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SAMMANFATTNING

Motionen
I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om omedelbara åtgärder för att återställa det ursprungliga utseendet på
Sjöfartsläroverket.

Utskottets förslag
Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till
landskapsstyrelsens kännedom.

UTSKOTTETS SYNPUNKTER
Utskottet delar motionärens uppfattning att det ur arkitektonisk och därmed kulturell
synvinkel vore värdefullt om överbyggnaden på Sjöfartsläroverket återställdes till sin
urspungliga utformning. Byggnaden är ritad av den kände finländske arkitekten Lars Sonck
som också ritat flera. av Mariehamns. karakteristiska byggnader såsom stadshuset och kyrkan.
Sjöfartsläroverkets byggnad ligger synligt placerad på en kulle i anslutning till Mariehatnns
hamnområde som utgör stadens port mot omvärlden. Byggnaden har också en kännspak
placering i och med att den ligger i slutet av en av stadens bäst bevarade trähusgator i vars
andra ände stadshuset är placerat.
Sjöfartsläroverkets överbyggnad är i dag i full användning. Överbyggnaden fungerar bl.a.
som sal för de autentiska instrument som är kopplade till den fartygsmast som kröner
överbyggnaden. Från skolans sida bedöms det som en stor fördel att man från överbyggnaden dels ser obruten horisont mot söder dels har full uppsikt över hamninloppet som i olika
väderleksförhållanden samtidigt kan studeras i verkligheten och genom instrumenten. Ifall
överbyggnaden återställdes i ursprungligt skick skulle instrumentsalen inte längre rymmas
varför ersättande utrymmen måste iordningställas vilket vore svårt utan någon form av
tillbyggnad eller kompletterande byggnad.
Ett återställande av överbyggnaden jämte iordningställande av ersättande utrymmen skulle
enligt utskottets bedömning vara relativt omfattande och resurskrävande. Med tanke på att
byggnaden för närvarande inte i övrigt är i behov av ombyggnad finner utskottet det inte
ändamålsenligt att nu företa det föreslagna återställandet. När en ombyggnad av andra
orsaker är aktuell bör landskapsstyrelsen dock enligt utskottets åsikt med hänsyn till de
kulturella intressena återställa det ursprungliga utseendet på Sjöfartsläroverket.
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Lagtinget har den 9 april 1997 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda motion.

..

Utskottet har i ärendet hört t.f. rektorn för Ålands Sjöfartsläroverk Mikaela Björkholm,
stadsarkitekten Folke Wickström och överinspektören Göran Franzen. Utskottet har även
besökt Sjöfartsläroverket.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lundberg, vice ordföranden Viveka
Eriksson samt ledamöterna Eklöw, Holmberg och Häggblom.

UTSKOTTETS FÖRSLAG .
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget med förkastande av
hemställningsmotion nr 5211997-98
bringar betänkandets motivering till
landskapsstyrelsens kännedom.
Mariehamn den 12 mars 1998

Ordförande

Gunnar Lundberg

Sekreterare

Susanne Eriksson
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