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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s ' ~ r • ~ 1 -

s e s framställning till Åland~ la~t•tl•• 
med förslag att landstinget skulle h••stllla 

hos Ålandsdelegationen ~m extraordinar1e 

statsanslag för undersökal\te- 2v mtjjl1ghaie.,_ 
na till invallning oeh ~•rrlägcniftg av Lua
parea och Snlekö va~tnen. 

SQAan nt{;l'e. månader.t:i.ll";a~a har iMa landskal'ct Aland debatterats 

ett aY civi1ine;eniör N.O. Bergqvist, från Stock~·.olm, utvecklat projekt 

till inYn1lli.ift& och torrläggninc av Lumparen benämnda f jäJ"d i la.nd.ska

J,)Ct. lrejcktet ittnebär i korthet följn"'': 

Gonom aTstäncande av Lenistr~ms kanal r&Qd en bank erhti.lles en sam-

211~:mhi:in.-;cnde lan.d~äns för Lumpnrei1 och dess vikar i väst el." samt i 

norr f9rbi Bomarsund t i ll Hulta G~h i sodtr, s~dan Lumr,mandavstängts, 

över Lum:p2rlnnd till Norrboda st~and. Sedan Ä!l&ösund och Bussösund nv

stängt~ sku1!c en vall b . g~as f?":\" Bussö 'iill Balderö och från :Balderö 

till Grundslmc~a. VH.rdö lcmdet sl::ulle därefter utgöra ostc;räns oeh 

vallbyggena skulle fortsättas fr~n Lövö-Öjen till Bergö i V~rdö norra 

sk2.rgr.1rd och däri frun. via. Levo:::_~n~~::-··irc. :_;_~r:.::i till Hul t2. p:J. fasta Aland. 

Denne vatteno.reo.l, ca. 21. 3 50 l1ct ;:;'.:ulle fä.i.reft.Jr t orrläc;gcrn i tvenne 

skeden, s<l att netto2rGo.len efter don förste. sjösänkningen skulle .ut

göra up~skattningsvis 17.000 ha oc~ eftGr den nndra sänkningen en. 

19.000 ha. Förutom stora delctr 2v Lumpo.ren skulle genom sjöstinkningen 

följande viktigare vattenomr~den torrläcg2s: i SW Önnin&ebyfjärden med 

dess vikar; i N Färjsundet änd2 upp till Finströmt Bc.rtsg 1 rda och Salt

vik, Strömna, smnt Slottssundet nen 1.:rn1pp2st Kyrl:sunden i Sund, även

som hala Vargatafjärden mellan Sund och V1rdö; i Ö Grundsund2fjärden 

och Nussöf j~irdc;n i Vå.rdö samt KG.pellvilrnn i IJump2rl8.nd. .Beroende pD. 

olika vcttendjup skulle insjöar kv~rbli p~ olik.:. ställen •. liöjligen 

s1:ullG till förhindrande ~v rubbnin3~r i grundv2ttenst~ndet visso. 

invc.ilnint;c_r bör2 görr:.s förutom de p<:t n2turlig väg uppstJ.onde sjöcrno.. 

Ytterlic;2re ett omr;lde, som ännu .bättre 12.mp.::.r sig för sjösänkning, 

förafinn~s p1 norra Åland 9 det s.k. Snäckö-projektGt. Detta skulle 

c..vsc cm invnllning mellan HmJJJru:.:rln1:~ft;:j~ . .$;-trömmc. och Gctn-~näckö, vilket 
~ ' '-' .. ~ · .;!},<:~ ... ;~ ~ 

oftcp sänl:::ning o.v innClnförli c;~· r~ nde Jlt:vbrsskärsfjärd med Bodaf järd, . 

Sv2.rtsnor2fjä:rd, Vc.ndöfjt~:rd, Orrfje.rcJ., Pnntsc:.rnäsfjä.rd och K2lvfj3.rd. 

D-;ttc. onr - do skulle cftor full:föl j d sänknin& up:9sko. tt11ingsvis läm:.10. 

