
Ålänningarnas tjänstgöring vid lots- och fyrinrättningen i stället 

för fullgörande av värnplikt. 
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Alands landsting överlämnas härjämte i avse-

ende A utlAtande den proposition Regeringen avsett ö

verlämna till Riksdagen och vilken innehåller lag an

gAende inbyggarnes i landskapet Åland tjänstgöring vid 

lots- och fyrinrättningen i stället för fullgörande av 

värnplikt, jämte motiv. 

Helsingfors, den 1 juni 1922. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

Just iti emi n i s t e r - ~ -
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Regeringens proposition till Riksd . • 
lag angåe d • b ~en, 1nnehallande 

,id lots- :c: ~;ri!r~~;::: i l~nds~apet Åland tjänstgöring 

värnplikt. gen I stnllet för fullgörande av 

... På grund a;\'.. stadgandet i 2,7 § i la~en om 

sJa!-vsty-relse for A.Jand av d~n 6 maj 1920 

ä:o ~etta _fan~aps ~nbyggall'e skyldiga att 

b1trtid0. •va,d. foo!ernesiiande-t.s försvar '!reruom 

a'._t, i stäl,let för fu~•lgöra:nde av ViälI':plikt, 

gora mof-svaira111Ue tJän,;;t vid lots- och f _ 

i-n.rä'itnin.gen. D-et sa,~ia, g,ä;J,Ier idJodk. i~ 

dem, vi]:ka efter fyJ:dia t•olv rår :in,flyt7tat till 

Åland från animm ort i F-irulalnd diäT de 

slmHe w .rit V'ärnpliikti,ga., ooh ut~ ,ej he:b

ler hinlder för anonan, ,åfä;n,n,ing a.!Jt, dläir halll 

det åsiurudlaii,, fullgöra vJi,rnp,l:iikt vid Tepu-biii;

·kens ·krigsmakt. 

Angåen,d,e ållinnin,ga.rn.as tjänstgöring vid 

lots- -och fyrinrattn.i,n~n, skall jälml'i,kt åibe

ropade Ja1grrum stadgas genoo.lIIJ s'ärsk:i'ld lag. 

Med .aivse,ende •hJärå lb,a!r förslag ti.:lil såidan 

lag utarbet.a.ts; ooh ha.v-a dlärvid i huvud'sa!k 

följan1de sy.n,piunikter gjort sig g,äilla.n.de. 

· Då :ålänningarnas, ijä.nstgö-rin.g vid ilots

cch fyrirurälttningen silmH ,motsivara dien 

övni:ga fins'ka medborgaTe ålig,g8llide V'ån"n

p ',j;Jrten;, är det sa1kerulig,t, att bestäillllIIlel

serrua om safglda tj,änst,göring !Illöjl'igast nära 

amsl,utas tiLl lagstiftn.ingen o,m Vllirnp:nt. 

Denna. - lagstiftnin,g ä.T ,em,el•lertid,. OOISlO'IIl 

ilreint. :för n:ärvMawdle föremå,l för xevisi'On, 

i dci ,att senaste Tiksdaig airutaigit ett försl11.g 

t~J.l ·ny vä.11rupl1'kf-slag att vila över n,yva~en. 

Viid såidant för-bå]:lande ha,r •(fot syrrts .]ämp:l~

ga,st, a.tt ifrågava.rande Ala,n.ds befo'illrniing 

röra n,fo st.adga.wden a,vfättas med ·hläns,yn 

till sists,a.gd,a l,a;g,förslag. 

Ernligt !(fotsamma till-hiör.a de väirruplilktigie 

under sj,n tjänstgfuill6<llStåidi de aJr'tiva, trup

pema,- reserven e~ler lan,tväirnet. Med av-
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!!ee1_1de .. å a_Tten av tjänstgörin.gen i lots- och 

fy.n~rattmngen finnes eme,l:'.iertid icke 11,n,. 

