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KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 7/1976-77 

med anledning av ltm Stig Dahlens m.fl. 

hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om utBkad biblioteksverksamhet ombord på de 

åländska fartygen. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets utlåtande över ovannämnda 

hemställningsmotion. Med anledning härav får utskottet,som i ärendet 

hört biblioteksinspektör Inga-Britt Öfverström, Sjömansunionens ombuds

man Ludvig Lönnroth och sjökaptenseleven Henry Höglund, anföra följande: 

Den biblioteksservice som f.n. förekommer ombord på åländska fartyg 

måste betraktas som i hög grad otil l fr edsstäl l ande, i synnerhet om man 

jämför med förhållandena ombord på rikssvenska fartyg och fartyg som 

är registrerade i riket med finskspråkig besättning. 

Il 

I Sverige har staten Bvertagit skeppsbiblioteksverksamheten såtillvida 

att staten köper denna service av Göteborgs stadsbibliotek, som är huvud

depå och har 34 stationer i olika hamnar ute i världen. Den årliga bok

anskaffningen uppgår till ca 80.000 volymer. De enskilda fartygen har 

dessutom egna bibliotek. I riket har även Wihuris och Finnlines båtar 

egna bibliotek. 

Sjömansservicebyrån (SSB) omhänderhar en för sjömän avsedd biblio

teksverksamhet, baserad på "Lagen om service och studieverksamhet för 

sjömän". I SSB:s bibliotek fanns 1974 ca 42.000 band förutom ca 6.000 

pocketböcker.Verksamhe ten fungerar i stort sett så att boklådor inne

hållande 50 böcker sänds ut till fartygen. Då fartygen möts i hamnarna 

byter man lådor,eller också kan dessa bytas · mot lådor som finns statio

nerade i de finska eller de övriga nordiska ländernas sjömanskyrkor ute 

i världen. Nackdelen för de åländska sjömännen är -dock att endast ca 20% 

av böckerna är på svenska, vilket innebär att i en låda på 50 böcker 

endast 5-10 är svenska. SSB har dock förklarat att andelen svenskspråkig 

li t teratur i lådorna kan avsevärt höjas allt efter besättningens önske

mål. Biblioteksverksamheten finansieras genom att rederierna svarar för 

25 % av kostnaderna, 25 % bekostas genom en avgift som innehålles av 

sjömännens lön,och resten 50% svarar staten för. 
Il 

Ålands skeppsbibliotek innehar endast ca 3400 band. Enligt samstämmiga 

uppgifter torde innehållet i biblioteket vara i behov av förnyelse. En 

av de största bristerna i det nuvarande servicesystemet är dock de långa 

intervallerna mellan lådbytena, på vissa trader upp till ett år och mera. 

Ett önskemål från sjömanshåll är att bokbeståndet skulle vara större och 

omfatta ett rikare sortiment. I varje låda borde ingå åtminstone en upp-
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slagsbok. Om möjligt skulle varje fartyg ha två lådor. För att utöka bok

beståndet i skeppsbiblioteket kunde propageras för insamlingar av böcker 

vid sjömansmissionens basarer och auktioner. Samarbete borde etableras med 

SSB så att lådor från Ålands skeppsbibliotek kunde tillhandahållas på 

SSB:s stationer vid sjömanskyrkorna. För närvarande finns nämligen inga 

boklådor från Ålands skeppsbibliotek stationerade vid sjömanskyrkorna, 

varför alla byten försiggår mellan fartygen, då de möts i hamn. 

Kulturutskottet har konstaterat att Ålands skeppsbiblioteks resurser 

är alltför otillräckliga för att verksamheten skall funktionera tillfreds

ställande. Ett klart uttalat önskemål föreligger att landskapsbiblioteket 

på enahanda grunder som i riket skulle överta biblioteksservicen för de 

åländska fartygen. För detta krävs att tillräckliga resurser ställs till 

bibliotekets förfogande. 

Med hänvisning till det som anförts ovan får kulturutskottet föreslå 

att landstinget hemställer hos landskaps

styrelsen att möjligheterna till en förbätt

rad biblioteksverksamhet ombord på de åländs

ka fartygen utreds och att i sa~band därmed 

åtgärder vidtas för att landskapsbiblioteket 

skall kunna överta denna verksamhet. 

Mariehamn den 30 december 1976. 

C På kulturutskottets vägnar: 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Sanders, viceordföranden Olof M. 

Jansson(delvis), ledamöterna Bergroth (delvis), Fagerholm, och Nils Karlsson 

samt ersättarna Dahlen (delvis), Nylund (delvis) och Öberg (delvis). 
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