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Skrivelse till A0 

landa landsting jämte Riks-

dagens svar å Regering~ne proposition med förslag 

till särskilda lagar rörande landskapet Åland för 

såvitt anglr förslaget till lng ·, 0 
Q innehallande sär-

skilda atadganden rörande Ålands befolkning. 

0 

Till Alands landsting överlämnas härjämte uti det avsee~ 

de 1 mom. 56 ~ av lagen om självstyrelse för Åland av den 6 

maj 1920 stadgar Riksdagens svar å Regeringens proposition 

med förslag till särskilda lagBT rörande landskapet Åland, 

för såvitt angår förslaget till lag innehållande stadganden 1 

rörande Ålands befolkning; bärande sagda avarskrivelae i si_ 

nom tid återställas. 

Helsingfors, den 1 juni 1922. 

R e p u o 1 i k e n a p r e s i d e n t 

Justitieminister 



1921 års riksdag N :o 42. 

Regeringens 1•roposif f 11 . 
till särskilda lagar rörandtonl Il k R1ksdÅagen ltleel förslag 

e ants apet land, 
Ef.ter de't iuom ;issa.:kretsar •bland l1and

et .. ·Ha.nds befolknmg en 1rörelse uipp-
ska.P d I - ·.l k ·t k 'l · ·tt a.vsoou. e a1w·s rupe ·s a.vs . 1 J•ainde 
~ta ·· d h d f" · d - • Finla.n oc · ess , O'l~emrng me Sve-
f~au har Folikens fövbunds rå<l eJter akt 
nge, kk · • 

va inhämtat sa1- ·unmga.s ut lat.a1ulen och 
ha an utredning 'behandlat ifrå:gan vid sä.r-8un . .. . . . 
skilda. sa.mma.ntraden.' vid vil1ka Jämväl 
f'ulands r.e.genng vant represen.teTad. Rå
d;t har e11känt Finlands suverärni:tet öve•r 
A la.ud, men a.nsetJt. at.t de na.tionali tet.sga
rantier lagen om självstyrelse for Aland in
uthåller ·borde, i .den allmänna fredens 
intresse ävensom för try.g.gande a.v de fram
iida vänskapli1ga .för1bindelserna mellan Fin
land odb Sverige samt a.v befolikningens å 
Aland väl färd. utvid.ga.s. 

Förbund.srådet .god:kän<le fördensskull vii<l 
~it.t 5{1.mma.nträdie d1eni 217 si:st:li-d1nia juni en
hiiilligt ett f.ör&l1ag W I ·sta.dga.nden. röra.IJJde 
Aland, av.sedda att förv~rkligas genom 

frnsk lagstiftning, vdket för"'l"·Cl" dt ' t ä v . . . . ~ .... ,,, go . ·ag1 s 
en a' Fm.lan<ls och Svenges representa,n-

t~e~. Eniär en d;yli1k .la.gsti·fitnin1g för .Å:la.nds
f.ra.ga.ns lösn'ing är a•v behiov1et påka.llad 
tram'.lägga~ iliiärm€<l två la·g.försl:ag, a·v v:,Jik;. 
de:t. lörra för a.tt bliva ,giäilla;nde förutsätter 
Alia·ntd•i;• la.ndislti'ngs .biifo H. för RikS<l'age

11 
tiU 

a.nitagam-de. De~· 1 i giger i sak€·n:s rna.tnr aitit 
i frå<ga1va raude lag&tifttni1ng \.··iid ä1ren<l·ets be
handling hör betraktas såsom en enda hel:het. 

Sedan d'lm iruternationel1l behanrlli·ng un
derkastade Alandsfråiga.n sålunda blivit av
gjord, förefinnes icke mera s·käl till åtal 
mot de personer, vilka i följd av strä
vanidenia tiJ.l Ala.n1ds av.ski..lja.nde från Fin.
la•nd underlåtit aitt fullgöra. sina i väirruplik
ten 1grunrladie för1plilkitelser eller genom 
verksa;llllhet, a.v.&eernde Ala.ncls ruv.ski-ljande 
från Fin:land, brutit mot Finlands lag.ar, 
FördeIJJSkull överlämnas ti•l'l Riksdrugen jäm
vä.l et.t la.gförslag där.om. 