5e000 hc -~illc,ndning r:iud 011. d2i:Bbyg.::;n2c1 3.V 0t4 k1".l, vilkLl-C rn.odför c,tt 

torrläggninc riv $8.väl Lu::.1rr."'. rc ~1 se' ' 1 8r::ic1·:öv~ttni3n skulle go totc-.1 t 

' ände upp till 24.000 hc. ::iad 5 l:rn. < ~r: ; ,i: _bygcni'.d 0llor ::icr ].. b:i dc.m11 

4,800 hn mot 600 h3 i Hollcnd vid Ost-Fl0v .lcnd-poldarn. 
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Civilinc;eniör :Bergqvist, som av cc;et ini tic.tiv och ned egn[l medel 

företngi t studierosor i Hollr:.nd ::1ed to.nke p:1 detta specielle. projekt, 

har päpekat följande omständi&hat:~·, son enligt hons åsikt synas tnla 
för m~jlighetGrna att förverkliGn planen: 

l)" Sannolil'::heten c..v att Lumpo.1"ons bo.ttcm består nv :för jordbruk 

lämpliga jordcrtor •. Som bwlägg härför hänvisas till H. HausGns bok 

"Ålc.nds natur;;, sid. 70, där profos;sor Hausen bl. a. 2nför: "Det är 

alltsä främst pä höjderna vi finna bar klippgrund, ~edan jordarterna 

licga skyddndo nere i dnlsänlrnrna oc:h i h2vsbottnen""" Bottn0n i 

Snäcl::ö 0E1.r<1dot lrnn Gnse s j:imf örb:-:1r med. l\,unp2rbot tnen. GcmoE1 tillrä ck

ligt ttitt tagna bottenprov kun kännedomen om Lumparens botten bli 

tillräcldig för ntt pro:j0l:tcts renlisoringsmö jligheter skola kunnc be-

dönns . 

2) Det rolati vt ringa xrederbördsområdet kring Lump2.ren. 

3) De korta dc.mmbyggnaderna. 

För j~imförolse lrnn näEm2.s P att mnn i Holland för att nu pJ.gtende 

arl:)cte, Ost-Flovolnnd-poldern 7 m~tste byggn 90 kr:1 dc.r:im för 2 tt crh:J,lla 

54.00Ö ha jord. För Lump2rprojcktct beräknss, att ende.st .4,5 km 

dnmm bellövl)r byt?;t;c.s för att l~.000 ha jord sko.11 erhb.llo.s. Medan 

por 1 len dcu.n i Holland erhålJ,.0 s 600. ho. jord, slcullo fr ' .Jj. Lunpc..ron I I, 

per 1 ku darni cr~~llas h~l~ 4.270 ha. :Beträffande Snäcköprojektet, 

som är ännu fördelaktigo.1~c;, har redogjorts ovan. 

4). Don för dammbyggnaderna lL-; .. ;:")lj_:_;c l"l) grunden lJR Ålc.nd än i Hol

lnnd. .Havsbottnen i Holland bcr--~~:::a2s i större grad ti.n här genomsläp:ret 

vn,tten. 

5) Do no.turli.:;a res2rvbGssänGer, son pa Grund 2,v vtixlo.nde vc.tten

djup kunnCJ. erhållas ut2n kostnc.d här, nadnn i Hollo.nd n:'.lstq bycgas 

dyrb~ra b3ssänger för att ;srundvo.ttenniv8.n oj sk2ll sjunko.. Härned 

scu:1r:mnhänger även att billic;::::ro punpcnläggnin.:scff här s~rull0 kunna hD.lla 

or:ir2det torrt än fnllet är i HoTiand. 

Ytterligare hc.r poängterats den lösning Vfirdö-trc.fikproblem kunde 

f~1 genoa e. tt en landväg orhållc s redan i invallninesslrndet från Lur.i-. 

po.rlnnd, Norrbodn. över Ängö, :Bussqr'~,4%- ~nlderö till Vår dö fastlandet. 

