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KULTURUTSKOTTETS BETANKANDE nr 4/1980-81 

med anledning av 1 tm Olof M. J;:mssons hcrn

ställningsmotion till landskapsstyrelsen 0111 

åtgärder för att befintligt arkivmateria] rö

rande Aland granskas och göres tillgängJ igt 

för åländska forskare. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över nämnda motion.Med 

anledning härav får utskottet, som i ärendet hört landskapsarkivarien Bjarne 

Henriksson och lektor emeritus Carl Ramsdahl, vördsamt anföra följande. 

I dag finns ingen tillnärmelsevis fullständig inventering av historiskt 

material som berör .Aland och de serier och kataloger där material om 

lcmdskapet ingår är mycket svåröverskådliga och tidskrävande för en forsb

re att arbeta med. Historiska uppgifter om Aland kan nu frtimst crhilllas 

genom att ta del av de källhänvisningar som finns angivna i olika verk som 

behandlar Aland och ett sådant förfaringssätt är inte i alla avseenden 

tillfredsställande. 

Därför vore clet synnerligen angeläget att utgående från det arbete som re

dan utförts bl.a. av Alands kulturstiftelse, företa en genomgång av olika 

arkiv i enlighet med motionärens förslag i avsikt att så småningom kata

logisera det arkivmaterial som på ett eller annat sätt berör Aland och som 

nu uppbcva ras p~t annan ort. Enligt utskottets mening bör 1 an<lskapet ta an

svaret för insamlandet av detta material. 

Motionen gäller dels en inventering av arkivmaterial på annan ort som be

rör landskapet och dels åtgärder för att göra detta material tillgängligt 

på Aland. 

Emedan arkivmaterialet är synnerligen omfattande och insamlandet måste ske kon

tinuerligt under lång tid framåt, vore det skäl att uppgöra en plan för in

venteringen. Därefter kunde arbetet delas upp och utföras t. ex. av intresse

rade studerande i den prioritetsordning som bedöins lämplig. 

När det gäller att göra materialet tillgängligt för forskare på Aland torde 

främst mikrofilmning och kopiering komma i fråga och omfattningen av detta 

blir beroende av de anslag som ställs till förfogande för ändamålet. Utskot..: 

tct anser att även <lcnna uppgift iir mycket angelägen och bctydclsefuJ l för 

landskapet. 
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I detta sammanhang kan nämnas att det även på Aland finns många historiskt 

intressanta privata dokumentsamlingar som med fördel kunde deponeras i land

skupsurkivct <lär de skulle hållas i säkert förvar och vara tillgängliga för 

forskningen. En brett upplagd upplysningskampanj till allmänheten sku1le 

sannolikt ge värdefullt resultat i detta avseende. 

Hänvisande till det ovansagda fär utskottet vördsamt föreslå 

Marichamn den 22 december 1980. 

att Landstinget måtte hemställa hos landskaps

styrelsen att åtgärder vidtas för att bcf int

ligt arkivmaterial rörande Aland inventeras 

och görs tillgängligt för forskare på Åland. 

På kulturutskottets vägnar: 

Erik Sundberg 

ordförande 

Bjarne Pettersson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Sundberg, viceordföranden Olof M. J~msson, 

ledamöterna Dahlen, Fagerholm och Sundback. 