Lag 
innehållande särskilda stadganden rörande Ålands befolkning. 

I 

I enlighet med Riksdagens besl1ut., tiUikommet i ~len ordning · 00 .§ i. La.n.tdaigsord-
. · , .. · • t·' I J äO'O' t·i Il ooh äind'rmg a.v lagen om nin.gen .föresknver, stadigaiS .hafllgienl()ro, sas om 1 .,,'O 

~jä.lvsbyreJ:se för Åla.llld', som föl:jer: 

·1 §. 
Landshövdingen i Alaud ut nämnes av 

rt>publikens preside0it efter öv·euenskom
lllelse med ortHöra,ndie111 för laooJstin.get. I 
händelse s-a1m1förs14nd ickie ernås, u1trer pre
sidenten ti.U la.nd'Shövding en . aiv ,forn per
~oner, viJ.Jrn förorcl ati::; e:v la.ru:lstinget och 

er.bjuda erforderliga förutsättnin1gar för att 
lands1kapet ska.Il väl förv;a.lta,c; sa.rot stafonis 
säkerhet t.iHvarata.gas. 

. . 2 §. 

Alarnd<S Ia.ndsitin1g och komm"Unier är;. ~oke 
skiy!.d-iga aitt uru:leflhålla. eller lämn.a I rag 

,. 
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cd a i vi! ka un:der
til l a™f.ra skolor än sa an ' 

·•k t ätr •weOJSka. 
visniing~prai ~ . - 1, Jiter staten under-

il de un<ler\To1S11tngiSa~s ~ råik t iva.ra 
håller :skall underv·i.snJ1nig.ssp < e 

c::yenska . mtyoke 
' U"'n ·e<:lerböra.ndie 1k6.m:muns sa. · 

l'<l·n \ • • ·k eddelws 1 
• · mi.der.v'isniiug 1 'f ms a ro . 

ma eJ .J~ hä,lles ebler åitngube'l' 
folksko.la, som un~r 
understöd a i· stiruten eller kommun. 

--- -- -s ----- 1 -;; . . ) 

• F·insk mei<:Lbongare, som inflyltlta.r .:t1iII 
landskapet Å'l'8Jld, erhåller kommunal .röst- j 
rätt och . röstratt v id vW. tiH landstanget Il 
först eftter det han under fem år ·där iha.f.t. 
laga bo oeh hemvist. Vad här sägs ma 

di0ck icke ti !lä·mpa,s å. iden. som tidi.gare .så I 
lång ·tid i Jaindskapet Ala.nd haft laga :bo 

00]1 hemvist. ~ ~ -·--·---

4 o§. 
Lan<l·ska~t A..liaind .foa.r rätt atit för sina 

be-hov a.nvändia .halva i'lliko.mst:en av gruind
skatten u'Wver de inJmmister, <QIID v-i:l•ka .stad
gas j 211 § av lagen om själrvstyrelse för 
Ala11<l. 

--- i5 i§. 

I
l . 11.ar .fasti.gihet, belägen inom 11'a.ndskiapet 
Ala.nd, försålt:S> ti11l nrugon, som iokie :har 

j lag.a ·bo ooh hem.vis t in1om ]1and•gkia:pet, äga 

Iandslre.p·eif-. den foommiun i•n·om . 
. •. .. , '. V'lt]kJe 

ti.g.heten ar 1bela.gen, ::ra·mit en&ki]d ll. fas. 
som däirS'1JäJdes ·har k11ga. ·bo och ih l>er~n , 
rät t a.tt iinil1ösa. fas1tigiheten :nil! e oelll.vi~1 . 
vil1ket. i härudelse öv·eren.s.komm·els ~ l>ri~ . .. . e ldk, ' 
nlå•s-, faststaiHes av un.dierrä~n · : er. 