Genori1 tidningsnrtiklsr sr:nt ett/?.~för· lcmdstingsr_ilinnen ~1e:'Ul0 t förc

dr2g, delvis illustrerat av don frAn holländska beskicknincen i Stock

holn l{:.nn.de u:pplysninc-sfili:rnn "Lcmd aus Meer" hnr intresse fi:5r pro-

jektet väckts. Dot hor därvid i stor utstrtickninG uttalats s~väl cll

nänno. b'"' t { nl;:lichc tar not :plcmen son tvi vol pc?t . n tt e~rnnoni sl;:o. ro sur ser 

slru.ll·o lmnn2 uppbrinc;cis för dess ronlis.Jrnnde. Enollcrtid hcr s1:.i-'.nint;-

. I 
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inom landsti~~t/ 

on en opinion bildc.ts:;fför att cm unde~csölming o.v projektets c;enomför

bc.rhet skulle '.rnrmo. till st{tnd. Landskapsstyrelson hc.r för sin del 

c..nsett projektet ha en so.dan bärvidd, att frC15e.n on en undersökn.ing 

bör bo-ho.ndl2s. i sådan ordning, o. tt härför behövliga i:1edel sökas i extrn

ordino.rio väg. Dols torde nämligen ~rnstnadern2 onb 2 rt för en under

sökning bliv2 betydc.nde och förfaringssättet redan därigenon vara 

ri_oti vcrnt, dels torde on viss förhc.ndsutredning utan ~:ostno.d därigenon 

lcmn.o. or:1c'.Ulas, d[1. r:10.n ha.r skäl att nnt2g2, 2 tt Ålandsdelegc.tionen, 

f'irr~in lirondet avgöres, inhä:r:J.tar utlcite.nde fr:J,n rikets fo.ckinstcnser. 

I1Pcndsl:~~ps .jtyrelscm h2r därför besluto.t ingå. till lc.ndstin:::;et r.ic::d 

fr2~cttlllninc oo 2tt ott extraordinarie statsnnslo.g on tre niljonor 

:_1;:.Tl::: sl:.:1;:.llc utvorkns för mö jlic;c;öro.ndc 8.V s2.do.n2. undersökninc;2r soil1 

sl::ullu J)2..visc. förutsättnin( _ _;::rno. för projektets genonförnnde . 

En undarsö~ning i antytt o.vseende torde enligt lc.nJs~c.psJtyr~lsJns 

Jsikt böro. bestå av fBljo.nde: 

1. Teknisk undorsökninc av.bottenförhållanden , vallbyGgnads

nöjliGhoter, utpu..npning n.n. 

2. En olrnnonisk undc~~sö1:~L..,_, ·, o·:::':'"tto.nde såväl kostnc.dsfrclgnn 

son lönsamhGten 2v torrl~&GnincGn. 

3. Juridisk unc1Grsökninc: o.v ~-_"löjlibhotGrna till fö:rc.;to.cets 

12glig2 genonförc.nde, äcnnderätt ~.n. 

Undersö:·:ningen torde r.:ed fördel ske i nu när:md ordninG, först dGt 

telmisko. sl..:Q det, sedc.n det e~rnnonisk2. och sist det juridiske. undorsök

ninGsskedet. On den tekniska undersökningen ger Gtt nugntivt resultat, 

förfo.lln Gi vGtvis de bägge övrign slrndcmc.. Visnr den G '.rnnonislm ut

redning, son nä jligen kannor till stclnd, att projektet icke 2.r ekono

niskt löns2ut, kan det dock varn skäl att prövn laglichutsfr~c;nn, on 

nänlicen den ekononislrn lönsc.n:.letGn bG:..~or på onsttindighetcr, son frnn

doJ..cs kunno. fö:rändrns, exonpelvis frnntida tillgång till l\:rnft och 

~2s~incr. Beträffande problcnets juridiska $ida, kan dot nöjligen 

inviin<l~s c.tt dGnna fråga vore den viktic;2ste. Även on nuvccro.nde 

1~c;stiftnin3 oilöjliGGör förverklico.nde o.v projektet, ~an dot enGllertid 

vara ·sk~l att utreda de teknisk2 oc~~l~noniska detaljornn, ty en änd-
. ·'-:f. l {'' '!I~-~; .. . 

