
22 landstingsmäns framställning med förslag om misstroendevotum 
för lantrådet Carl Björkman. 
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Till Herr Talma 
nnen 1 Ålands landst1n g. 

~74 

I : 
I .Älands landstings främsta 
I 1 plikt mot Al.ands befollmi .. ,, ' slå vakt om den åländska ng ar att , i självstyrelsen och arbeta fö d I\ r ess utbyggan!!1 f 

I 

de och befästande. 

Den allra viktigaste förutsättningen rö tt 1 I r a andstinget i det 
ta sitt arbete skall kunna bliva framgångsrikt är att fullt ömsesi- \ 
digt förtroende råder mellan landstinget och lantrådet är ·· , som ordro-1 
rande i landskapsnämnden, det verkställande organet för Äle.nds cen- 1' 
trala landskapsförvaltning. 

\ 
FISrefinnes icke detta ömsesidiga förtroende, vac~: 

0 

grul>den, \ 
Och undergräves landstingets auktoritet, misstänkliggöres ofi'entli- 1 

I gen landstingets ärliga uppsåt, dess goda. vilja och förmåga genom il 
direkta och indirekta åtgärder från lantrådets sida., då är rara för-

1 

handen, en fara, som hotar icke blott självstyrelsens förkovran och 
1

\ 

utveckling utan även kan äventyra dess be9tånd. 

tt 
r'ka för självstyrelsens befästande \ landstingets plikt a ve 

\ ldi heten att i mån av förmåga och u tbygga.nde innebär icke blott sky g I även nödvändigheten att, där \ Utföra positivt, akape.nde arbete, utan . \ d öjligheter avlägsna varJe fara,som etta ligger inom landstingets ll1 ' · 
kan hota självstyrelsen. 



Vi .anse, att det 
)tters,i., 

"- Spiul,Qa J!le11a.rn ls.ndstinget och la t 1'ö:rhä11a n rådet Ca :nde, uttryek 1 ett f'lerta.1 f'ä:r . l'l Bjöz,k:nia. som :nu l'ådel' 
la.ndst1n n och 80,.,., ta ess get k:r·· ... git 1 tidningspr en som 1 lands tinget . atlka.nde Uttala s g 

)lebär- en sådan f'a.r , fö:t- l.a.nd nden såväl 1 a • Vi anse ä 9 ka.pets 8 •• .. . V-en, att jal'V'st:vre1a ]aln avlägsnas, namligen. . denna, ta e in-genom ett ra enda.st t åd t .. Utta land På ett s··tt att ian r e Bjorknian icke åtn e !'rån, la d - a ~ 
Jute:r la n stin.gets Sida vensen av ett sådant uttalande ä ndstingets förtr 

z, 'V'isse:r1 oende. Konsek-enligt § 4 1 lands kapsla.gen igen, att la 
angående ntrådet Björ1-

~75 

l t i å Ol'dnandet . Alw.n förva n ng, s dant detta la a'V' Al.ands I Sl'Um l-y-del' 1 la landskaps-icke vidare kvarstår 1 Sitt .. gen av den 26 j ambete, men jun1 1928, I den måste landstinget ta.e1:l denna k under nuv-ax-ande i'örhållan-
onsekvens dets tidigare stora förtj·• t utan hänsyn till lantrå-ana er om Åla. 

nds Bj""l Då ovannämnda spända . a vst:vrelse. förhållande 
lantrådet utvecklats mellan landstinget och under en följd av Ax-
sonliga inställning till la genom lantrådets egen pet'-ndatinget och d 

ess arbete t la . givna försäkringar och tv .. t · , mo ntrådets a~ emot all rimlig förmodan, b 1n 1 1 nödgas vi r f!/i er nran omständigheter, 
som 1 självatyrelsena intresse bort 

åt gl.ömslm.n, men Vilka nu måste ber<>ra.s, på det att icke 1' i 

få hemfalla 

vi må kunna beskyll.as för att ta · ga en personlig meningsskiljaktig• ' 
het 1 en f'ör landskapet visserligen vital fråga till utgångspunkt 
för vårt förenämnda yrkande. Vi avse urtima lands tinga)' 6 _ lo na j 
1935. 