.J • i·· I en1Ji.,.h med råld:a.nlllie pns .a:gie. -i:;· et 
- Nä1•ma.re -Iii5t.ärnfile:158.r-öm~·~1~.:: . 

v.,.,.,l'U~ " 

t~ns utövande och om förefoiäidesrät.t t'll ~ .. · 
iring meddelas i särskiJ,d lag. 

1 ~os. 

6 .§. 

I hänldel.se a.v Ålamd:s landsting a.u,fo , 
0 I 11 .. k · · ra~ kiaigoma. e :er anmar mn.gar 1 anlednin . gh 

ti.lläm1pnrngen a1v st.a.dga.nden.a i denrna l:aCl' 
äver.läimn ar repulb 1 ilrens reg.eri•ng desa.m.zn!' 
med biliä:gga.ndie av egrua a0n:mal"knii'llgar: 
tihl Fr0lkens förbunds råd, på d.e!t a.tt för~ 
burud•sråJdet. må k:un.na 'Övervaka ti.llänl'p
ni ngieill a.v sa.gdia .sf.a,d•ganideTh och, om sa:ken 
ti 11 sfo. nafor är a1v rä'titslig ooska1ff enihet. 
införskalf.fa utlåtande av permainenta int.er~ 
n1ati:oneHa domstole n. 

17° i§.. 
1Demna l~g må icke änd·ro..:s, förklarais eller 

upphävas, ej heller ·in.iå avvikeL$ ifråm den
samma göras annoffledes än moo A.Jand~ 
la.nd·stirngis "l:rilful1. OOh å den ötdnfrrng, soon om 

grurud'Laig är .stiaJdigat. 

I' I f,•\ "' ' ' 

Lag 
om utövande av lösningsrätt vid rör8äljni.Iig av 1 fäslighet på Åland. 

I enlig.het med Ri,k&da.gens beslut ti'llkom .t . d· 
er r.·· k · ' me · I en ordning 6·0 § Lantdagsor<lnin-
_.,,en <>res ·river, stadgas härmed som följ.er: 

1 §. 

A 
Har fa.stig:h€l, beläfgen i·nom lawdiskapet 

laind fö " 01t t'll 0 

' I :,a,, . .s Il 1Hli010n ~om i' ,_,L,,, h 1 b O ' • v K"° · '311' aiga 
. o och hemvtist i11i0m la.nd'skaipet o h T· 

fl'ere med stöd av 5 f:. • '. 
0 

V'l Ja 
skil ~ 'S 1 Lagen. a.ngaerude sär-

.da ~ta.dgta.nden rifrand€ Åla.nds befo lk-

.. 

nifög Msa fas:tighet-en., biHkommer, därest 
i:ckie lröpa.re.n överen.silmmimer om · dess för
Yttr.anide å;t ·någon, .som .på Åland ·Ji.a.r l~ga 
bo <>~h hem vist., 1för-eträdesr.ätt tiU lösll'ln.g 
·tandskapet och dä.reiter den lk'Ommun, ino~ 
vilken .fästig.beten är beläigioo. Mellan tva 
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~kilda av.gör lotten. La.ndska-fiere enl:i 
eller t··va.s a.v landskapsnämnden. 

"tt u 0 ~- ra · 
11e1~ 

2 §. 