-1:<1.nang att fördela dem bland ifråga.varalllldle 

t~~·nos't~ringssky,ldjge, vil:Jra ioke stå i, ,aikiti,v 

tJanst, i tvemne sikilda :ka te,,oiorier, .u,fa,n .borde 

desaimma efter avslutad a.kiiv tjänst ti-l lhöra 

?n -~ese_rv ,a,v •~rsonalen vid fots- och fyr

rnrattmngen fall 'Utgången a,v den aHmiänna 

vämplik•tsrå'.ldern eHer tli:H sllutet av ,det år 

dlå de fy,IH femtiotvå å,r. Vad åter d'en. alk: 
t.i,w tjänstetiden, 'beträ.ff.ar, har ,diet synlls 

.salken1ligt, 0.:!:t densa.m'ma foststä:l•les lidra 

·lång som för de f,lesta '5-pecialva,penslag v::id 

,lclrig,.sm.akten eller ti.Jr oett ar och• tre imån,a

der. så mycket ,hel'lre som ju den tunga, 

tjäinstg,öring,en vid ,lots- och fYTi:nmttn:i'Dg>ell 

inn.el:>äx, sy,runoerligast urud:er ikTigsti.dl äir vi<la 

lirudrigare äin ,milirartJ i.msben . . 

Då å.1ännriingarna fömfäiilttas skioJ.a. i re

geln t,iäns1göra vid en, civil, tirll sjöfarts

väsendet h'Öranrle institutiion, har det .symlfä 

rnike-11!1.igt, ,att upphåi&miy,rudig~i:en, å Å.J-amd 

blir ett 'l olka:lt, sjöfärtsstyrelsen-undier-0ro11at 

"Orga,n. Kretoohefsbefia.ttruing,en Uran vid' så

dant förlli,åiUoamde ·h,andihaivas arv vedlerbora,rud,e 

fo tsfö.rde In in,g,s,c'h,e f, varigieDJO.m 'k osinoadernla 

för up1)båd&\'äsenldet nedbrin.gas t iH ett 

mini,mum. 
Det up,pbåidiade manska.pets fördel.nrun,g 

på de oli-ka verur.siamhetsoonråxlena och tjäinst

göringspla.Lseroo inom liots- och f,yrinrätt

nrim.g,en wnlkomme sjäLvfäHet å sjöfa.rtssty

Telsen, viJken ook' ägde genoim up,phå,d-s

nillmnden irukail'a 1IUa11Hilr.a.pe.t i tjäns-t . 

Bestä,!Ilimelserrua angåendie bestnaiffn.ing 

av den vid Lots- ooh f,yriru!1älttningen 0.IIl" 



i ·.:· .. · . 
., 

2 ioke tiH-
alew lkuI};lla, · 

~ a person 'd d naiia i,n-

stä.l1Ma sffi.n ,~'ll tJ8,11Srg,5ri~g vi . : ,lika ju 
r ,mpas å de . .d • ]län1111ngaJ1Dla, 
, a .".,. r~.,phikta e a, t····""'•~=än. I 'be-
··:ttno•= i=· • Jau.,.,= 

r,a. .. tt 31)1oe5 .sas()lll - .J för tjänst-
icke aro a, 'dan ;a,v gr:urwielll 

t
. Jctainlde å ena SI! h ,å, ,d,ein, a,wdra a,v 
.ra ld' beten oa .l" 

m>ri,11gsskY , i,g f·fe.nlhet synes J,et ua:'8-
0 •. • s -beska, . .JT. , .l~oO'P. 

t.jän.st.gor1n~ d t ... nstgöriDJgS:tAY"1wi:,-

01ot saJkin,!Jgl:, att e J'8' för lk,rigsmia:kiie'ni, 
. _J - st,113fflagien . t.~ _.J, 

nnderoro•ll'8~ . . d'()Jllstol. I hkiwe ro~ 

men idomas av _r~vil_l.t~"en ,och hetj,äin,te VJd 

f il t ä.r -mw :m1 1 .,,,. . f • 
va-d a. · e . bDr.de [ Taga1-

och fyri•nrättnangen rld 
lots- . ... J.e :J.{,u.n.n;a för o -

.,,.r darpmu . . 
va.rainde person_, 1 · t särskild i 

. f" seelser näpsas en '14s _,.J1n 

nm~ ~- . .. tfär.dad ordningsst,;:w,g,a. 
aålmrll'lstrativ w.g u .. t .. 11 . ,yruri åiJ/äJn:-

