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LAGUTSKOTTETS BET.ÄNKANDE N :oli anledning av 

landet ingemännen Robert Rosenb ad~, m. f'l. piti~i_'on 

om Landstingets åtgärd därhän 
I e.tt särskilda i e.k-

tiv tjänst varande åländska. värnpliktige. måtte, om 

så.dant befinnes möjligt, omedelbart hemf'örlovas. 

Landstinget har till Lagutskottets närmare behandling och utlåtan

de överlemnat förenämnda petition, och f'å.r i anledning därav Utskottet 

vördsamme.st anföra följ ande: 

Uti mom. i. 9 :?7 i lagen om självstyrelse för Åland av den 6 maj 

1920 stadgas, att landskapet Ålands inbyggare ·ä:ro skyldiga att bi trä

da vid fäderneslandets :försvar genom att, i stället för fullgörande e:v 

värnplikt, göra motsvarande tjänst vid lots- och fyrinrättningen såsom 

i lag särski_l t säges. 

Alldenstund sagda lag trädde i kraft den 6 maj l.~20, följer där

av, att åländska värnpliktiga sedan denna dag äro befriade från skyl

digheten att fullgöra krigstjänst · vid republikens krigsm.ekt. Utan avse~ 

ende härå hava de militära myndigheterna dels tvingat ett stort antal 

åländ~a, till värnpliktsåldern komna k1air!~-yngiingar att inträda 

i tjänst vid akttv trupp, dels även låtit åtala och bestraffa sådana 

värnplik~iga, vilka uraktlåtit att inställa sig vid uppbåd eller, oin 

de härvid tillstädeskommit i vid det truppslag, vartill de avdelats • 

.Anföri ·åtgärder av republikens militära myndigheter ·äro alltså 

stridande emot gällande lag och hava j/:illlväl på Åland väckt 'en betydan.

de ovilja, som :för ett halft år t ·illbaka tog sig uttryck uti särskilde. 

artiklar Jlfti härstädes utkommande tidningen ''Åland~', vilka ledde till 

att de emot en del av berörda yngligar inledda å tgärderna inställdes, 

Sedan republikens justitiekansler uti en till krigsministern riktad, 

hä:rav föranledd skrivelse yrkat på nedlägg ande av de i saken v äckta å

talen. 

. o 1 ~:nuB:i:.riR avlåten av lagarnas hög-
Sagdä skrivelse, vilken, sasom 

sta Väktare i Finland, ju är av · synnerligt intresse för bedömande av 

n!l ifrågavarande sakförhållande, lyder som följer: 

"Gen 1 . d . ,.f\ de cember 1~21 stadgas, att åt al ej må väc-
om agen av en ,JV 

kas . . 11 landskapet Ålands befolkning, vilka förie 
mot personer, horande t1 

lA"'en .. v ärnplikt bort infinna sig vid uppbåd, mm 
'"1::, S Utfarde.nde på grund av 



håller 1agen ingenting, huru r 
D .. remot 1nne Öl'f 1:1 ... 

detta, a o ··1 i "<l.'f¾ 
.) ,;, \ .· ._· :un_ . . · derlåtit från Aland, som va nfunnit . , 
t., •J o värnpliktiga sig t1 

~kalJ. i fraga om dkända till krigstänst' 'Under1 o ll 
men , därefter' ehuru go o . atit ari ..... 

uppbåd, lertid synes · även i s a dana. f a.11 åt ~ lt 
. änstgöring. :&nel a1 böl' I 

sig till tJ ·m lagen om självstyrelse för A" a 
smligen geno land 

d 1!1tas Sedan n . .. . .. Ocl 
un er 1:1. • d kapets inbyggare aro berattigade 'l 

. t·· ts att lan s . att i 
dess ·27 § bes ain ' ··:tnplikt göra motsvarande tjänst i ~ 
Sta··11et för fullgörande av vs v d lot 

·· k" lt t dg &... 
o • lag : därom sars 1 s a as, ha det· 

och fyrinrättningen' sa som 1 . 6rstäii, 
. . . till krigstjänst, som vid uppbådstillfä11 

diganden att . infinna sig .. . et 
. . tjänst godkända, forlorat sin betydelse. 0 meddelats de till krigs . Ch 

f .. "lda paragraf förutsatta lagstiftning ännu ick 
alldenstund i om o~a . e 

kommit till stånd och det sålunda för närvarande är rätteligen Omöjligt 
' ' 

att ordna de åländska värnpliktigas tjänstgöring, är det fUllkomJ.igt 

men~slöst att emot de värnpliktiga, som efter värkställt uppbåd se~ 

dan lagen om Ålands självstyrelse trätt i kraft eller således efter den 

1i_ maj 1920 bort eller böra infinna sig till krigstjänst, men sådant un. 

derlåtit, väcka talan om straff för sagda· underlåtenhet. Jag får därför 

uppmana krigsministeriet att så begå, det åt al i omförmäl t avseende ic

ke väckes eller, där sådant skett, nedlägges~;; 

Såsom emellertid ·ur det ovan anförda framgår, hava de militära 

m,yndigheterna ej ens av denna justitiekanslerns mycket tydliga tillrät• 

tayisning låtit sig vi. dJ,U'e bekomma, än att häktnings- och åtalsåtgärder 

na emot de av förenämnda skrivelse berörda vi:i,rnpliktiga nedlades, vare• 

mot de · tj ·· t . • 
i ans varande ynglingarna, fortsättningsvis, ehuru lagstri~ 

digt, kvarhöllos vid · sina respektive truppavdelni ngå.r. 