I 

Sedan landstinget den 1 december 19:54 till ordinarie ledamot Il 
1 landskapsnämnden under inkomJIP.nde treårsperiod valt folkskollä-

J ' 1'8.l'en August Theodor Mattsson och den 4 i samna månad f<>ro,;;a t ho• 
I . nom till ställföreträdare för lantrådet samt i skrivelse f<>r den 27 1 

december härom underrättat landslm.psnämnden, underlät lantrådet,på 1 

'Va.l'a åtgärd det :märnast ankommer att , låta kalla de nyvalda medlem- I: 
Il mal' 1 l.andslm.psnämnden till nämndens första samnanträde, att kalla \ ~ 

i'olkskollära.ren Mattsson till tullgörande av det honom anförtrodda 111 
förtroendeuppdraget. Ii>etta åsidosättande av landstingets val rnot1• 
ire:rade lantrådet officiellt därmed, att Dittsson fyllt 67 är och 
sålunaa,, då ledamotskap 1 )S..ndskapsnäJDn~en vore a. tt likställa med 
innei--nde 

1 · befattning ~ndslm.pet, icke var valbar 11 ~va. av tjänst e.!_ er I' 



l 

.,11 Jiledlem av landskapsnämnd 576 
t.... en. Iandst1n 
rs.rit ].e.gåtridigt genom att till u get ansågs därför mva för-

PPdraget V"lj 

li
mi. IIlotivet till lantrådets st··ii a a Ma. ttsson. Det 
~- a nings ta verk-

gande mot -. 
Ppenbarllgen det., att Ma. ttsson .-. ttsson var d k 

er valpe 1 u ., som Ulld oc l 
it 1edamot av landstinget und r oden l9.S2 - 1 934 va r ., er deba. tte 

rna 1 land ti 
åsikter, som voro lantrådet miss,_ · 8 nget uttalat I 

~a-.gliga. l 
Då landstinget i februari 1935 

samnanträdde ·t111 di 
session och frågan om la~ligheten av J4att or narie 

i ssons inval i ,_ d lm. 
f .. "-d l J.tl.n s pa-nämnden ore.&,&:I, es andstinget., godkände de · , 

tta ej lantrådets uppfa tt• j 
ning utan beslöt, att Mattsson Skall kalla 

. s till_la.ndskapsnämndens 
sarollflnträden oc:P, icke f'örhindras att f'ull . 

göra Sitt uppdrag sås om 
landskapsnämndsledamot och lantrådets st··iir··. a öreträdare. 

Förrän detta beslut fattades 1 landstinget, 11$de lantrådet 

likVäl låtit l.a.ndstingsrepresentanterna och andra förstå, att om 

landstinget ·ej böjde sig för mns vilja, bin komme att fog/3. anstalt 

om väckande av åtal mot •ttsson, ned anledni:ng av vissa omständighe " 

ter, som !':ramkommit vid behandlingen av ett inför häradsrätten 1 

Jone.la: m.fl. soclmars t1ngslag mot Matta.son utfört fordringsmål. 

På kvällen samna dag landsti_nget ~tillde sitt beslut om Matts

sons behörighet att träda 1 utöv_ning av sitt uppdrag såsom ledamot 

i landslmpsnämnden, gjorde M8. ttssons son ett attentat mot lantrådets 

liv. Elm.ru det var uppenbart, att sonen förövat attentatet under in

flytande av lantrådets förenämnda hot och i syfte att förekomna den 

1 utsikt ställda rättegängen ·mot sin f'ader samt omständigheterna 

t!lessutom gåvo vid banden, att gärn1ngsnannen vid brottets förövan

de icke var 1 bes1 ttning av sitt fulla försdnd, utslungade lant-
svära )eskyllningar mot 

rådet under rättegängen mot·.:»a tt;soJUJ_JlO.ll 
d ss talman, samt gjorde 1 en 

landstingets ledning, erkannerligen e 
- kUld måste ses emot den bak-

Skrift gäll.ande "att den till ta ].e.deS s 
Alands lantråd• säkerligen på i 

grund av hets oeh förtal, för vilken 
äJnbetsförvaltn1ng - under de allra 

grund av hans konsidera tionsfr1a 
" tta uttalande utvecklade lant-

sena, t å till föremål• De · s e ren gjorts ....:,.dlig adress till 

rådet sedermera mW1tligen inför 
rätten med .,., 

landstingets talman• beskYllningar mot lands• 
n"l'a v era. nde 

Med anledning av dessa o-



' 
tillgets ledning och talman ~ 7 7 

salnnanka l la 
gets ·presidium landstinget des På a:nh.2.Ll till u:rt-1 __ . tl an a. \r la. 

"-"2- ll!.öte ndstin-
erhåll.8. kännedom om vad som r ·· den 6 ltlB. J. 

orelup1 t 1935 för "att e ... ~ngiggjorda ·· · 1 den \rid ""-r :-:tt an.i= ra ttegä -.:rieba ... ngen angående lllns l'ådstu.vu-
de Illord.försöket mQ.t lantrådet det den 21 r b 

Carl Björknia, 8 ruar1 förö"Va.-
till ech fatta beslut 1 anlednin · n sa.lllt att taga. 

g av den Bit ställning 
enoJJ1 1an tr ådet Björkmans Vid ua tioJJ., som uppkollll!li t g . sa.goa. rättegång 

lll<>t ].andstingets ledning." gjorda tillvitelsel' 