rnd lc..c;stift21inr:; :1å hi thörcmde onr.e:".t;~f1·."·;1f'r'.n icke under nllci förhr-lllnn-
~, 1 · • 

den fö:ruts'.itte.,s bliva nec;c-.tiv f!!,i>r projcldcts förvcrl..:lico.nde. Av 

denna o.nlGdninc; synes det icl::o vnr."J. ski·H c.tt förbrulm ~~1edel för on ju

ridisk ~ndersökning, förrin de tc~:niska och ekononiskn fr~c;orna blivit 

utrGddo.. 
För c.tt i n.i.gon nti.n o.ntyd~-, vill:ot onfc:h1c; en utredning -::i.v frågnn 

koT'.ll:w:r ntt fel, upp-Co.i;0s häi~ n. . .:dc.:-_._ 11·
0 

c;ro. frL1Gor, son rcdnn nu förcf1:'.ll2 

~ I 

I 

I I 
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l.!__!Qkuiåk;;Lf;dlG.Q;i;:,:. 

Boträff::nde invc.l l ningen syno.s tänligen enlcln ber~:kninC.'."'.l" kunno. kon

n.c. ifråGC., d8. dot gäller Le:nströns l~:::>.n<!'.1, LuDpnrsund, Xngö- och Bussö

sund s~.i:~t Balderösund. De övrigo. vc.llbygc;eno. krävc. d8.r~aot sn:':".nolikt 

större fncklmnskc.p och deto.lj 0rC!.cle u!ldersökninG2r. Härför tc.lc.r don 

o:'lsttindic;hcton, ~ tt inc;c;niör Bergq vi st förl.::::gt den :10rrc. d~.nnen till 

linjen Hult2. - Bercö - Lövö i sttillet för till linjen :Sonr.:rsund 

Prii.stö - T'öftö - Mickslsö - Norrbodc. s<1son hem fre"n börjc..n t2.nkt sic 

~v aon orsnk, ett vnttondjupet i Töftösuud synes onödigtvis fördyr~ 

proj...:h:tot, u.cdo.n den r:.ordliG<-'-re dc::.nDen, .föruton ntt dem 8.r lä-Ct2ro 

:i.tt b;y:.;c;2 GGr ett tillslrnttsonr~J.de on cc.. 5. 500 hc. "nästc.n Gr2.tis" • 

Andrn tol::::.i slcc. frclgor, son torde böro. undorsö1rns c: v . sti,rskilcl oxpGrt.i st 

ti.ro pm:~1n1incse'.nltic;c~1in,_;;,rnc..s kt:'.pc.ci"Got, pl~~cerinc; n.n. Föruton den 

bottenprovst::'<Gninc;, son bör sko förrän nz}c;rn son helst nnc~rn ,'tGtirdor 

vidtq;o.s, tillkonn2 sftdC".nc~ 3·oo l ogisk snlckunslrnp förutsätto.nde utl<lto.n

den son borf.kninGC!.r c. v bli v:::mc1o :;:L'U::1\.1V'.'ttenni va n.11. fruGor, son 

lnndskc.psstyrolsen i nvs2kn2d ~v ~il:~; ~c till fackkunskc.p 0j kc.~ i ncä 

på. En vil-ctiG teknisk .det2.lj, v:-'.ctill det blir skäl 2 tt :J.tcrl::onr1n i 

o.vsni ttct on de juricl-iskc. c.spe;kt0r~12, tii .... o de klin~tolocish:. för2.nd

rincnr, son kunnc bli en följd nv en så betydcnde sjös~nkning. För 

den ckononisb:;. undersökningen. torde sä.rskilc.1n 2gro..r2. förhcJ.llC'.nden bö

ro. lmdersökcs. Gi votvis förc;1.::oi:r1c>. nänc;der c.v fråGOr htirutövor ro dem 

i c.1 ctto. slrndc 

för c.tt 

"'V u11o•"'r 0 o"lr111· n:··o··1 ncn r:-. ·> c.1<,t "'nfo"'1•c1·> v~; .... r: +illra .. ckli::-:t L~ • '-' U ... l..__ --L) - , •.. -- -.l.I..:~ \..o C.._ -- L.. 1 r .- L ~ V .._.. 

uppfnttninc om undcrsöknin~ons bärvicld. 