O .. u,.,kar lösa fas1tighiet, varom i 
•Olll ·~ 

~~~· f: •<r-a . aruroäl)e därom hQoS Jandshöv-
J~ il! rag . · ·dr· d 
d
. ~iren ;,eul[l.st. Lnom iEm. 00mda~a· d 11alll et 
111=- ~budet å köpet ro e1a; .es·. Lands-
r·c;ta up1, ~ , 

1 tl ~ . fo\i.01<T.er a.tt, e1:Wr aibt 11a .. v•a. hört. 
hördi!Jge<n oo "d f . h .. 

för<>rdna. huruv1 a. ashgi ·eten ar 
köp&rell, 
r~n underkastad. . 
o-H 'beträfifaooe f:a.stighet bestäimits a.tt 

11~ )ÖS'6JJ. und:erka1sita:d siaimt vi11ja f:J ere 
dtn 1 . 1- .• • • 

d 1 ... 3 ooh m.r ic.11.•e aigare1n miom en ma-
en o~ ' • . 

nad frå.n .. d.et .såidiant 1beis.luit, s.om. i 1 morn. 
ärones. fa:titats, ·överenslrommilt om fais

n . •t • h • ii(J'hetens ,föry.t.trmg a niaigon som ar :pa 
AJa.nd J:a.ga .. bo och hemV11st, ibesbäim1.me 
la.ndshövtli n.gen eniligit 1 § vem lösni.I11gs
räb!:€'n sk!aH tiililikomima.. Då 11ottning i dy
likt. fä.Il 1bl.fr nöd:iig, ~1ik.1sbäilles den- av 

landshövdingen i lan.tråidiets närvaro. 

,3 §. 
•Ernås ioke övereTuSkommelse om lösens 

belopp, övenläimne den ,tilil lösning berätti
gade eller fa.stigh~t-ens . ä;ga.~:e frå.ga111 ·tiiH 
underrätt.5 av.göra.nde; och ska;ll motpar
trn genom stämning beredas tillfäHe att. 
bliva hörd i s1aJken:. 

1Kmt.naderna för ·sa;kelliS' beha.ndlling v~d 
domstol~n skola. be:mr~dais av .d:en. sam· vill 
lösa. därest ej ·domstolen. finner, ~1tt äga.ren 
skäligen bort. åtinöjas med den eribjudn1a lö-

sen .ooh a1e1; ha.in för.ty bör v.iidkänin•ais .kost-
118 de1,na, elJ er någon del ia;v ·dam. 

4 1§. . 
Då landsfastighet 'löses, ska.l l den avträ

daiS den 14 imars,, som in.träf1far näimna.st 
ef·ter tre måna.der från oot lös~nis beiopp be
sfämts.. ·Btad1s'fa.stigb.ei" skaill a•vträdaiS den 
fa.rdaig, som inträffar närmast ef.~r två 
månalder från det lös·en..s beloJ>p hest.äimts. 
Öv.erenskomma Soaikäga!renia om •mna.n över
l åit.elseda1g, läm:de det t.i1l·J eft.errälbtielS€. 

.Lösen, ska:Ll v·id förilust aN lösmingsräotten 
erläiggas senaist den dag alv'brädandet bör 
1\ga •rum. 

Däir ·ej annorlunda överenskommits, till
·kommer a.vtriädaren ersätbning av säl1jaren 
.för v,ad han utöver lösens ·belopp ·kan ha.va 
oerla,gt för fastigheten. 

ö ;§. 
·Vad i a.hlimän. 1lag är .stad.:,<na.i a111oC7'lliende 

rätt aht lösa fä.'S'bighet äge icke tillärrnpniing 
i f råJgia '<)ID 1f.astigthet, v•iliken jämilikt 5 § 
i ]1age11 a.ngåend·e sä.r'skilda. stadgan.den rö

rande Ålands •befofäning löses. 

·6 §. 
Ändring i domstols 0011 landshöv.di.ngens 

beslut. sökes i vanlig ordnin,g . 

7 §. 
Denna. lag miå ioke ärud11aJS, för-klaras eHer 

t~p.phäv·as •annl()ruooes än med Al,amds lands
tiDJgs biifirull och i den •oro;niing, som OIJll 

O'rundlia10' är sta,d.gait. 
0 0 
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Lag 
därom att åtal mot särskilda personer, hörande till landskapet Ålands 

befolkning, skall förfalla. 

I enliigr11et med R.iksda.gens .beslut stadgas häri.genom som följer: 

F ör ha.nidiling, wm nlågon hä.rföri·11n.a.n ·be