Under tiden mellan mol'dföl's· 
öket och urt1ma, 

J,andsks.psnämnden genom hänvändel la.ndst1nget mde se till m· 
ogsta. dolllstolen anhållit att denna ti~l slutligt avgörande Ville 

get hade rätt att Välja J4attsson 
upptaga. fl'åga.n om landst1n-

icke. Skrivelsen till 
t111 medlem 1vla.~ska.psnämnden eller 

Hc5gsta. domstolen var avsänd i 
landska.psnämndens 

och kontra.signerad av laddskapssekre-
namn, underskriven av lantrådet 

teraren- men landska.psnämndens övrim1 medle , 1 
0 - numr Viste ej om skrivel.;. ,, 

sen förrän lmigt ef'teråt. Denna lantrådets hä"nv" d 1 x i an e se mt1.ste betecknas 
såsom f'ullkomligt lagst~4 d1gt och konst1tut1onsvidrig. Högsta dom-

stolen tog ej heller befattning med fl'ågan, emedan den "icke inne• 

fattar sådan meningsskiljaktighet, som avses i 35 §; i självstyrelse

lagen". Emellertid utnyttjade lantrådet ännu tiden före urtima lands• 

tinget till att hos justitiekanslern gl:Sra en hänvändelse, att denne 

måtte "vidtaga sådana eve~tuella åtgärder, vartill omständigheterna 

kunna föranleda, 11 vilket i förs1kt,1ga ardB. ls.g 1nm bar en anhållan om 

väckande av åtal mot landshövdingen fl:Sr olagligt samn:ankallande av 

landstinget till urtiJDa möte. 
att landshl:Svdingen förfar! t 

gp. v anledning till ingr1• 

När justitiekanslern meddelade, 

fullt lagligt och lantrådets skrivelse ej 
, ände sig lantrådet till landst1n-

P8.nde från justitiel:anslerns sida, v ka lla I 
där la ntr ådet ta ger ti l lba a 

gets presidium med en skrivelse, lka 
iktade ankla.gelser, vi 

h dess tain:e.n r Inot landstingets ledning oc aning att djupt bekla• 1 

ba.n "lid närnare eftertanke säger 
sig hllva anle 

~gen ursäkt. Till sist Oill benc,. 
tidigt anhåller ga och för vilka han sam ~~-för enligt min me• vore u.cu åd ts "Det 1 sagda, skrivelse anför ].s.ntr e !t ärd av ].e.ndst1ngets 

om genom g 
ning en rnyck~t .förtjänstfUll gärning, 

P 1rr1tationen 
~881dium den nu rådande 

d l!apets befolkning hos 1an s 



i ett slag stillas, och tillå 
J{llJldEl .• tel' jag lll1 .. 

S
1ä.iet, Dled hänsi'.kt t:Li.l ovan åt . g fol:"densku.11 r .. 

pre 8:t>ta &ande av kl Ol:"es lå, att 

stu<flll'iitten 1 Mariehamn omedelba.:t>t "'ille '\Tidta an agelsel'na infÖl:" råd- i, 

'"'ngörelsen till w-tima landst1n " ga. åtgärd om återlm.lla 
~~- g. n~ 

på lands tingets presidium 1 k 
c e kunde 

lita på 
återtagande av de 

dats 
dikterat av rent 

1c:kEl 

gjorda anklagelserna. att detta lanträ-

personli "V'a:t> uppriktigt och äkta, och j
1 

ga beve~elsegrund ~ 

6 xre. j 1935. Den 7 
dElll 

. er' samlades / 
maj . f'ramställdes f'ölj .. landstinget t 

ande frågor til , 
111-,(!)) . huruvida ursäkten kan tillm .. ta l lantrådet, 
- . a s Sådan betydelse r 

I 
att ett fram- , ida förtroendefullt samarbete emella ' 

t n landstinget ~ 

OCh Iantrådet kan från l 
r.e.ntrådets sida emotses, och huruvida 

liggörande av sagda s kr1 valsa, 
lantrådet motsätter sig 

ett offent- 1 

~ huruvida lantrådet inser, att 
Iandskapsnämndens hänvändelse 

till Högsta Domstolen under åberopandet av § ~5 i . 

I 

t 
I 

8 jälvstyrelselagen 

rörande frågan öm 1 gällande J.andHkapsJ.ag möj!1gen förefint.Ligt stadgande 1€ 

om åldersgräns f'ör avgång för ledamot av landskapsnämnden vore strida.n- j: 
de emot självstyreilisens pronciper och till sina kqnaekvenser ytterst r 
farlig, enär landstinget i lag är tillerkänt rätten att självt stifta 

