
Sedan Landstinget i 

K U L T U R U T S K O T T E T S bitall-' 

kanda N:o 2 i anledning av 1anc1stingsmannen1 

K.J.B1ornroos
1 

petition angA.encls kristindoms

unasrTisnlnf en i folkskolorna. 

aTSsencte å Utlåtande till Kulturutskott.it remi t-
1 

terat rörenämnda petition, har 
KUlturutskottat tagit i ÖTervägancle di 

aäri uttalade synpunkterna h .. . · 
oc on:::kmngsmålen samt får i anledning här-

aT vördsamt framhålla följande: 

Vid senaste riksdag lämnades Tilande över nyval en religionsfrihets

la.g, enligt Vilken religionsunclervisningan i skolorna blive ett delvis 

frivilligt ämna, i det att barn till föräldrar, som icke tillhöra något . 

religiöst sa.mftind; skola befrias från yarja form aT re,ligionsund.ervisnlllJi 

I samband med clenna lag, vilken nu pågåenae ril<Bclag äger antingen oför-

ändrad antaga Glller förkasta, kommer att aT riksdagen tlll behandling 

upptaga• frågan om rallgionsundervisnlngen i skoloz:na.· I anledning här-

av har förslag framställts om att såsom obligatoriskt underv .i.sningsämne 

rör alla elever införa en morallära, 

utan vore så att säga religionslös. 

som icke vore byggd på l<ristendomen~-

1 
I i1ändelse detta förslag vunna riks-

f 11 re ro .. ljden härav, frå.11sett svårigheten att sarntldig·t meel-dagens bi a , vo .. 

clela undervisning i kristendom och en för densa.mma trämmancle morallära, 

.. ' i .. .. 
att kr is tenctornsuncterv isningens s tallf1..,·ng sas om laroamne bleve tillbaka-

satt och antalet därför anslagna veckotimmar redu~rat samt 11,na kristen

domsundervisningen måtiänaa småningom avlägsna<l från sko1or..n~. Bez:örcla 

rörslag har uppväckt stor oro 1 församlingarna. och glvlt upphov ät talrl-



I. 

ka proteiter. T 
Den !råga, som enl.1gt det ovan sagaa kanske enart Skall aygöras 

I g 
ler våra barns uppfostran. sed.an århundraden tillbaka har 0 

Ala.na.11 

1evat sig in 1 1eris tencl.o1nens grunasannlngar 01,;h en moral, som iJ 

ta~ 

lot11 
byggd på ae,sa 1ann1ngar1 kan icke här ~inna bifall. Liksom Vi B . .. 

J al.ta, 

vit upptostrad(J 1 den evangelisk-lUtheraka läran, 

att jämväl våra barn skola bliva delaktiga därav. 

Tilja OCh fora. [ ra l1 
I 

Det är, s åsom P 
it1 t 

na .. ren tra:nhåller
1 

oss angeläget, att det 1bla.nc1 oas uppväxande 1 .. s aktat 

rår en goa och omsorgsfull underTisning i den evang1Hisk-lutherska tro 
I 

som är ett dyrbart arv rrån våra fäder och som erhållit ett kort utt:ryl 

i den bekännelseskritt, vilken vi alla läst från vår barndom, nämligen 

Luthers lilla katekes. Då nu krafter synas vara i rörelse, som vilja 

beröva oss möjligheten att genom skolorna uppfostra våra barn i vår eg 

tro, anse vi, att Landstinget icke kan underlåta att vidtaga åtgärd ti~ 

törebyggan<l.e av denna fara och rå vi i följd härav vörctsaro.t föreslå, a 

Landstinget 1 stö<l. av ~:13 i l agen om sj älvstyre11e för Åland, given å . 

6 maJ 1920, ville besluta 

att ingå till 

w 
att r il<S dagen vid b et1andl1 ngon a • o vanb•-1 
rörcla lagförslag rnåtte baakta, a tt iaute 

ctomsu.nctervisnlngen i skolorna blbohållas 1;. 

sin nuvarande form octi utsträckning saint j 
en f'ör kris tenctomen frä:rnaand~ mora1undervi 

r ' , . 



311 
nlng lcke må i de1aroma införas. 

llar1.lhamn, den 14 •~teml>u 1922. 

~Ju~· 
~~. ~~ 
-r I)'--/;.,- })i 4 ,2, ' 


