Byggnadshistorik
Ålands Folkhögskola
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Från 1800-talet fram till idag
Folkhögskola är en nordisk skolform för vuxenutbildning, ibland med internat. I Finland grundades
de första folkhögskolorna omkring år 1890. Den första som framförde tanken på inrättandet av en
folkhögskola på Åland var skriftställarinnan och professorskan Mathilda Asp.
Sommaren 1889 tog hon initiativ till en folkfest på Kastelholms slottsruiner, där hon varmt talade för folkhögskoletanken. Behållningen från denna fest, 200 mk, blev den
första grundplåten till grundandet av en folkhögskola på
Åland. 1894 togs beslutet att bilda Ålands Folkhögskoleförening. Stadgar uppgjordes och en ansökan till senaten
sändes in för godkännande att få starta skolan hösten
1895. Ansökan godkändes med resolution given den 5
nov 1894. De första provisoriska utrymmena för skolan
förlades till Tomtens hemman i Jomala by.

Den 1 januari 1952 överlämnades skolan till Landskapet Åland. Skolans direktion består av fyra av landskapsstyrelsen valda medlemmar, en av elevförbundet
utsedd medlem samt skolans rektor.
Under följande decennier har skolan restaurerats och
moderniserats många gånger. Gamla byggnadsplaner
har aktualiserats om och om igen. Såväl nybyggnationer
som anläggningar i trädgården har tillkommit och resultatet är idag en modern och ändamålsenlig skola för cirka
70 elever.

Redan hösten 1898 kunde Folkhögskolan på Åland
flytta in i egna utrymmen. Skolans första föreståndare Karl
Julian Karlsson, nybliven ägare till Strömsviks säteri i Finström hade donerat tomtmark. Skolbyggnaden som än
idag kallas “Gamla skolan” ritades av arkitekt Bertel Jung
och uppfördes under våren och sommaren 1898.
I skolhuset kunde endast lärarna och flickstuderande
beredas plats. Elevtillströmningen ökade efterhand. Tack
vare ökat statsbidrag kunde föreningen år 1910 uppföra
pojkinternatet som fortfarande heter “Kavaljersflygeln”.
År 1913 beslöt skolans garantiförening att köpa säteribyggnaden, som i många år använts som rektorsbostad.
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