E f "ljd ,av d"n Sll/l'S ;a,i· Diln,g, 
n • 0 ' • " ' 1~1.J.-- .r" 
" ol • vi"rI!ip 11A=• 1or-

ningru-na. med •avsoon e att ~kså de å;J.ä.n
ootts, torde anses va.ra, a 

• ·11. före utfärd,a,ooie av lagen- aJ!l· 
nmga,r, Vllllli3 .. Å .J , :t.r"rtt i 
gående sjä,lvstyrelse for ,J,anu m a: 

kriigstjämst :och inskriv-it-s i ,k:r,j, 
SJell'V eHer 1, lan-tvä.rnets fi' ,gsrn.ailt~ 
,_ '- . b" d' oima U ~ "" (11,a IK,gon, ora., >äir -de . . e er '"' 

eJ s "I ¾Il 
;k•va:rstå vid kTi1gsma,ktti.n .. Ja va åst ta 

, overf,·· Un~. 
serven, av persowaJ,en vid I ts 0ras till·'"" 

,o ·1i·ch 'r 
ni:ngen. f:yrill!ii e. 

,Då det torde ,möta svårig]i ~-

h f · .. t t · e~r "'t 
o,c y,rrnro mng•ens tjän t ''" il t 
.. • . I .J ·k·l . .. s a,nVii,"J o ~-
a,11 en a.uers ass tJansto;;;. . 'll.!11. illl 

.. · 1 · h t 1... bvf!n.gRQl,... er 
ha.r IJJlOJ 1ig1 e vort berecms• a,tt di --.rldig 
serven överföra d,e 1.id-iga~ 'll' b:ekt tiU 1~ 

• . •.,.n. 'n!k PP å.dad~ 1 .. 

!llrngar'. ~'~'.11 J~..H.,e 1 . • a,lla.ts i tjänst· "r' ,i]a~. 
sagd,a mmttnam.g pa grunld tllära.v ~ 1ng V1d 

om .sjäil vstyrelse för Alian,d med ,:.1agen 
ra•n1de ver:'kställighetsla,o- ioke n. 

1tb ii6. 
" :ö.lll!nat .:1 

lämipas. Il!]. 

Nu if J1åga1V"a1M.:n<le la;gförslao- va .. 
• . ·t l , . "<>1 rover ut 

uafan•de .a vgm s av .ruaJ11ds fal006ti . · 
1-~- ih" d· ti'J1J R'k d ng, over. 
.l/llJlli·Il!8.S arme · · 11 s a,g,ens an~ 
så liyda.mfo: e 

Lag 

gå · de inbyggames i landskapet Åland tjänstgöring vid lots- oeh fyrinrättningen 
an en f Il .. d - likt 

i stället för u goran e av varnp . 

I e111lig:het ·ined Riksdiag,e11JS beshu-t via,roer härigenom sta,dgat: 

I §. 
I a,'kti-v tjänst vid· lots- och fyrin:rättruiru

g,en imfräder va,rje år en ,å;]tlerskJ.ass av 

Alands ,befolkning, niä.mli,gen ide yng!imgar, 

vil'ka defåret fyl'l!a tjugu år och :rolre åistund'a 

fu.111@:>ra-wm'pli.M. 

~ §. 
Den aktiva tjänstetiden &- eut"år ooh tre 

månader. Eftier dess utgång· ö~fö.ras d-e 

tjän.st.guri~:gssky~o;e till TeW!lVffll ruv ,per
so.nalen vid lots- och fyrinwäittnii.ng,en ,oc,h 

kw.rstå i denna ijj,]1 utg,ångien a.v det år dä 
de uppnå:tt en ålder av femtiotvå år. ' 

I ~rven ungöm de reservrrn:än en åMers
k>lass. v::i,l:ka sa:mm.a åT init11ä/tt . _,,_ti t• .. 

