
L a g u t s k .o t t e t s :'-betl.nkande 
' . '.: -

N:o 11 i anledning av landstingsmannen, 

Prosten August Sjögren m. fl~~skrivelse 

av den 13 septemBer 1922 angående däri 

väckt förslag om motion till ändrad ly-

delse av § 27 1 lagen om självstyrelse 

för Åland, given den 6 maj 1920. 

Sedan Landat inget denna dag för närmare behandling och utlåtande hän- ,~ 

skjutit förenämnda skrivel~e till Lagutskottet, får detsamma i anle .dning 

därav vördsamt· framhålla ,f~ljande: 

Lagutskottet har vid ärendets behandling kun~at fast~lå, att tanken 

om ålänningarnas befriande helt och hållet från skyldigheten att fullgöra 

värnplikt, således även i den form självstyrelselagen stadgar, uppbäres så 

gott som av hela Åland& befolkning- och jämväl av samtliga landstingsmän, 

om ock en ·och annan av d~m uttalat den åsikten, att ett gående utmed lin

jen för befrielse helt och hållet komme att misslyckas och
0
att det, ur 

denna synpunkt se,tt, vore klokare att -rikt·a hela sin uppmärksamhet på Re

geringens proposition till Riksdag~n, _innehållande lag angående inbyggar

nes i landskapet Åland tjänstgöring vid lots- och fyrinrättningen i stäl~ 

let för fullgö~anqe av vä~~pl~kt, och söka få -denna proposition med beak-

, tande av de .synpunkter, so~ Lagutskottet i sitt betänkande N:o 4 påpekat, 

av Riksdage,n -godkänd. 

Med f'.äst avseende å denna uppfattning, av vilken:, såsom sagt, befolk-

ningen på Åland besjälas, har_ Lagutskottet även omfattat den i ovannämnda 

s•krivelse ,gjorda framställningen om motlbon till ändrad lydelse av § 2? i 

självstyrelsel~gen och tillåte~ sig därför att söka anföra skäl för fram

st~llningens godtagan~e. 

·1 t 1 fo··r Åland, given den Jämlikt mom. 1 i§ 27 av lagen om sjå vs yre se 

6 maj 1920, äro de åländska ynglingarna befria~e från skyldigheten att 

fu~lgöra militärtjänst, men i dess ställe förpliktade att tjänstgöra vid 

lots- och fyrinrättni~gen. Ehuru redan d e tta inpebär e tt stort steg emot 

det mål, till vilket ålänningarna i alla tider strävat, har do ck de nna åt

gärd icke varit ägnad att tillfredställa dem. Enli gt de ras förmenande hade 

steget bort - taga~- fullt ut l ä n g s · de n linie , som leder till en fullständig 

[ befrielse för de m att i n å gon s om helst f or m f ullgöra .v ärnplikt. Sanningen 
,\ 
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•::; i:; .. b t .. mmelsen om ålänningarnas 'tjjänstgöringsskyldigh l 
~ f) natt stiga så ar es a et "tq 
~ f' inrättningen icke lyckligt f'unnen. Man torde därför 8.ll 

1o'ts- och yr "a.ti .. 

if' • huruvida. den nytta, som man tror sig kom~ ligan kunna sä:bta r a ga., .. u,1a. 8.tt 

hava av oövade ynglingars placerande vid nämnda inrättning, verkligen 

. tt uppväga. de besvär, omak och kostnader, som genom de ....... a. skall komma a ~~ J · . • .. 1 

anordning kunna uppstå. · Förövrigt torde(fcke ännu ha gjort klart för 
81 g, 

huru tjänstgöring vid lots-och fyririrättningen i praktiken skall ordnas, 

Under alla förhållanden · måste man an.taga, a'tt nyttan av denna tjänstgö. 

ring komme att 'bliva. mycket minimal, ty så snart en åldersgrupp hunnit. 1 

någon mån bliva van vid sitt -arbete, komme den abt efterträdas av en ny 

sådan, som står alldeles främmande inför sin upp"sift. 

ur alla synpunkter1 hade det med all säkerhet va.rit ändamålsenligast 

· E\tt vid• uppgörande · av självstyre·1sela.gen helt och hållet avskriva mili- , 

tärfrågan för ålänningarnas· vidkommande. Även inom Ål'a.nds kolTIJ'.1i ~n utta

lades i tiden ·de.nna åsikt under framförande av mycket vägande skäl där

för, ehuru ·konnni.tten sist och · slutligen r brist på · å.n nat utfarin förslaget 

om · tjänstgör'ing vid lots- o·ch fyrinrättnihgen·. 