• föreslå, 
Vid s~dant förhållande till ot vo··rds"..,,.,,ast a er Lagutskottet sig ou-

att Landstinget ·skyndsammast ville uti skri--

velse till ·k . dB 111 
ri ets JU.St i tiekansler anmäla orn 

militätreyndigheterna, i ovan anförd måtto forts at" 

ta lagstrid' o "l113olll 
iga atgärderna samt ti l lika a;nhS 

just i tiek · fi1!111d8 

anslerna embet s å t .. d d" hän att n g ar ar , liY 
myndigheter bl 

eve förständigade att 
la sig gällande lag 

t st 
f ··rtö"8 

o o b' 
J]I t f 1' 

till efterrättelse geno de• 
gavarande .. "er,, 

varnpliktigas omedelbara hemföT10 



den 7 augusti 1922. :Mariehemn 
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Till Ålana.s lanc1s t 1ng. I . 
fl 

N:o . 110.3 • 

Uti skrivelse för den 22 

" 

tI 

sistlidne månad har l . and s J 

tinget fäst min uppmärksa.rullet v1c1 det förhållande att 

de militära myndigheterna, oavsett stad gand e t i 27 §. la,_ 

gen om självstyrelse för Ålanc1 av den 6 maj 1920, uti 

1J.]ctiv tjänst inkallat ett antal åländska ynglingar och 

enuru de av mig för ett halvt år tillbaka erinrats om, 

f öref intliglieten av sagda lag fortsättningsvis kvarhållit 

<1em i tjänsten samt an11åll1t om ämbetsåtgärd c1ärhän att 

förenämnda m111tärmyndigheter 01eve ytterugare erlnrllll• 

att 
respektera gällande lag ävensom 

om sin skyldigl1et 
måtte hemförlovas. 

ifrågavarande 
yng11ngar 

oförtövat 

att har 

orsa.Ker, som 
1c1Ce när 

oehöV"a rram11å11aa, 

AV hand 

t111ämpn1ngen av 1agen om 
f ör 

sjä1vstyre1se 

med 

fått anstå 

frågan för 

tillS :Fol:,cens 

interna. t ione 11 

förbun<ls 
0 

111 vilket handa: 
ra'1,.t 

han 
.. sk~utitS, erkänt 

be:t1andl 1ng v 

Åland , v 111Cet 
såsom bekant 

Finlands 

skedde vid 

suveränitetsrätt 

samman träcten 
cten 24-

ocll 27 juni 
1921.1 fö~ 



närav har icke heller åt de åländska Yng11nga,r , 
111~a 

därförinnan för fullgörande av värnplikt på ka11e1se 
l~ 

ställt sig till uppbåd och efter besiktning 
berunn1 1 

ta I 

liga till krigst j änst, kunnat utlovas tJänstgör1no· 
0 Vid l 

Ot 

och fyrinrättningen. Ynglingarna ha förständigats 
. att 

finna sig till viss truppavdelning. 

De åländska ynglingar, som efterkommit förenärnnaa 

f örständigande, ha alltså i laga ordning 1nti·ätt 1 aktiv 

krigstjänst. Å dem är icke tillålnpligt Ålandslagena st 

gande om tjänstgöring vid lots- och fyrinrättn1ngen. ~ 

äro skyldiga att fullgöra sin värnplikt på sätt 1 

pliktslagen stadgas. En hemförlovning av ifrågavarande 

lingar innan sådant av lagen medgives är därför icke 

rättsligen möjlig. 

I det ta sammaru1ang vill Jag ännu erinra om att 

11ändelse landstingets l1en,ställan kunde ef terkommas, de 
' a· 

ländska krigsmännen bleve tvungna att, sedan den i 27 

Ålandslagen förutsatta lagstiftningen kommit till stånö,~ 

avseende ä den återstående tj änstetiden 
til 

infinna srn 

d8 

tJänstgöring vid lots- och f yrinrättningen e11er, ow 

iiffl' 

det å stunda, vid aktiv trupp . En l'1emförlovn1ng IeaJl fJ 

111 

gen lika litet sorn amnestin för dem, som uncter1å tft 

efterkomma kallelse till kri gstjäns t, 
.. (19K8 

bef ria de åi an 

. 



värnpliktige från den 1 lag stadgade 
I' ;:: I, .

' \ ' ·' skyldigheten att un-

der viss tid biträda vid fäderneslandets försvar. 

På anförda skäl har jag ansett mig icke kunna 

vid taga den äskade åtgärden, varom Jag 11ärmed har äran 

underrätta landstinget. 
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