• , <llK v Janst. 

3 ·§. 

. ~ se:ven av peroona1leu v:iid 1ots- •och f , • 
imattnmgen a1I11vij;ndes att """"'"~'"- Id yr 

"'"""'"""-' en de} ,av 

sagda person,al, som vid övning med !krigs. 

maJdenis reserv 1eller v:id .mobilisering in

tkia>Has i ikr.i.gstjänst, samt att i anån av be

·h,ov unrler !krigstid- förstä:rk~ sagoa. personal. 

U nidie:r fnedistid unå personer, höramde till 

Nlsemne.n av personaile.n vid Jot.s- och fyrim

rättn1Ilg€n, i,nikru!Oas tiH tjän.s,tgöring för 

saim,m:a.nik1gt högsh ,sextiotre dagar. 
Beträffande ocdnin,gen i'ör de säirskilda 

årsk1a.9Ser:n,a.s a,v reserven i•DJkaJfa1J1de till 

tjänstgö.rinig tifä:i1II1pas staldgaooet i 1 mom. 

·18 1§ värrupli,kit,sla.g,en. 

4 §. 
TjällJStgorin,gs,s,kyldig ibör, ifal1l .han .. ~ 

själv !i.D.111a,t åstuindaT, såvitt ,möjligt ans:~ 

las å tjänisi!,,o<ärinigsp'.1a:ts eJ.ler fartyg, h 
. • .J 0 1! SOJII· ' aD, 

pe.rsoruaJen hrur saimm-a mvuersml!l: M,. 

och erhålla sim nmdervisning på d~ spr 



5 §. 

J)e. som ådömts förlust av mi:S<llborger-

. ~;rtroerude eliler fö11kila.r.a~ icke van,a. 

Jr~tt -ill. får ej a.nvänrl~s i sådan tjänst-
vit ne~;; . 1_ • 

.. iug som 1 denna w,g avses, men, ma efter 

~~fl;en ,a.v det år, ,då OOl!l fyller tj.1160-U åir, 
in..,~0 ··tt • Id .• 
aoh :innan J1:a.n u·pp,n.a en .a er ,a,v tJWgm-

•tt a'r för ett år och tre månaider uppbM:ais 
e a. , h f . 
tm ,arbete V1Jd 1~ots- ~ .. ~rmrättnin.g,en. A 
,;åtla,n ,person s'lwla 1 ovngt ,stadgami(.en,a. i 

2 och 3 mom. 59 § varn11'liiktsl:ag,e,11 tiHiäimipas. 

6 §, 

,Den, som vid uppbåd eftt~r sorgt'lä!M~g 

prövning befi.runes ofönmög,eru .tiJ.l tjläu~

rlll'l!' vid lots- och fyrirurtättnimg,en, 'bef ria,s 

frå; tjäinstgöringsskyld!ighet, såviilt ej hiär 

neda•n annorlunda, sägs. 

Uppbådad, villken ännu ic:ke uppnlå.tt 

erforderi1ig !kroppslig u:hvooklim.g elQer liJdler 

av sjukdom, som giör horuoon tiillsvidaxe oför

mogen tiH -allrtiv tjänst, eUer änmiu ickie åter

vunnit sirna !kTarter efter över.stå'llden sjufir

dl(rm., sk.rull vid niästfölja1lll(fo upphåid undef60lå 

förno'a~l 'besi:ktn.ing. 

7 1§, 

Uppbå,d,ad: må :k:1.m'na heviljais 'lllp1pskov 

med erner befrielse från iruträcfö i ,a,ktiv tjärn.st 

i enlighet imed' stadg,andena. i 22 § väirn

•pl11Miagen. 