~ 
I vissa landska.pslagar., såsom t.ex. den J.andskapslag, vari sta.dgandet om · 

avgångsålder ingår., och emedan landstinget städse bör hålla på sin rätt 
tI 

att självt bes tämns., vad som Iandstinget avsett beträffande ett lagstad- I 

gande 1 en av landstinget antagen landskapslag, vilket kunde vara otyd

ligt och därför möj ligan erfordra närnare utredning eller förklaring, 

och huruvida man kan räkna med att Ie.ntrådet 1 sin framtida verksamhet 

som landskapets första. ämbetsman kolllllle att motsätta sig åtgärder av om-

förmält slag., 

t 
I 

' 
tt Påståendet i landskapsnämndens ~ 

~ huruvida Is.ntrådet anser, a 
• till Högsta Domstolen om att L 

Skrbelse N :o 255 av den 2 april detta l:lr 
la b täolmnde fastslogs vara ojuste • 3 

gutskottet i sagda skrivelse angivna e 
der omprövning ett förslag r 

rat 0 ch att talne.nnen: vägrade a t t uppta.ge. un . ålla , 

tä---nde med faktislm förh n " 
0m åte e o··verens 8 ,........ , rremiss för justering vor , 

möjligen avsåg att stäl• I' 
, det, eller om lantrådet Dled berörda påstående '1 

la talmannen 1 · en oförmånlig dager' och 
1 

gjort framställning 1< 

Jus ti tielaln5 ern 1' 

att saJllIIB.nkomIIJ3. och att 
i!.2. huruvida Is.ntrådet hos 

oni att urt1"'" ,-·lle förhindras ....... landstinget s ~ .... 



;1.diet och Landsh~Vding pres en borde r·· ~19 för Sina ~ t1rti.Jll8- ].andsting ställas u.ndel:' åta.1 åtgärder beträffande detta 
Sanrt; hu, • :I. 

,ands:im.pslagarna för de"'""- ru'l1tda Ia t å - == 3 in hänr n r det haft stöd på dessa frågor and8lse till J gav lantrådet fö . u.stit1ekanslern." n ~n • • ki lJa.nde svar• . :z Sew:.n sars lda landstingsm.. • 
an Uti en de teclaJ.8.d skrivelse till J.andstin t n 6 innevarande maj da _ ge s herr ta. lma. g 

§ 44 JllÖm• 2 1 lands tingsordn1r.i, n.t under I hänvisning till gen, B.nh.ållit r om att j :Lg till detta plenum för besva ag måtte infinna. 111 ra nde a. v en d l . 
gor, får jag härmed vördsamt fra 'L..R e till mig s_tällda frå- ,

1 mW:ll]a följande• Då jag avlät min ifråga.va . • 
ra.nde 8kr1velse ) : 

]s.des jag säkerligen 1 lika hög till presidiet, besjä~ 
grad som dett 

a av en upprikti ön ka , icke endast att ernå en genomgripe.nde för.. g 
8 

n, i 
andring i de svåra förhållan- • den som upps ~ått, utan även att def'ini t:1:vt å • i · terställa det förtroende• rulla och fruktbringande samarbete mell la 

an ndstinget ooh lantrådet, i som är så nödvändigt för självstyrelsen be ' · s varande ooh utveokling. Jag ; hyser fortfarande intet tvivel på äktheten 'Il d ~ , . en vwsesidiga önskan 1 ~ detta avseende och kan på denna grund förbehållslöst besvara den ' 
första delen av första frågan jakande. Beträffande den andre. delen 
av frågan får jag meddela, att jag med fullt förtroende till landstin-~ 
gets prövning överlämnar, huruvida det ovannämnda aktstyoket bör givas h 
publicitet, ehuru det ursprungligen avgavs under förutsättning, att 
det skulle förbliva. en till landsting_ets presidium 1 tötrolighet av
låten skrivelse. 

Besvarande den andre. frågan ber jag att få fästa landstingets 

I 

uppmärksamhet på att jag principiellt och efter bästa förmåga städse 
sökt hindra r1ksmynd1gheternas inblandning i våra inre åländska frå- l 

I gor, såsom, på sätt framhåll1 ts, 1 sina konsekvenser ytterst farligt. i 
I föreliggande fall bör framställningen till Högsta domstolen uppfa t- . 

K- re handläggning i landskaps- ' tas såsom en förberedande åtgärd f., .. sena · · 
l ,. ställning till landstinget för ' nämnden, åsyftande en eventuel ~ram 

ällande lag. vad själva sa- · ernående av en tydligare formulering av g 
under landstingets februar1-ken angår får jag understryka, att jag 

de rättsgrunder, varpå session . . ju var i tillfälle att u tveokla . 
.. t lkningsfråga • I egenskap av berords- 0 jag fotade min uppfattning 1 

.. dessa synpunkter, enär jag ju lantråd var det min plikt att framfora 



' 
inte J.ronde på förhand känna la. 

