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KUL TUR UTSKOTTETS BETÄNKAN

DE nr 9/1985-86 med anledning av ltm 

Roger Janssons m.f I. hemställnings

motion tiH landskapsstyrelsen om in

ledande av planeringen för uppförande 

av ett kultur- och kongresshus i Marie

hamn. 

Landstinget har den 24 mars 1986 inbegärt kulturutskottets yttrande över nämnda 

motion. Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Gunnevi Nordman, arkitekt

studeranden Johan Nordberg, överinspektören Göran Frantzen, representanten för 

kulturnämnden i Mariehamn Eva Törnroos, landskapskonstnären Vibeke Voigt samt 

skolinspektören Jan-Erik Akerfelt. Utskottet har dessutom i samband med ärendets 

behandling besökt Bio Savoy och Kino-teatern och får i anledning härav anföra 

följande. 

I motionen efterlyses planering, inkluderande såväl finansieringslösning, placering, 

rumsinnehåH, drift som tidtabeH, för uppförande av ett kulturhus, kombinerat för 

kongresser i Mariehamn. Motionärerna hänvisar till en tidigare motion inlämnad till 

landstinget redan år 1983 med förslag till planeringsstart för ett kulturhus. Denna 

motions kläm omfattades visserligen inte a\' landstinget som dock godkände 

motiveringen, vilken innebar att frågan bör bli föremål för utredning. Motiverin

garna, som bringades landskapsstyrelsen till kännedom, har enligt motionärerna 

inte resulterat i en kraftfull och synlig reaktion från landskapsstyrelsens sida. 

Kulturutskottet, som också uttalade sig i anledning av den tidigare motionen 

samma ämne, kan konstatera att situationen idag är annorlunda såtillvida att 

) behovet av olika typer av kulturutrymmen framstår betydligt klarare. Ar 1984 

framhöU utskottet att många funktioner, däribland bibliotek, verkstäder för 

hantverk och utställningsutrymmen, bör inrymmas i ett "kulturhus"~ medan kultur

utskottets majoritet nu menar att utrymmen i första hand bör 

förfogande för de två kulturformer som är i störst behov, nämligen teater och 

musik. 

Att utrymmesbehovet för kulturutövare, till vilket utskottet återkommer senare i 

detta betänkande, är störst inom just teaterns och musikens områden bekräftas av 

den arbetsgrupp som landskapsstyrelsen tillsatte i mars 1986 och vars uppgift är att 

"utreda frågan om ett kulturhus beträffande ändamål, placering, utrymmesbehov, 
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huvudman, befintliga utrymmen, finansiering m.m." Arbetsgruppen, som består av 

ordföranden Jan-Erik Åkerfett, Göran Frantzen, Vibeke Voigt och Ildiko Stormbom 

som sekreterare, har bl.a. kartlagt befintliga utrymmen och den beräknar kunna 

slutföra sitt arbete inom detta år. 

I februari 1986 tillsatte landskapsstyrelsen en annan arbetsgrupp vars uppgift är att 

utreda behovet av en utbyggnad av Ålands turisthoteH. I uppgiften ingår att utreda 

behovet av konferens- och kongresslokaler, behovet av logiutrymmen, möjligheten 

att dubbelutnyttja konferens- och kongresslokalerna även för kulturella ändamål 

samt olika finansieringsformer. 

Som tidigare nämndes finner kulturutskottsmajoriteten att behovet av utrymmen 

är allra störst för framföranden inom teaterns och musikens områden. Välfunge

rande teaterutrymmen står inte att uppbringa inom landskapet och läget är minst 

lika dystert inom musikens område, åtminstone för framförande av profan musik. 

Dessutom behövs det utrymmen också för olika former av dansutövning , för 

dockteater och för träning av teater och annan scenkonst. Utskottet anser också 

att lokaliteter i anslutning till kulturutrymmen med fördel kan ställas till Nordens 

instituts och kulturrådets förfogande. Eftersom anställda inom institutet och 

kulturrådet arbetar dagtid torde deras uppgifter dessutom i viss mån kunna 

kombineras med administration av kulturutrymmen. Utskottet har inte tagit någon 

slutlig ställning till hur många personer som bör kunna inrymmas i en teater

respektive konsertsal men majoriteten uppskattar antalet tiH .300 respektive 400-

500 personer. 

I motionen föreslås ett snabbt inledande av planeringen för uppförande av ett 

kulturhus kombinerat för kongresser. Utskottsmajoriteten har vid behandlingen av 

ärendet funnit att denna kombination av flera orsaker inte är ändamålsenlig. 