Det synes ·som om denna tjänstgöring icke ~s·kulle kunna medföra någon 

värkJ:'ig och .var-akt-ig nytta, men däremot komme den ätt alst,ra. olust bland 

ungdomen och befordra:: utvandringen .. ticll Am.er~ika.. Då ldet vida~e icke gi

ves någon landsända. inom republiken, som be'talar så -järifförelse-v is dryga 

direkta och indirekta skatter till staten •s·om. Ål-and-, s kl.l:lle Jti med ett 

så mycket ,större skäl ett tillmötesgå ende kunnat · ·vi'sa.s det allmänt kän 

da åländska~ önskemålet om befr-ielse :C.rå.n ·va:r Je : slag av värnp'-l ikt. 

Genom Geneve konventionen· av den 20 oktooer 1921, som ingicks efter 

tillkomsten av självstyrelsel'agen och dess · 27 §, ha .:Ålandsöarna. neutrs.

liserata och alla krigshandlingar från •deras område ~v lysts. Vid sådant 

ftörhålla.nde måste det vara mest förhuf.tsenligt,· att ·även öarnas befolk

ning befrias från varje slag av värnpliltt; så mycket mer som dense.mma 

genom förstnämnda konvention ä r betagen -rätten att nied vapen. 1 hand uti 

f .. k d ,R me d rui J.t ore onnnan e ~all värna sin· egen hembygd. Denna konventiorr kan 

"r-skäl tagas till utgångspunkt för yrkandet på befrielse från all m111ta 1 

tjänst och förty ä ven från tj ä nstgöring vid lots- och fyrinrättningen 

samt giver landskapet ·såväl anledning som skä l att söka ändring av ny ss"' 
J 

nämnda§. I sammanhang härmed tillåter sig utskottet hänvisa till kon-

r 



t fonen angående Åla.ndsöarnas 1 
\ ~ 

ven . cke befästande · < 'J I 

,,e~ av Finland ratificera.ta den och neutralisering, vil-

,,. ~· 

28 j a.nua.ri 1922. -' I_ n :.· 

på det sagts, att frågan om ålänningarna .. 
8 varnplikt i avseende å de

ras fåtal icke spelar någon betydande ro11 vid 
rikets försvar, kan på li• 

goda skäl sägas att deras tj"" t 

)!a 
ans Vid lots- Och fytinrättningen i sagda 

avseende komme att sakna all betydelse. 
Fördelen av sistnämnda tjänstgö-

ring bleve sålunda ingen, men nackdelen därav för landskapet 
och därige-

nonl även för riket i dess helhet väsentli t å 
g, Y, s som nämnts, komme sä-

kerligen utvandringen från ~a.nd därigenom att i avsevärd mån tilltaga. 

Redan vid tillk,omsten av 1878 års värnplikt 1 1 
å 

. s ag ns g man landets nyt-

ta och fördel av att rederirörelsen, såsom en av landets viktigaste nä-

ringsgrenar kraftigt omhuldas och inryckte därfö~ i denna lag ett stad

ge.nde därom, att de _ynglinga.r, som ägnat sig åt sjömansbanan och därmed 

fortsatte, voro befriade från aktiv tjänstgöring. r betraktande därav och 

då det stora flertal_et åländska ynglingar dels idkar sjöfart och dels ut• 

bildar sig för sjömannens värv endast för att senare helt ägna sig åt re

derinäringen, så hade ett tillmötes-gående av ålänningarnas urgamla krav 

i.denna sak utan svårighet kunnat visas genom att helt och hållet avlyfta 

vännpliktstungan från den åländska befolkningen. 