8 ·§. 
Stadganderna i värrupliiktsl'agiens 4 ikap,iibel 

om uppbåidskretsar och uppbå.dsmyndig

hete.r, i 5 llm.pitlet om 1Uppbådsläingder samt 

i ,6 ika.ipitlet om inika11.laiJ1Jde till ,besiiktniing 

och verkst,äl!Ja,rud,e av up,ptbåd äg1a motsva

raindte ti '.4amipniing i fmga -om 1.a.nHskapet 

Ala,nd 'Och ,d,ess i1nbyggaTe, .med följa,n:d,e 

Undantag: 

1 :o) lkretscbefiSlbefa ttningen :ha,Didlhruves a-v 

v~erböra.nde lotsförd,e,1ming,sclief, såvitt 

;r. annan sjöfarts.styreh,en uniderlydl!1nidie 

· ~nstem,alilJ av d.enna förorotn.a.s att un1dea

viss tiicr fuH,gör,a. 'kretsob,efens 11mgg,aIIJdlen; 

a 
. 2 :o) vid ibesi.k.t . 

b1trä.dies upp:båd:sn~n, a.v de uppibåd'a;d,le 

_3 :o) d~n, vil~n å en a.v -en civu.l d8lka~; 

frivrllig anm,ä,J ,_ p grund, a.v -lag. eblei 
, a.n SiKaJi fuJlioi" n.L • · 

anses ·sas•om, om :h ..,,oi,a ucrigstjän,st 
d • aiDJ vore !..~ _,. . ' 

en. u,pphådskr.ets , upP'V<Wad inom 

h 'h.. . , som '<>m.fatt A:i.. -
OC' ,a:n v1•sa.s att • a.r 'l>O stad 
1. -~- a,ng1:ven tid a _,.,1 • ' 

uesr,dnin"" 'Clä~~,d· · ill1uwua sig till 
0 • .,,l,d es samt 'L•u 

'mänina med~! sk .. ,. er,J.Iai er av aill-
aug ·rese'kostn,ad -~~.u. • 

och hänföras till d ser-••Il'l'ng; 
· enna u,pn11.åd kr t ... 

:de å l" , · . i:'U s e s .)8,mväJI 
. annmgar, v1l,ka, såsom 'f . . .. . 
i ikrigstjänst; rrviifaga mträtt 

4·o) ' ]" · · a. •a.IlJilr,ng vHke · .. k · 
1cri •.. · ' u eJ OllSI ar 1:nträda i 

gstJanst, ti1Lko1Illmer i,.k,,_ ..;;.tt tt "l 
• • v " .. .... u . a anma; a 

-s1,g ti'},l uppbå,d a,nnorstädies än ,å, Å'l _,i 
a;uu, 

9 §. 

Da~~n för ~e upphådiades ~nträide i tjä.nst 

f:a_s~t•a;.U,es å.!')rgen av ·ha.udds- och in.dustrj;. 
mm1sbern. 

10 §. 

Fördelniru,,o-en av de wppbådlade på de 

-olika v,er/h;a,mb,eloområ,denia. och tjänstgij. 

T1116"'S!p.ia tserna i'I!lonn lots- -0ch :f yrinTiilttninr 

geri amilooJilJiller å. sjöfartsgl;yrelsen, viliken 

äig,e,r geoom uppbåd&n.äimnden ti11:hamdalhåHa 

die upJ>båid,ade slkriftlig.t IIllm:le!iande om ti

den då och stlä:lfot diär ellfV'llir bor infiooa sig 

i tjän~. 
iBetl.iäffan<le ,dien, som å den fast.stä.1fö.a 

instiii],]ei'l$ediag,en ioke in,fo.n!IlJit si-g, tiL]:äuupas 

sta1~.a,nd;et i 2 mom.. Hl ,§ värnpliktsl-a,g,en. 

11 §. 

Efter .sitt i1ntriiide i; tjänst skola de tjä:nsL

göringsskyldige av'.läg,ga civil1 tjä.nste~~

Tun, som anser si,g va,ra ,ruv ,s~,ID1veiss1ka.l 

hindlra,d a.H ,g,å, ad·en, a1vliä,g,ge en, motsva

rnnid1e bö,,,<Jiid1ig försälkro.n. 