- ndstingets 
~80 

s tåndPllnkt • 
gets ställnings tagande är frågan Genom la.ndst1n. 

definiti'vt b 
Ifogsta domstolen icke ansett ragt Ul' väilden, och då 

Sig kunna, 
givetvis ~detta, liksom i likn. giva ett utlåtande i 

•ande fal:l, 
saken, kan 

ingen Vidare åtgärd ifråga-
komrra • 

Såsom svar på den tredj 
e frågan fir j 

randEnu.nder landstingets plenum d ag framhålla, att jag av yt I 
en 21 februari bib 

ningen, att ifråga varande bet .. ,_ ragtes den uppfa tt-
a.n=.nde icke j · 

ustera.ts i föreskriven ord
ning• Om, såsom det senare ned.delats 

. , sagda yttranden grundaäe sig på 
en missuppfattning, är det naturligt att ·· a.ven jag i detta fall kom 
11 tt skatta åt en villfarelse Då 

• premisserna. sålunda synbarligen bli-

vit oriktiga, bortfaller också för da d 
mo n et, att jag eventuellt velat 

ställa talmannen i en ofördelaktig dager. 

Beträffande den fjärde frågan fär jag äran .framhålla, att jag 

såsom beträngd i:art, i stöd av allmän lag och enligt min uppfattning 

om förhållandena gjort justitiellanslern endast uppmärksam på orsaker

na till samne.nkallandet av detta urtina landsting, men att jag~ 

framställt några som hälst yrkanden på åtal .och rimligtvis ej heller 

:irunm t det, efter som obestridligt såväl presidiet som landshövdin

gen mft laglig befogenhet/att förfara som d'gjort. Min avsikt var en- J 
dast att påkalla en eventuell medling från sagda ämbetsmans sida. 

Då je. g anser mig ha va fullt skäl att förmoda, att underteck• 

narne av de till mig riktade frågorna ärligen avse att ned en gång 

undanröja alla hinder, som kunna tänkas försvåra et~ fullständigt 

återställande av goda och förtrolige. relationer emellan landstinget 

det me
d en stark tillförsikt om o,ch tro på ett ut

och lantrådet, är 
.. jag ~r besvarat dessa frågor 

jämnande av tidigare motsattninge.r, som 
alländska representanter, att jag offrat mina 

Jag kan försäkra Eder, 
mitt liv för utbyggande och be• 

bästa krafter och den bästa tiden av 
jämte flera av Eder under svårare 

fästande av den själv5t'Yl'8188
' jag åt vårt J.and-

it med o111 att erövra 
·,._1 • d ..,;;rve.rande var -' 

förutlllanden ån e .- lltid legat ett rent upps 11P 
skap. I dessa mina strävand8n }.jlr det a n det 1

1 
m1.gn och fördel, me , 

törsta möjli~ o- , i 
att t11lf öra vårt lands kap s 4 dit min yttersta för-

t jag uppbJu 
skall villigt erkännas att jag, tro s . tall ':rriktigaste, ~1 

f det 1 varJe 
, lltid lyckats trä.f a 

måga, därför icke a 



f I 
I 

.rs.&P skall även som den för 
/ 

sta sträcka ut 

defullt samarbete, 1 syft min hind till 

~31 

e att .för fiaa ett förtroen- I 

e.ll8. de krafter v1 häl' r.. mttden allt 
orfoga öi.rer fö star.kare hopsvetsa i 

för att draga ett sträck ö , :r landskapets ··1 
ve:r a 11 t so va och sä:rskil t 

detta åt en välförtjänt löm m Skilt och för att 
g ska • 11 

över lämna 

Landstinget kände 
Sig 1cke:eti11-

"'"·edsst .. 11 

eJJleds.n det innehöll advokat a t med detta sva 

yr och icke ett r, 

av att lantrådet förfarit la oförbehållsamt erkäMind 

gst:rid!gt. Men då ~ e 

ur tima lands tingets samns. nkalla enligt kungörelsen om 

nde detta kunde t 

llled anledning av den situation atta beslut endast 

, som uppkolll.mi t 

rå.dstuvurätten 1 Mariebimn j genom lantrådets vid 

. g orda tillvitelser 

ning, kunde landstinget i k mot landstingets 1ed-

c e Vid detta urtins. möte b ha 

serna till Högsta domstolen h . e ndla 

oc justitiekanslern, utan äro 

gor ännu. öppna • 

hänvändel

dessa frå- : I 
I 

Sedan landstingets talman r·· 
.. or sin del förklarat sig nöjd med 

den upprattelse han sålunda fått md 
!,'l 

, e landstinget som sådant icke , 1 

anledning att motsätta sig en förs i 
1, / 

on ng mellan talmannen och lantrå-

det, utan fattade följande beslut: 
1 

'! 
i I 11 Ålands landstin g, som enligt landshövdingens i landskapet 

Åland kwagörelse av den 17 april 1935, .utfärdad på anhållan av presi- ;1; 
1'/ 

diet, alen 6 innevarande maj samJIB.nkommit till urtina möte och erhål- · : ' 

lit kännedom om, vad som förelupit 1 den vid Mariehamns rådstuvurätt I 
anhängiggjorda rättegruigen. angående det den 21 sistlidna :februari , ' 

förövade mordförsöket mot lantrådet ©trl Björkman och som tagit ställ- ,! 

