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Till 
Å. L A N D S 

Då den av Fi 
nlands 

L A N D S T I N 
G • 

b regering utf .. d 
er j Udna lilj ä.lvat ar ade och Ålands folk: 

Yrel■elagen Vid 
•ammanträ.de , Nationernas Förbunds Rå.de 

i Geneve den 20 . 
Ålandefri. Juni 1921 för behandling av 

gan framlade■ till 

lag i viasa PUnlcter 
granskning, fann Rå.det denna 

vara alltför ofullständi för att kun-
na tillför~,~ Å g 

s ...... ra lands folk: nödig 

PUnlcter var· lagens§ 4 i 
1 

trygghet. En av de■sa 

' v lken atadgade■, att landshöv-
dingen i landskapet Åland skulle 

utnämnas av republikens 

president. Det ansågs, att denna bestämmelse för Ålands 

folk var varken lugnande eller tillfredsställande, i det 

att den gav presidenten befogenhet att kunna påtvinga 

landskapets innebyggare en högsta styresman, som icke ägde 

befolkningens sympatier eller dess förtroende. Med hänsyn 

härtill och då antagligen befarades, att detta kunde giva 

anledning till slitningar mellan republiken Finlands rege

ring och landskapet Ålands befolkning, gavs lt denna be

folkning rätt att till landshövding föreslå en eller flera 

r av vilka föreslagna republikens president var persone, 

tt t.e en Denna landskapets innebyggares rätt 
tvungen a u • 

kt · § 1 av "lagen innehållande särskilda 
finnes uttryc 1 ' 

.. d landskapet Ålands befolkning", vilken 
atadganden roran e 

d Nationernas Förbunds Råds beslut. 
lag tillkom på grun av 

t Ålands Landsting antagen 
Di denna lag numera blivi av 

b 
blilcen Finlands president stadfäst och till följd 

samt av repu u 
k aft tillåta vi undertecknade 

därav äger fullt bindande r ' 



n anförda synpunkter hos Landstinget 

oss att med stöd av ova 

vördsammast hemställa, 

det Landstinget ville genom sin talman 

med republiken Finlands preaident 
un .. 

derhandla om landshövdingepostene i 

landskapet Åland beklädande. 

Mariehamn den 14 eeptember 1922. 