1'2 §. 
· .. skia1· såsom 

Befa,äff a,n<le y~1ighn~, som 'Oll f . 
. . . . ·· d . f .änst ·vic1 J;ots- ooh y1-

fnv1l!b,g mtr!IJ a •l J ' . M~ ·§ \lfän'Il:-
. "' .. Me sta,c!ga.niclet 1 

irurättn1JJng,en, :"~ _ .J_ J -~-, .. ,1 att ansökia,n :i.n~ 
p !i:kisi'.1atgeru, safo•= 1Ui va: ' 



4 

.. t'·l·l vooierioora,rude ikre-ts-chef samt aitt 
.Jamnas 1 . 'lt' t• .. si .. _ 
. om sölk-anrle.ns <Iiu,gil.1g.het tL :. ~an go 

Beträiffä.ndie den, ,som icke å föreskriven 

1,i<l mf'uillllii si:g til'l tjänstgöring, i .reserven., 

tiHWmpas sta<l:g,arndet i 7'2 § värnpl'i,kbslag,en. 

mtyg ~ . ·1 J"ik 
• • uflfäJl'd1as av c1Vll · iä1 are. 

n,ng ma 

13 §. 

16 §. 

Tjänst~rörin,gssky ldig sikal'I Jie~fö~!.ov-as 

omede.l'bart efter det h~n avsl·uta-t s:11 tJanst

<röriug. Under ,krigstild •ä,g,e d,ook ~ ~om. 

1'5 § vä:rn1pli1ktsla.gen imotsv•ara,111die bildälmip-

At <len. vilJ{en på grU!n1d a v d,en,na 1lirug 

tjäustgiör •v.i<l liots·- och fyrinTättn:i·n.g,ern elaer 

ä.r sys~,elsat.t .m€1d' a.rbete ivid, ,el:ensa:mma, 

1,!kall er'J;äggas ,da.gspenning, motsvarande 

det lägsta belopp, som ti]:}kommer värn

vliktig i aktiv tjänrst. u~ug. 
,H,em:förlova.n.d-e -a.v imaJDska1p å fart.)'lg,, som 

(befinner sig på resa, :må, rdär resans av,bry

ta.ndie skuJ.le våJ!.Jia arv&evä.rd r0läg,en1het, upp

skjutas fri! dess fa.rtyg,et å,terik:•0Jm1mit ~iH 

den hamn,, där ,det för ti}},f.ä;l.let är stafao

nera.t. Den överskjufan,de ti1dien 'I'älmas 

tI001ns'ka,pet ti:),t god10 vid j,nJka 1J.a111d1e W l 

t.jämsf.göring i ;reserven. 

14 ,§. 

1&ör sig den, som på gmn·d aiv -denna lag:, 

ilir an-sfällld eHer bort initräid'ar i tjänst ·vid· 

Jiot.s- ooh fyrinr'äf,fm•ingen, s'k'ylidå.g ti;]i] ÖJ.'!Ott, 

s-om, om det begåtts ia:v vräirn'Pltlltig, .sikrul1e 

bestraffas enJl.ig,t stra.ffl 3.omen för :kirigs.m,a;k-

1.en., skol·a stadigarudena i si.stsagd:a. iJ.ag, .ii tilil'

.Jämpliga :dela,r komma ti-ln• arnvändn:ing, men 

,mrulet :h.81nalägigas av aJilmän domstol. 

A.ngå,end,e sjöfart..s,sfy.rel-sen,s ;ooh förma:ns 

rätt a.tt .åll-äg,ga. tjä;nsfi,,CJfärin.gs,:3.,ylidrig -011d1-

ning...<:Strad'f sta1dgas genom för.or<lnci.ng,. 

15 §. 

1,7 §. 

Förut-om 8 § avse ,st,aidiga,1l'd·enai i ·den1rna 

Jag ioke personer, vii1!.ka efter uppnood, tollv 

års ålder i!IlJlytta.t ·tiM Åla.ntd t()Ch e nl!igt la

g-en ,om själ v,styrelse för detta -landsk,a,p 

böra. fuHgÖ'ra. värnip J.ikt., ej hel!ler d'em, vilb. 

vi<l 11ippbå,d a:n:m.äl,t s-iig önsk,a, inilrlä/d,a, i 

lkrig,s,tjäJn:st -eHe.r efter d'Elnna.1 lags träidla1D<lle 

i Ikraft ra.DJta:gits Slå.rom friviHi,g,a. i' sådan 

1,iiänst. Betraff.anrde ,dylika perso.ruer tilaiälm

pas ,m,e:rl niä:mn<l=a un<la.n.tag värupifätslagem; 

,och äro de .J i1k,ställoo ,mteld· V'äTruplilktige från 

a.n1dira. de.far -av Tik e t. 