Visserligen försiggår kongresser och konferenser till största del på dagtid medan de 

olika kulturbegivenheterna i regel går av stapeln på kvällstid men erfarenheter från 

flera hå.H visar att en samordning är svår, sedd ur både administrativa och 

planeringsmässiga synvinklar. Dessutom råder motstridiga intressen meHan å ena 

sidan kultur och å andra sidan konferenser och kongresser. Eftersom de senare drivs 

med tanke på ekonomisk lönsamhet riskerar kulturen givetvis att hamna på 

undantag. Slutligen är också kraven på själva utrymmet skilda för de olika 

verksamhetsformerna med avseende på storlek, utrustning, akustik och arkitektur. 
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Utskottet har också låtit sig informeras om möjligheterna att i samma sal 

kombinera tal- och musikframträdanden. Majoriteten har därvid funnit att fös

ningar av de akustiska problemen i sådana kombinerade salar är både svåra och 

dyra. Lyckade salar finns givetvis men byggnationen är något av ett lotteri 

eftersom akustiken är svär att förutspå.. Kravet på efterklang i en sådan kombine

rad sal varierar mellan 1-3 sekunder. Kombinationen är besvärlig också med 

beaktande av kraven på salens storlek och de olika behoven av scenutrymme. 

Med tanke på behoven, på kombinationssvårigheterna och på de framtida utveck-

1ingsmöjligheterna finner majoriteten i kulturutskottet att separata utrymmen eller 

byggnader bör beredas teatern, musiken och kongresserna. Om detta inte låter sig 

göras anser utskottsmajoriteten att som andra alternativ en kombination mellan 

teatern och musiken kan komma till stånd men då får man också. vara beredd att 

göra en hel del eftergifter som även begränsar utvecklingsmöjligheterna inom de 

olika konstformerna. Att kombinera kulturen med kongresser och konferenser ser 

majoriteten av utskottet som den avgjort sämsta lösningen. 

Utredning och planering i den här aktuella frågan pågår och resultaten därav bör 

inväntas. Av denna anledning finner flertalet av utskottets medlemmar inte skäl 

att godkänna motionen, något som därtill skulle försena hela utredningsarbetet 

eftersom det hittilis gjorda arbetet i de båda grupperna åtminstone delvis skulle 

vara till spillo. Ledamoten Lindho1m har inte omfattat utskottsmajoritetens åsikt 

utan har till betänkandet fogat skriftlig reservation. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget mätte förkasta hem

ställningsmotionen nr 36/ 1985-86. 

Mariehamn den 30 september 1986. 

På kulturutskottets vägnan 

Barbro Sundback 
ordförande 

Susanne Eriksson 
sekreterare 

Närvarande vid ärandets avgörande behandling: ordföranden Sundback, viceord

föranden Gustafsson samt ledamöterna Fagerholm, Lindholm och Sundberg. 



RESEFIVATim till kulturutskottets betänkar1de nr 9/1985-86. 

Unoertecknad :re::.erverar mic mot kul turut!'J::ottets majori teh" beslut ett ev~.lå 

motionBn med f6ljande motiverinoar: 

utskottet::: behandling e.v motione1 har veri t otillfredställande.Mttn har valt 
att höra en oerferen person om m]jligheterna att kombinera teater,musik och 
ko11feransutrymrnen utbyggnadstekni5".k o::::h akustisk synvinkel och på detta ut
låtandE baserat åsikten o~ det omöjligs i denna ko~bination.Det Sr orealistisk 
ett t5nke E.:ig att Al and skullE? ha r6C: att byQge tv6 elJ er tre skildo by;;onader 
för deE.sa änC:e.mli. En kombination av fwnktionerna och ett maximel t utnyttjande 
ev lokaliterne [~ nödvEndig orr vi Bverhuvudtaget skall ku~nE f5rverkliga lend
s~A~et~ trgnganrl~ beh~v 8V utrymrren ff~ s!vgJ teater,ko~sErter_soffi kongresser. 

S"'-:'":intJig:: utrynrren ftir ku~turcJl;:: sktivHE:r i:'..r i dag ytterst otiJJ.frecic'.::Dlenc:ii:: 

Land~kapets beslut att till sb.ttc två utredningar en för kongress. och en för kuJ tur. 
hus,f~ljer inte landstingets utt~lade önskemåJ i enlighet med finasutskottets 
bet~nkanje nr 1E/l9Sj-SS och nr l/l98C-q5, 

L'tgbende från den fördröjning av ärendet som landskap5s.tyrel sen, sorr; E:jt:lv utlovat 
färdiga utredningar, att före1im;o hös teri 1985· : så starkt bidragit till, finne:r jag 
ett rnotionenE kläm bör godk6'!neE och cJF' deri föreEla~ne 6tgärderrie· förverk} igas · 
utan ytter} is-BYe drC:1jsmål 1 sl e.tt sJ utJ ic:co. besJut om förverkligende EN ett korn
bine.,.,at ku} tu!"/kongreE:.;shus kan te:ga;:: i ~1 e.nds Landstins under år 1967. 

Me.rif;:.hamn ~ 2 oktober 19BS 

~/. ,. ~ 
El ec::nor L . .ina~rr 