på ovan anf'örda grunder och då Ålands befolkning nu för första gån

gen genom dess valda representation beretts tillfälle att taga sig talan 

•· v. t tillåter sig utskottet för Landstinget fö-

i denna viktiga angelagenve , 

reslå: 
det Landstinget ville till regeringen ingå 

mede~~tion om ändrad lJ-delse av§ 27 i lagen 

SJ·a··lvsttrr1else för .Åland, given den 

angående ., -

6 maj 1920, f'ör att Riksdagen föreläggas 

0 ch av densamma antagas med f'öljande lydelse; 

•·ro f'rikallade 

Landskapet .Ålands inbyggare a . 
från skyldigheten att 1 

någon som ·helst . form f'ullgöra värnplikt• 
f ter fyl~åa tolv 

. 1 * dem, vilka e 

Vad härovan stadgats, gäller doclc ce-e 
1 Finland, där de skul

~ d från annan ort 

år inflyttat till landskapet Alan · 

le hava varit värnpliktiga. t åsyftas, må dock, 

som i första momente 

Sådan inbyggare i landskapet, 
kt 

vid republikens krigsma • 

där handet åstundar, f'ull göra värnplikt 
13 september 1922. 

Mariehamn den.., 
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~t1onen angående Ålandsöo~ 
~~ 

-nas 
icke befä.sta.nde och n . 2 IJ I 

ten av Finland ratificerats den 28 . eutralisering, vi1-

Ja.nuar1 1922. tl a :: 
Då det sagts, att frå 

". 
gan om ålänn1n 

. garnas värnplikt 

re.s fåtal icke sp~lar någon betydande roll i avseende å de-

Vid rikets försvar, kan på li

lots- Och fytinr"tt i te. goda skäl sägas att deras tjänst Vid 

e.vseende komme att sakna all betydelse. 

ring bleve sålunda ingen, men nackdelen 

a n ngen i sagda 

Fördelen av sis_tnä~~da 
=•~• tjänstgö-

därav för landskapet och därige

nom även för riket 1 dess helhet v" 
asentlig, ty, såsom na··mnts , komme sä

kerligen utva.ndring~n från Åland d" 1 · 
. ar genom att i avsevärd mån tilltaga. 

Redan vid tillk.omsten av 1878 års v" . 
. arnpliktslag insåg man landets nyt-

ta och fördel av att rederirörelsen, såsom 
en av landets viktigaste nä-

fingsgrenar kraftigt omhuldas och inryckte 
därfö~ i denna lag ett stad-

ge.nde därom, att de . ynglingar, som ägnat sig åt sjömansbanan och därmed 

fortsatte, voro befriade från aktiv tjänstgöring. I betraktande därav och 

då det stora flerta1:_et åländska ynglingar dels idkar sjöfart och dels ut

bildar sig för sjömannens värv endast för att senare helt ägna sig åt re

derinäringen, så hade ett tillmötesgående av ålänningarnas urgamla krav 

i.denna sak utan svårighet kunnat visas genom att helt och hållet avlyfta r 

vännpliktstungan från den åländskå befolkningen. 

på ovan anförda grunder och då Ålands befolkning nu för första gån-

t i beretts tillfälle att taga sig talan 
gen genom dess valda representa on 

1 .. Het tillåter sig utskottet för Landstinget fö

i denna viktiga ange agenv , 

reslå: 
det Landstinget ville till regeringen ingå 

mede~~tion om ändrad lJdelse av§ 27 i lagen 

SJ'älvstyrelse för .Åland, given den 
angående 

tt Riksdagen föreläggas 
6 maj 1920, föra 

f .. 1 . ande lydelse; 
och av densamma antagas med O J från skyldigheten att i 

.. ro frikallade 
Landskapet Ålands inbyggare a . 

någon som helst form fullgöra värnplikt• 1 1 
vilka efter fyl~da o v 

.:11er dock icJe dem, 

Vad _härovan stadgats, ga i Finland, där de skul-

Å1and från annan ort 

år inflyttat till landskapet 

le hava varit värnpliktiga. 

Sådan inbyggare i 1andskapet' k s krigsmakt• 
vid republi en 

där f 11göra värnplikt 
handet åstundar, u den 13 september 1922 • 

. Mari~-2 r --
J1 ,,.r, r •l...:-c .. _,r..,.r-J 

1
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,,• ~-cr . ..,.-c \/ 

ås~rftas, må dock, 
första momentet " 

som i 