2. Ekono;·_1i ske. fr:lc.:or. 
----~ .. ........._.._ 

Trolic;tvis slmll0 clot vise. sic, o.tt so.nn.:.t expert i s, soi::. unclersöl:er 

invc.llnincsfr~cornc. och don tckniskc.. tor~läggnincen, skolc. kunna ut

J/,to. sic on l~ostn.'.'.clsfrr\:;ornC'. :p(L dcsso. oDrC:.den. I n.\:;on n.".n torde 

l :-.ncl:::; kc; p s styr 01s0ns ocnc. c-. vd e lni n(:"'.:r kunn,'.:'. b oräknc. vis so. lö ns::.1:1110 t s-

Du c1ot utcr c;;t~ l lcr fr'-1.cor so1::. vä.c;o.nde O..V Vr'.ttont!.cc.rnr.:s in-

~r2ssu :;,v torrltiscnincen not förlus~on i forn c.v fr~nGGncna fisken 

Odl llti.ric;cno::l uppstå<.:md0 ...::rsc.-Ctnf:~~~~~yldic;hctcr, torclo frä;·Jn2.nde CX

iJQrte r bör2 .:::nli tns :rockn .--:v c1c11 :~·'rsc.kcn, r1 tt lc.ncls~c:;,~ssty!'Clo0n ko.n 

kor.rr.10. c.tt bctrGktns son - on oclz icke forDoll t - pc.rt i sr:.kcn. D1:.1. 

behovet nv en vederhtiftic utrcdninc o~ kostncdcr och löns~Lilict är 
fullt klc.r, torde det icl:c v-,:~ · ~ n~·:r-:,l :-: tt c.nförct vidC".rG s;ynpunl:t~r på 

dottn c.vsni tt c:v unclersöl:ninc.;cn. 
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DL:ttc. :-:vsni tt, son här u:p:~1t2c:.;i to -sist 1 ö.r s,}sor.i ov~n frc.--'.l1t'\lli ts 

in;c.lundn d~rför clot ainst vikticn. Dat torclo st& klC'.rt utan nll ~o

tivarinc·, c.tt on utruJninc; p~ datt~ Speciella GGbit, SOD Oj Gjorts C.V 

on urk~nd c.uktoritot p~ ·jord- och v2ttonrtltt0ns onr~clo, ur utroclnin

c;ens synpunlct ti.r vtirclolös. För 2tt c.ntyclr: vilkc. svårc. frJ.e:;eställ

nincnr, so;:1 hiirvid skol8. bolysc.s srlväl ur elen onsl:ildc Vr'ttenrti.ttsi:icc.

r~ns son sn.nh2.llsintross0ts och 1:--.c;stiftninc;;cns synpunkt r:ul 112,nvisC'.s 

till nJ.c;rc. nv de stc-.dcn.ndon, so~:'.. onJ.ir;t 1::::.p. 4 i cällrmdc ve. ttcnr2. tt s-

1~.G finnr:. tillänpninc pcJ. ;3jös~'11'.::~,i:.,:_·cn. Hiirvid förtjänce clock först 

pCtpc~ns dot fo.ktun, ntt IJui-:pciren i he:lc~ sin utsträcl<:ninc är fördelc.cl 

noll~n or.1krinc;li~.:c;-nde skift(; slc.c•. 