ning till den situation, som uppkommit genom lantrådet Björkmans vid 

sagda rättegruig gjorda tillvitelser, mot landsting~ta ledning, blr 

funnit, att dessa tillvitelser varit obefogade och :för landstinget 

och dess talman kränkande, meh enär lantrådet i sin till landstingets 

presidiwn den 26 april 1935 riktade skrivelse återtagit samtliga si-

ns. inför Rådstuvurätten gjorda. tillvitelser emot landstinget, dess 
' I 

talman och ledning och anh~llit om tillgift för desamna samt dessutom ! 

1 en inför landstinget den 8 innevarande ll]llj avgiven förklaring munt- ; r 

11 dä. id tillika uttalande sin förhoppning om I I 

gen bekräftat detta, rv · 
,· 

ett fl'amtida förtroendefullt saDJlrbete med landstinget, och emedan ' 

ta
,-n och ledning sålunda erhållit upprättelse 

landstinget, dess ..__ 

I 
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r
.gdets återtagande av före.,~ . rmed att godkanna·· 

.. . •&amnda. besky11n lant-

.. j .. t •· ,_ inga.r. 
!)är am e ons.lU:l.r landst1n 

·· get i sanmia.nhan hä f 

,,
1

,, l'fl'!nde av att dess högtv·· d g rmed uttala sitt be-

"" ""er ar erade tal na n, som s eda 

blivelse på grund av enhälligt va n landstingets till-

1 lett dess förha. 

(19.n städse Jlled skicklighet int , Qdlinga.r och som så-

•· , . resse och omta k 

rullgjort sitt maktpåliggande v.. n e om larnslm.pets bäs.ta 

arv och därvid fl:'ån b .. . 

tinget erforderlig stadga och ordnin • orJan givit lands-

.. g, i sin alders höst efter en 

vacker livsgarning till fl'omna fö 
. . r sin hembygd blivit jämte medlemmar 

av landstinget föremål för dessa svårartade b ky 
ea llninga.r från lant-

rådets sida • n 

Detta av lantrådet utlovad 8 och till sin betydelse för själv-

styrelsen så högt vitsordade goda sanarb t • 
e e har enligt var uppfa tt• 

ning dock icke kunnat förmärkas. När den kriti ka . a stunden var över, 

tyckte landstinget sig hos lantrådet kunna •· ka · .. mar en kansla av ånger 

över att bin förödmjukat sig inför landstinget i så hög grad, att han 
I 

förnekat sig själv• Den misstanke, att återkallandet av beskyllningar• ' 
I 

na icke var så allvarligt medad, vilket landstingets medlemnar trod-
1 

de var det sista som kunde tänkas, började vinna insteg. Om denna 

iakttagelse synes landstinget icke heller vara ensamt, ty i band 21 

av Nordisk Familjebok, Sveriges och hela Nordens mest spridda encyklo

pediska verk och konversationslexikor-i, vars objektivitet synes böra / 

vara höjd över alla tvivel, vilket band utkom ur trycket redan år 

1935, säges under rubriken "Björkman,U"~ "Kvarstår fortfarande som 

lantråd och l:Jir till väsentlig del ges'biltat landsllapsstyrelsens ut• 

veckling, icke utan slitningar med Finlands myndigheter och en del 

kl-etsar inom landskapet. Dessa kontroverser ledde till ett attentat 

mot B. 21 febr. 1935. Un~er rättegruigen mot attentatorn gjorde B. 

vissa uttalanden mot talman J. Sundblom, vilket föranledde salllJlfJ.n

kallandet av urtima landsting (6 -10 maj 1935) varvid några lands• 

tingsmän yrkade på m1sstroendevotum mot. B. Sede.n denne f 
O 

r -

t t a]Jnannen och avgivit vissa , 

mr, e l 1 t återta g1 t beskyllningarna mo 

förklaringar, avslog ]a:a:l,stingets majoritet detta y:rkandeo" 

t Umänt intryck av att det icke kunde 1 

Iandstinget fick härefter et a · 
i 

la på D11nligheten och ärligheten i 

lita på lantrådet, utan måste tv v 
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b8-ns uppträdande. lantrådet ha 

r efter urti 
förhållit sig merändels passiv i na landstinget i maj 1935 

.. . sitt uppträdande 
1 landstinget, var

förtr oehdefulla 
för vi till en rör Jan trodde att 

det utlova de 
samarbe• tet }lär efter komme att bes tå uti 

att lantrådet v 
iandstinget i alla viktigare f å. illa vara lojal mot 

r gor, 1 stället 
J!led alla medel försökt genomdri för att m.n tidigare 

va sin v11 • 
När rykten började cirku1 : Ja i landstinget. 

