, än 

rent pedagogiska synpunkter. Därigenom skulle också den fördelen vinnas~ 

att boken kan tryckas i en större upplaga och alltså ställa sig billigare 

i inköp. I alla händelser bör dock beaktas att materiealet behandlas vid-

synt och sakligt och att detsamma göres lättillgängligt även för icke i 

allmänhet så bokvana personer. Utskottet önskar slutligen framhålla, att 

det vore till uppenbar fördel om boken skulle redigeras så 9 att ej blott 

nödvändiga fakta därur kunde inhämtas utan också så
1
att envar därigenom 

skulle få möjligheter att med ledning av lämnade hänvisningar, fortsätta 

med vidare självstudier i ämnet. Sålunda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Ålands landsting skulle u~pmana land

skapsstyrelsen att ofördröjligen låta utarbeta 

, , 

och utgiva en om den åländska självstyrelsen 

och dess utveckling handlande bok, som skulle ! 

'11 

lämpa sig både såsom lärobok för landskapets 

s amtliga skolor och såsom handbok i ämnet 

för gemene man. 

Mariehamn, den 13 mars 1957. 

På kulturutskottets vägnar: 

Jf~. ~· I -~ ~ Wilh. Wil~ 

Närvarande i utskottet: ordföranden Wilhel 
Gunhild Berglund och Harry Johansson,,. 
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