Enlict ctlllc.ndc lc.c tro onde.st vnttonlicrrnc. bor~tticc.clo ntt föro

tngn sjö sänkninG• För att siinkninc.; till orhullc:.ndo 8.V ocllin~s j orcl fr{'in 

tillo.ndpinccn sko.11 1c01:n:.kJ. till st ... ].nd f orclro.s .'.:'.. tt ninst tv~' tr0dj ode lo.r 

ci.v vo.ttcnäc;c.rnc. bi trä dr. för0tc,c0t. Son crund för o..nclelsborti.lcninccn 

tj~inc-.r hti.rvid storlcksförhållo.ndonc. 2v vnttononrJ.dot byo.rno Gi.'.1ollc.n, 

:wdnn röstr~tton åter inon bynl~cct hänför sic till nnnto.l. V2tt8näcc.ro, 

so~ ej biträde. för~tn~ot, skolc. nntinc;Gn dcltc:.Gn i kostnf'..Qorno., ollGr 

~vstC nyttjo.nclor~tton till sin tillo.nclninG :t doo, soo företa torr-

1'.i.,:.;cnin_~on, p:.! sa låne ticl, c.tt. c.vko.stninGGD bcräknc.s tiickc. tic;c.rons 

~:astn2ds~nJcl, dock höcst 50 ~r. Förrti.n sjös~nkninc vidtc.cos, skall 

vcdorbi:5rlic;t tillstc-'lncl utverko.s c.v :·_iyndichct, . och. nö jli::;he;t ci. tt 2rhQJ-

1~ tillot~nd ~r under vissa föruts~ttninccr h.o.h. uteslutet, undor 

Vl . .-.c,-, ·i"'o··- .~,1-'·C":-·+tni· n·"·rir ,~-t···,r.., boroc11cl ·· :iv clo··1 nytt,.., .:>~t...~ .L...,~V>.:.>,,.,..,u i_,<-.. c...;t. \,; - - L! 1... l c.,, sou 2v förct2cot 

kan vLinto.s. 

Ovillkorli(.'_:t förbud riot sjö stinkninc förolicccr 

a) on s~nknincon kon bcfares inverka uanlict på klio2tolocisko. 

f örh:1llo.nd.cn; 

b) on clcn lrnn bcfc.rns invcr1:o. : -.;~1lj_~_·t IH1. det o.lL1änna hö.lsotill

ståndet i 
c) on lE:i,ricenon kc,n b ,fo.ras u}1pst~'i.. fo.rlic.; övorsvtirminG• 

. . .• i>!; ·- ' 

UnJor fö:~utsi.tttnin,~: et tt nyttcm::~::~t/~j.ösänknincon icke er stor och 

i vr.r j c fc:.11 icke s törrc än oltLccdih ~ ·t o.v sti..nkninccn torde t illst.lnd 

förv~crns o.v stc:tsrådet bl.n. under följ~nde oast~ndichotcr: 

n) OD viktic; fnrled blir obrukb2r eller försätlrc:s; 

b) on v2ttcntillGänccn för n~con ort v~scntlicen försvdrnsf 

c) on viktict fiske licler o~rklict ncn1 ell0r 

d) ou bctyc.Uicnrc ner cl je s u11pstår för det nllnti.nno... 

. I 
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0m förlust c.v pri v~t eller o.lL1cn fördel intrö.der, skr-,11 därför 

utGå full Grsättninc. 

I sänknincskostno.derno. skol~ intressentcrn~ te.en del i förhdllo.nde 

till vunnm nyttc-. c:,v sänkningen. lt'örrän kostnr.dcrn<. ens byc.vis lrunno. 

ÖViJrblickc.s fordr:::.s förty tänlic;en :--.bsolutc. kunskc.pcr on s,~.väl de kvc-.r, 

1bli v2nde ins jöc.rno.s ut sträc kninj son j ordnt-1.ricn p{t t illc.ndninc;::rno... 

