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betänkande . . 
N · 0 1 1 anledning av en t11· L . andst1nget i 1 · . .. n amnad petition angående: 

rramj and ov .. e av eykterhe ten på Åland. 
annamnda Petition i och för beredning till 

Utskottet har i llkh 
et med petiti· .. onarerna k net, den kärlek till ordni ' onstaterat, att den nykter-

o ng och ett liyfsat u .. de för Alands befolkning b.. • pptradande, som varit utmärkan-. , orjat betänkligt undergrävas tulla, att aen tilltagande f " och det inser till orbrukningen avs . brottsliga handteri pri tdrycker och i synnerhet de ngar, vilka främja dry .. .. nnl<. .. 
1 <:kenskapen, nä.ml.igen lönnbränning, 10 roger och spri tsmuggling . .. 

innebara en allvarlig rara rör folkets och främst dess ungdoms sedliga tillstånd. 
Det är icke små värden här stå på speJ. Gudsfruktan och goda seder aktni f"" , ng or lag och rätt, arbetslust och arbets-

förmåga samt ett lyckligt hemliv givas genom dryc~skap till spillo. Utskot 
tet anser det därför vara hög tid, att åtgärder vidtagas rör motarbetande av 
det onda och för bevarande av vårt fädernearv, den åländska folknykterheten. 
Härvid synas två oljika vägar böra anslås. Å ena sidan är det av vikt, att 
~ykterhets~arbetet, som legat alldeles nere, genom uppl.ysningsverksamhet rram~1 
drives och stärkes, å andra sidan måste förberörda, sedan gammalt i lag för
bjudna nandteringar stävjas. Hvad fdrst beträffar uppl.ysningsverksamheten, an 
ser utskottet detta led i kampen mot dryckenskapen ovillkorligen vara det rör-
nämsta, ty där en på övertygelse grundad folknykterhet, och en vaksam opinion 
1 nykterhetsfrågan råder, kunna spritjobbarene, dessa parasiter, som av vinst
begär 1 lönndom söka locka vårt folk och särskilt vår ungdom att köpa och f ör 
t ära dessa varor, icke finna möjlighet att existera. sättet för bedrivande 

kan ordnas på flera sätt, men anser utskottet det va av detta uplysningsarbete 

f
ör sitt uppdrag väl kvalificerad resetalare besöker ol~ ra lämpligast, att en 

.. och organisera nykterhetsarbetet samt intres-ka orter för att hålla foredrag 
t Arbetet bör också främst gå ut för ämna verksarnhe • 

Denna ungdom är os·s kär, den är vårt nyKterneten. 
föra vårt toiks traditioner framåt till det är den som sKall fra -1tidshopp och därför ic.;ka med liKgiltighet se, nuru den lockas 

sera ungdomstöreningarna 

på att vinna de unga för 

kommande släktled. Vi kunna 



r ··r att arbetet rör dess väl. skall. hava fran,l!ån __ i 
1 rördärvet • Men ° g, bor 1• 

-1 ~ · t ga de 1 dar . 'h 

na ungdom själv a 
Ett annat viktigt medel tör vinnande av det avsedda målet är att 

l.anq, 

n.Y'ktei-net 
tör bildande av en stark opinion i 

skapats egen tidning anlitas 

trågan. Den läses Ju i varje åländskt hem och uppsatser, som 
8, 

däri inr·· 0i-aa 
h d ss fördärvliga följder s~t om llYkt 

gående dryckenskapen oc e erhetena bet 

- .. och den a11männa moralen, skfil.le genom tidningen å :y 
se för tolkhalsan n Cle r 

le 
ta ålänningar. 

För möjliggörande av ett intensivt nykterhetsarbete, a~ser utskottet 
Qe 

vara nödvändigt, att Landstinget beviljar erforderliga medel, vilka Skulle 

mot redovisningsslcy'ldighet överlämnas å t styrelsen tör Ålands ungdomar· 
orbun(l 

för ··att användas till avlönande av en Beselårare. Då detta ar bete ännu är 

nytt, kan bidraget enligt utskottets mening under inga omständigheter beräkn 

1ägr e än till 3000 mark. 

Vidkommande s edan stävjandet av lönnbränning, lönnkrögeri Och spritsrnu ,, 

ling har utskottet icke kUnnat viu-ja sig för intrycke t, att de myndigheter 
' 

som haft sig ombetrott övervakningen av lagens efterlevnad i detta avseende 
' 

icke gjort allt vad på dem ankommit, ja, det har försports, att bland dem ~ 

nits sådana, som själva anlitat i frågav arande lagövertr ädare och begagnat ai · 

av deras varor. Det är uppenbart, att ett dylikt förhållande ställer stora 

svårigheter i vägen för nykterhetsarbetet. Med vilken\rramgång skall man väl 

ktmna påvisa det orätta uti att en. lönnkrögare mottages i ett åländskt hem, 

eller gynnas och f örsvaras, om befolkningen ser, att myndigi1e terna ställa si 

likgiltiga till s aken eller själva öppet bryta mot lag. Det borda därför ~ 

nom vederbörande rnynd ~gheters f örsorg inskärpas hos den, som å tjänstens l~ 

nar äga f örhindra och beivra omförmälda lagbrott, att näru t innan, ådagalägga 

största energi samt att lagöverträdelser från tjänstemännens sida under inga 

omständigheter komma att tolereras. Men , därutöver vor e det av stor bet~del 

att myndigheterna i sitt arbeta kUnde påräkna stöd såväl från allmänhetens 

som tidningens sida, ty det ä r klart att en tjänsteman,. som vid sitt arnete 

f ör lönnkrögeriets f örhindrande möter en ogillande opinion, har svårt att ut· 

rätta något. 



På grund av vaa ovan anc orts, får utskottet vörclsamt för eslå 

att Landstinget ville f ör befrämjande 

av eykterhetsarbetet på Åland anslå ett 

belopp om 3000 mark att mot redovisniifg 

skyldighet överlämnas åt styrelsen för 

Ålands ungdomsförbund till avlönande av 

en reselärare samt 

a tt Landstinget ville genom nän

vandnL.g till myndigheterna och genom 

tidningen "Åland" söka motv .Jrka ovan 