18 § . 

. De inhygg,are i landsk,a,pet Alrund, viHoo. 

v.iid <lenm=t, lrags t.räd.!andie i ikraft 'fiil.J!hijra 

.krrigsmaJrtens reserv elJer •Jia.n,tvär.nets fö115fa 

el )'er andira. ikia.teg-0ri ,och ioke åsturud!a kv>a,r

stå vid :kirigsm-a!kten, skola insk:ri1vas i reser

v~n a,v pe.!1$0nalen vid ·J.ots- och fy1,h1tr-åltt

'llli•n:ge.n. 
Sta,dga,n.dena. i •6'~65 §,§,. J. :zn,om. ·616• §, 

617- 7'1 §§, 73 §, 1 1mom. 74 §, 7'7 §, 80-

/84 §§, 3 oob 4 mom. i86 <§ sa'Illt 87 -§ väJrD

p,lild.slag,en äig.a miots.va.ra:nide til•läJm:pnJi.ng 

å ,dlem, SO.ID på grnmcr a.v denna !,a,g är-0 sky,1:

dliga. -att tj,ä:ustgi&ra: vi{l; lots- och fyrin,r/äibt

ning,en. I frå,ga OIID dessa. g,ä,lla. jiäim vtäl staa!

gandena. i 85 av sa,g<la ilaig, ·J.i!kvä1 sållun.da, 

att den polirsm~m, vilk-en vid tiJ.lfäHet .skwH 

såsom !ledamot näTvara. i JUpplbådsnämnden, 

,förordna,s av la.n<lshövd,ingen samt att upp

bä.dsnä:mn,den •biurä<les av en läk,a,re. 

I ·hiäiI1Jdeil~ie '<le å;lännin,g,a!l'1, som lhru-f:örin

na11 ,m:en ,efter utf.ärda,n,det av .Jagen om 

sjiä:l'vstyr-efs.e för Åland varit uppbåJd' wn

dierlro.st,ade och ej på .grun,d av fr.iiviUig anr 

mäJ.a,n inirätt i IIDI"igstjäJDst, ic!k-e finna -ä?ru

väntdmån,g i ICJlf.,s,- ,och fyrinr.äittminigens tjämst, 

sk•ola jämvärl1 de inskri•v,a,s i reserven. Vid-ta

ges så1dan åt.gäT,dL sk,ola de JUppbi;a.raide av 

s~un!ma 1å'lclerskla.ss, &om på g.ru1nd, ia.v fri

v1l·hg ammäil·an vid uppib.åicl ,ståi i ,a!kti,v 

krigstj•ämist, därifrån be.frias. 



. vi•liken, ~uru därtill förplli:k-
.,l!ii.ll01~g,trätt i aktiv mi•litärtjän.gt, ska:H 

tall, icke~: f,ulJlgörarude a1v vän_npli1kt tjänst
i 5tli:lle~ fol ts- och fryri nrattnrngen,, så:viida 
gör-0- ~idr;IJIJ fyl1lt tjuguåtta år, i vililret 
1ian eJ . wrives vid reserven av personia-

1 baD iD.9 · 
fwl 'd sagda inräthnng. 
Jell VI 

:S:elsi'llgtfors, den 1 juni 192·2. 

5 

D .. 19 §. 
e nanmia.re be-t" 

fordras för den . I • a~melser, viilka er-na. ags tiH" . 
geoom fö11ond·ning. · aanpnung, rulfärdas 

20 §. 
Denna, .Jag träder i :kraft d 

'!:D- -

Republikens President 

J ,usti tieaninisrer 