Adninistro.tioncn r:.v torrlticc;ninc;sföretr-.cct ltiLmc:s i dott'.'. SC'.Im•'..n

h.~nr_; c~2.rh2.n, d.å denne. frr1c2 icke blir o.ktuell i s2.ub.~_ncl ned utredninr..;eru 

D~ det för lo..ndsko.psstyrclscn gällt att tc.c~ ställninc till fr~cc.n 

on clot belopp, sorl kc.n kräv::-.s för den ovrm skisscrc.de undorsöknincen, 

hc. civotvis in~c. SOD helst detnljcrc.do kalkyler l~nnc.t upncöro.s. Det 

förafnllcr dock l~ndsk~psstyrclsen trolist c.tt för tn~c.n~lct skc.11 

bchöv~;,s 2 t. 3 Dil j oncr no.rk. Lc..ndsl:r.psstyrolscn rhkno.r ;:w cl c tt de 

feclcinsto.nscr, son lcunnc. konr.10. 2tt i se.kon o.vgi Vl'. utlCttc.nde, slrnlc.. 

hn aöjliGhctcr c.tt närac.rG fixare. de bolopp, son för an s~kcnlic 

undorsökninc l:onn2 c: tt bliv<. bchövlic;c.. 

Du Alc:ncls 12.ndstinc; rod"'-n 1·i.uii-i~li::-.·cn f.
0

Ltt clol o..v ini tir.tivtn02.rens 

Synpun1.rtnr h~r l~1 n l 01r·-. ec·t-v-o >l<•. '.l ·j c1·' i" U1 r-,·1nr, f·r.-,·11st::'illn1· n,..,. ni:ir··inre: -'- '-' ' '.. ~- '-•""_,._,.Il "" V - <.,.; - •-' " • -· .d..: '-' l ( . <... ... c,, - ;_;i "" I.IL. ' 

ingått på elen. Dti.rG~·.1ot hc.r inc;cniöl~ Borc;qvist ställt i utsikt c.tt 

för Ålr~nclsdol .. -C•"'- tionon upp:_:,ör2 en s:~:rsl;ild proncuorici., so~·.:. kc..n bif o

c2s lnndstinccts GVGntucll~ hcnstEllnn. 

Lc.n0sknpsstyrols0n far aed hlinvisninc till förustdcndc vördsa~t 

förosHl, 

ntt Lc.ndstincot hos Ål~ndsdolcc~tionon skul

lu hu~Gt~llc. on ett cxtrc.ordin~rio statsansl~G 

ou 3 nilj oncr n.:>.rk för undc;rsöl:ninc; 2v nöj liG

hatorno.. till en invc.llning och torrläsGninG 2v 

Lunp2.rcn och Snäcköv2ttnen r.i.cc.1 cm s: .. lydcmclG 

skrivelse: 

"Till Ålo..nJsdoloc;:-::.tionen 

fran Ålc.ncls lnndstinc. 

Soc12n 11:
0,c;r<. lJ:'lnc.clor •••• se ov2n •••• ko:.m:--. :-:-.tt blive. behöv-

liCO.• 
• ,.'( :tff!:, ;;.~,I~ • 

ci vilincc=miör Borcqvist 'l.{D.~~rio'rc1 :pror.icmoric. l:)ifocc.s, dos slika s 
:.·t·''; 

En r:.v 

bifocns s~rskildc: tidnincs2rtikl~r c.nc~ondc projektet. 

Hö.nvi sc..ndc till v2c1 0v::'.n c.nfört s ho1~1stö,llcr Al:-:nds lc.nustinc; vörd

so..nt 

r'.tt .:1: .nc'.:..:.:c~olt...r_;c.tioncn ndtto boviljG. lc..ncle 

sknpet Äl2nd ett oztrnorein~ria st8ts~nsl~c 

or.1 tronilj 01Kr ·,_1:-'.rk för unclcrsökninc_~ c.v 
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LlÖ jlic;h\.;t0rn~ till invc:.llninc ooh torr
lttc cninc; uv IJunpn_rcm bcmc:.:.nclo. f j:~rd r::cd 

cl!.\ri utnynrn:mdo vik:-o.r och f j z·~r '-18.r S3.nt 

fjärd~rma uoll~n Hnnonrlnnd, Finströc och 

Getq. innrmför Snficlcö holr.10 i Gctc.. 

1954· 

•It ••• •••••• Il 

Mc.riohci..Lm L1en 27 novonber 195 4. 
På 12nc.1skc.J!sstyrolscns väcno.r: 

Lantråd - ~-~~,.... 
Viktor Strandfält. 

Landskaps kamrer-- Isaksson. 

r 


