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Land sk 

a p s ~ ä m n d e n s 
meddelande 

till Ålands landsti 
ng med · anledning av landstin-

:N:O 14/1938. 
;.--- gets uppdrag till la:o.dskapsn.. d 

. amn en att ordna lo-

kalfrågan intill dess 
en· landskapsgård kan tagas 

i bruk. 

Genom_ be~lut : ay _ d~p-pQ november 1932, 
bekräftat den 25 februari 

1933, :tia.r Landst;tnget bemyndigat landskapsnämnden "att 
upphyra nödiga 

lokaliteter för landstinget.och landskapsnämnden t:1:11 dess 
frågan om 

byggande av en landskapsgård av landstinget blivit 
avgjord och land-

skapsgården kan f'<:5r sitt ända.mål disponeras.11 

Med anledning av detta uppdrag har landskapsnämnden bl.a. en gång 

förlängt hyreskontrakten å de nuvarande lokalerna. Dessa kontrakt utgå
1 

det oaktat med detta år. · Redan 1935 väcktes - förslag om att landskaps-

myndigheterna s~lle fö~ _si~ _u~phyra nödiga loka~iteter 1 det av Ma

riehamns stad planerade stad&husbygget. Underha.ndlingarna emellan lan~I 

skapsnämnden och stadsmyndigheterna ~edde slutligen till en utfästelse 

från la~d:3kapsnämnd_ens sida att f'ör 5 år upphyra vissa å eskissritnin-

garna angivna för landstinget och landskapsnämnden avsedda utrymmen för . . 

102.000 mark per år. Emellertid beaktades ej landskapsnämndens önske-

mål och förändrades ritningarna efteråt utan landskapsnämndens hörande. 

Så hade t .ex. landskapsnämnden uttalat öns~emålet att den föreslagna 

landstingssalen~ vars storlek projekterats 1 enlighet med det utrymme, 

solll. st• till buds 1 riksdagshuset, mii.tte förses med · ar riksdagsmännen 

läktare. I stället har hela landstingssalen slopats och anslutits 



t· get hänvisats till att håll 
medan lands in a. B:l_,.,,.. till foaj~n, "-... 

ses 
Oto, i denna foaj~ eller i stadshusets festsal. 

ner antingen Sesst 
. C)l\~ 

Som 1andskapsnämnden vid hyr_es.b.e.lo.ppets g ' 
salsutrymmet, 0 dl.ta.ri!J.,,.,. 

"<lil,(\ 

1 tå till landskapets förfogande. 
räknade med a.t-t; skul e s 8.l:'et 

. oni, - , 

bl.a. med hänsyn till landstinget,~ möbler, kan __ uppenbal'l.:tge?J. f• 

!\ be, ' 
tid sessionerna pågå. gagnas endast för den I var je händ.eJ.ae . 

tnå .. Ste 
möbler mellan sessionerna förvaras uti anna.,., 

ifrågavarande •• l.okat 
J 

j 
inom eller utom stadshuset. jl 

Då från landskapsnämndens sida olägenheterna i arrangeni . J 
!l.nget p• I , a, 

pekades, tillbakavisades detta från stadsmyndighe ternas Bida 
och_ fij~ 

säkrades att landstingets kanslikommission nog skulle bliva n"• 
OJd llllld l 

J 
·omst~llningen. Därav har landskapsnämnden dragit den slutsatsen 

' 
att förändringen i arrangemangen skett med kanslikommissionens goda ' 

minne. Under sådant förhållande synes det land.skapsnänmden därför 

lämpligast att tlppdraget att upphyra lands.tings lokal överflyttas på . 

nämnda kommission. 

I Beträffande lokalfrågan i sin helhet får landskapsnämnden ytterU, 

gare upplysningsvis meddela följande: 

Enligt landskapsnämndens mening' kan upphyrningen av loke.li.teter 

1 sa!!, stadshuset icke betraktas som annat · än en tillf'ällig (det .vil 
0 

för 5 ° 1rråga, 
ar fr.amåt) lösning av landskapsrnyndigheternas loka 

.. ·11st 
Planen att uppf'öra en landskapsgård borde därf'ör så ,;itt moJ 

fullföljas under hyrestiden och synes bygget med fördel irupJl 

fl' a ut 

ut' 
fit1S0 

l'as i l t O deJl ans u ning till stadshuset, så att landskapsgar 



!J91 
.. .,,.,, en av de planerade s tadshusflygl 

go~~ arna och t.ex. en byggnad med 

för landskapsnru.seum och arkiv ···r · 
ut!'-ynmie . . ' s Jo artsmu.seum och konstmus e-

den andra flygeln. n·· 1 
t,UJ1 m.ni• ar genom skulle en mäktig arkitektonisk 

enhet kUllila skapas. 

• d från denna tanke har 
Utgaen e professor Sonck av intresse för sa-

~en uppgjort en f~sads~iss till hela komplexet och även planskisser 

till den blivande landskapsgården, vilka här biläggas. Förslagets 

förverkligande förutsätta~ att den av Mariehamns stad för landskaps

gården nedanför Öbergska backen upplåtna byggnadsplatsen utbytes mot 

en . på backsluttningen så som planskissen visar. Den föreslagna bygg-

naden är (om den lilla utbyggnaden icke medräknas) 24,5 meter lång 

·och 14 meter bred och dess totalyta utgör således 343 2 
m • Golvytan 

i tre våningar utgör sålunda sammanlagt c:a 1.000 m2 • Med en höjd 

av 12, 5 meter 1·rån källargolvet till yttertaket skulle dess teore

tiska kubikinnehåll bliva 4.277 ,5 m
3

·• 'Beräknas byggnadskostnaden 

efter samma kubikmeterpris som navigationsskoleanslaget eller 350 

mark per m3 , skulle bygget komma att kosta c:a 1.400.000 mark. Då 

bygget bör kunna finansieras med ett 5 % amorteringslån från stats-

verket (en naturlig utväg eftersom det är statsverket, som i sista 

hand f'år vidkännas hyran), bleve dess genomförande icke blott en 

besparing för landskapet och statsverket utan även samtidigt en 

fullgod io··sning digheternas lokalfråga för en mycket 
av landskapsmyn 

l ång tid framåt. 

Mariehamn den 1 december 1938. 

På 



592 landskapsnänmdens vägnar: 

I 
I 