era om att Finlan1 . 
sa rot skulle arbeta för att få den . .. och .Sverige gemen-

ålandska neutralit t 
ändrad och därefter befästa Åland -

8 
skonventionen 

, hoppades vi att alla år· in 
)roJlde e~s i frågan om försvarandet ann gar 

av våra internationellt garantera• 
de rättigheter och förmåner. Mens 

nart visade ået sig att lantrådets 
personliga åsikter icke salllIIangin - go med majoritetens av den åländska 

befolkningens uppfattning. Hlns sor liw.t: -g er vyktbe.ra Ggdby•tal ådagalade 

detta på ett fullt övertygande sätt ti.,d .-_ · • · 
• 1llll. 8 rikssvenska politiker dit• 

tills varit ovissa om stämningen på .Ä:la d t n , ogo de med nöje lantrå-

dets tal i Godby som uttryck för den åländska b f lkn ~ o ingens inställ• 

ning till föreliggande prob'lem och kort tid d"" ft , . ar e_r tmdertecknade 

Finlands och Sveriges utrikesm~rar den preliminära 6verenskommelsen 

om gemensam aktion för neu~ralitetskonventionen~ ändring och Ålands 

befästande. 

' ' ' 
landstingsmännen den 6 sistlidna september sin anslutning till den i 
a.v landstingets talnan i tidningen Åland tydligt tillkännagivna ständ• j 

punkten, a. tt landsl!apet Ålands befolkning ej vill vara med om någon I 

F<5r klarläggande av sin \lppfa ttiiing dekl4-,111nide de åländska 

förändring av konventionen, emedan denna utgör den stBrsta garanti för 

i'red och 1 ugna förhållanden och det säkraste stöd för vår ' självs ty

relse och nationella trygghet. E;n lyckligare· tid än den efter världs• 

kriget och tills nu ~r Ålandaldrig upplevat. 

Efter det att landstingsmännen framfört ~sin uppfattning, 

förklarade la~trådet 1 en intervju med Å~~ måste beteck• 

"""s . å tan under det att den åsikt, som låg dju• 
._ endast som skum P Y , 
!ll-st 1 den åländska folksjälen saJlllillingick med hans egen. 

åste anses vara anledning till 
Det är detta uttal.ande som m 

h dess klara uttryck för den 
bondetåget den 31 sistlidne oktoGer oc I 

åländska folkopinionen. -- -

\ 
I 



~84 
Efter detta trodde vi att lant åd. 

r et icke mera skulle uppträda 
tt • off entl1gen klandra lands tinget h å 1 fÖX' e. oc P samns. gång den åländska 

i]arl.ngens ståndpunkt i denna dess 11 _å befo . VSu· 8/i • Men genom sitt upp- , d i ].ands tinget den , 2 inne va trlide-n 8 
. . ' tr::._ - ~ nde november har lantrådet av- I 

t de sista möjlisheterns. till d t ' . I }CliPP t . 8 förtroendefulla samrbete mel- . 
iands,tinget och lantrådet, som hin "-nn 18,n 

.a.1:1. · opportunt att med stor 
frikostighet utlova vid urtina landstinget 1 maj 1935• 

1s.ntrådet må hava sin personliga uppfattning om tide~s problem 
och tästa sättet för deras lösande. Men hln får ej bet~clma lagut• 
slCottet~f'ter mycket övervä8JJ.nde avfattade betänkande såsom en för• 
nlirxnel.48 mot regeringen och ett hAn mot de förtroendefulla hänvähdel• 
ser regeringen avlåtit till landstinget. Mot detta uttalande måste 
vi inlägga den bestämdaste protest och på det sl!arpaste reagera. 
Efter ett sådant yttrande trän lantrådets sida torde även för honom 
själv vara klart, att han icke längre lian göra anspråk på landstin• 

I 

il 
!Il gets förtroende. 

Den omständigheten, att lantrådet i sin publicistiska verksam• \, 
het ansett sig böra misskreditera landstinget visar oförtydbart, att 
lantrådet, även om han tilläventyrs i maj 1935 besjälats av vilja 
till saniirbete med landstinget och själv trott på uppriktigheten av 
sina inför landstinget avgivna försäkringar, numera ~ll:ömt vad han för• I ' ' 11 säkrat. Sålunda ingb- i Nordisk Familjeboks månädskrönika för sist• i.\ 
lidne oktober en längre a~tikel under rubriken "Ålands självst-yrelse", \ 
författad av lantrådet Björkman, vilken artikel avslutas med f'öljan- ,. 
de för Ålands landsting allt.armat än smickrande ordt "Ål.andsdele• 
ga.tionens förfarande har kraftigt bekämpats av landskapsförvaltnin• 
gen, men 1 avsaknad av 6nskvärd resonans hos landirt_inget :t».r kampen 
mot delegationens destruktiva metoder tillsvidare ej lett till re• 
sultat. Sedan de~egationens sall'.lll8.nsättn1ng nyligen undergått för
äncb.-ing, kunna må~nda förhoppningar_ ställas på en småningom skeende 
1'Ö1'ändrad inställning i dessa för landskapets själ'IJständiga för,alt• li 
ntng synnerligen viktiga frågor• 

Frågar nan sig 1 vilken mån självstyrelsen inverlm.t på landska•' 
Pets utveckling, kan n,i.n gott påstå, att denna utveckling varit bety• ' 
dande på alla områden, som tillhört Ja.ndskapslagstiftning och för-

\:1 
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t ninS• Men mycket hl.r även fH 

,vsl · vl's'UlIIDa ta 
Al. - A 1 la , särsk11 t e_ tt energiskt 

av reu._,,.._,_e av ndslm.peta la .. :rör-
s'I/Sr . gfa.sta rätt1 h t 

0
~stän.digheter, :rör Vilka här 1 

g 
8 

er. Detta beror på ol1-

JO!. . cke 11am. redo göras å 
orsak må dock nämnas, att allmä, • 8 som en bidragan-

de nna kand1da ter under 
~st JJlYcket motvilligt uppställts å . senare är en-

P ftllistor11a Sål 
t1ondedel av landatingsmännen 

1 
• unda bar endast 

en · nnemft akademisk 

förlig utbildning, med den Vidare 
eller därmed jäm

och grundligare förmåga att genom

blicka konsekvenserna av de tl'äi'fad 
.• e beslute:ra. och betydelsen av de 

förelagda arendena, som sådan medföl' Hä 
• rtill kan nämnas, att landska-

pets inbyggare • 1 a vsakna.d a.v en press 
, som intressera. t sig för upp- . 

lysningsverksamhet 1 självsty-relsefrågor haft 
, mycket svårt att infor-

mera sig 1 de f'örekomnande ärendena av vil'- t 
, ~ e t stert antal varit 

av synnerlig vikt, ofta även av s·· d 1 ar e es delikat natur. J4ed välgrun-

dad oro ser man därför på endel håll på självstyrelsens framtid." 

.t.lltsl ett uppenbart underkännande av landstingets förmåga. 

ur vilket underkännande man jämväl kan utläsa slutsatsen, att lands• 

tinget saknar förutsättningarna för att tillvarataga sj'älvstyrelaens 

intressen. SA. långt går uppsatsen visserligen icke, att landatings

re~resentanternas · goaa vilja skulle ii'rågasaä ttas, men det anf'örda. 

som är skrivet f'ör en rikssvensk -publik, v1111:e·n icke kan föru1)efiuia.s 

äell en mer ingående kännedom oni de ver.klieJL förhållandena. är nog 

för att ådagalägga lantrådets uppfattning om landstinget också 1 

sistnämnda avsepnde • . Som ytterliE11l,re belä:gg kan vidare ur Nordisk 

Familjebok, band •23, som utkommit. ur trycket år 19:5'7, citeras föl

jande in.fört under rub~iken n Åland" s"Inom landstinget blr under se- ' 
, \ 

naste år ett slag, pa.rtibildning uppstått, ett självstyrelsepa.rti, 
1 

som håller pl att de garanterade Al.ändska rättigheteru. böra till 

det yttersta värnas, ~ed. J. Eriksson som trämsta representant samt 

en för de finska myndigheterna mera undfallande f'raktion med nuv. 

talmannen J. Sundblom 1 spetsen. Som delvis en följd av dessa inre 

stridigheter kan anttentatet mot lantrådet o. Björkman betraktas·" 

.2~ t inspirerat jämväl detta utlåtan- -
1
, 

Vi kunna icke plstA., att ].antri,.ue 
att lllltat,. detta, men då ut- ) 

de\· ehuru det ligger nära till l»-ndS . _ 

Per
~onlinA uppfattning om landstinget 

talandet sammangår med bJ.ns er 

oss i detta sanmanbang böra anföra 
och dess talman, hava vi ansett 

det 01 tera de. 
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~36 AV 0 vansagda framgår, att det av l.antrådet själ.V förutsatta troendetul.1.a och fruktbringande sanarbetet mall.an l.andstinget 
"för 

1,antrådet" icke ~ t återställ.as och att lantrådet al.ldel.es 
0 cll 

såsom ba,n lovat, 1c1'8, . 
-rbete, se.u-

1 syf'te att 

sträckt ut sin band •~il.l. ett f'örtroendef'ull.t för framtiden allt starkare hopsvetsa alla t r vi bär förf'oga över, f'ör landskapets väl.'! Vi nödeP-S 
d8 10'9-f e 
fördenskUl.l. f'ör landstinget vördsamnast f'öreslå, att lan.dstinget uttala, att lantrådet saknar landstingets f'örtroende. 
ville 

)fe.riehatrn den 29 november 1938. 
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