gått i ~fte a.tt a:v.sk.i1ija Å Ian.cl från Fin
hmd, må åfa.I icke v·äicka.s. IDj heller må 
mot pers<>ner. höra1nd~ t.iJI la·nd.1sk1a.pet 

Helsingfors, den 11() oktober 1 ~21. 

Ala1n:d's bef:ol·kning1 vilika härförinrua.n. p.ä 
gru:nld av v.ä:rD1pli·kt .lxwt inif.i,nna sig t.il! 
uppbåd. men un.derlåitit. detfa. åt;a.l väckas. 

Republikens President 

Justitieminister Heim-0 Hebminen. 
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Bilaga. 

Folkens förbunds råds beslut 
angående Åland, tillkommet vid rådets sammant .. d d . . 

. ra e en 'Zl 1um 1921. 
............. ~ ... --~-......... .,. ___ -.., .. _ -----

,Beslutet raitt :tillfiörsäk1ra ooh garan
'1· ;folkniingen 1på. de åländ1ska öarna. be

trra deet a.v de::."'S ·sv'enska s·pråk, kuHur och 

,4 Pers ··t · . : - orner, a IlJUita.nde mei\ibori!J'arrätt 
~. Fmla:nrl, tviilka infilyibta tilll den åli ndska 
ogrup,pen., skola. er,hiåJH-a, kQlfilmuna;l rös'träJtt 
och irösträ'bt ·v·~d v1a.1 t.ill landsting i) först 
e.fter det• de under fem år dä.r iha.f:t sitt la;g-

~aran 1. ,...!. · ...,,. · ~ i.al -OO.·vänjor, ,för.p 1LK11:a r s·ig ~m11a,nd aitt 
!011. a. ~ 
ni~ det sna.raste ~ lru~en om sjä!l1v1~else 
.. Åland ia1v den I {1bor va.m 6) maJ 119·20 

for • _,.J t • . r··ra nedan.stäeu11.1~ ga.ran ler: 
• h?a bo och hemvist. Såsom inlflyt.tade skola 
• e~ a nses personer, vi\'ka t idigare fem år ·haft 
t sitt la.ghga bo och hemvist på Alamlsöama 

ID 0 ' 
'" _ ! .1andiS l·a1ILd1stiug och 1komm uneT 

är~·ieke under n:ågra omständ·iig.heter skyl
diga -aitit underh1llla. ·eUer läimrna bidrrug .till 
andra skolor än sårda.nia, i vil1k•a un.dervis
ningsspråJret är sveDJskan. I ·sbatens· under
risn'iu,,,crsa.netaLter skall •u.n:derv19Il·in~n jäm
~äl meddelias på svienska . Utt:an· vedel'lbö
rande kommuns · samtycke må -ej undervis
riing ~ 'fin1S1ka. meddela-s i. .f.olikskolor, som 
und-enh'ålla:s ·el:ler ·å:tn~ju:ba .. understöd av sta
ten eller kommunen. 

·~ . Då ; n fa~t1ghe:t~ ibelägen . å Åla~d, \ 
s&IJes till en person, som icke ha.r sitt laghga. · 

I 
bo och .hemvist inom landskapet, äger envar, l 
mm där har sit.t la.gli.ga lbo och :hem vist, land- 1 

skapsnämnden el'ler den kommun, ·1nom vil- ~ 
hn fastiigheten är belägen, rätt .a bt lösa fa,.. 
!tighefam till ett pris, vilket, i .händelse över
enskomanelse icke ePnå:S. ska;ll bestämmas 

\
a" llllderdomistolen. (hä~aidsrä.tt) med a.v-
seende ifäst lå mda.rude J'.!f~·äW,:.._., ·-
r De1alj1beStälll!IDelser Slkdla. faJS·tsitä:l'las· ge-
n~m en säiiskild iaig ·angående .förfarandet 
vid lösning srum!t ,företräde mellan. .flere an
bud. 

u De~na lag .kan ä;n.dTa•s, .för:kl!3ii-as el~er 
PPhaivas iblott under samma förutsähtnm~ 

gar "<>m • .. 1 · SJa rv·sityrelselaigen . 

-----

15 · - Lan<l'shö;o_·mg~ å A..l'and·söar.n·~ 
ski8ll~ utnä.mna1s av den f:insk1a republikens 
president: efter överenskommelse med ord
föranden i landstinget för Alandsöarna. I 
händelse samförstånd i0ke ernås, ·ska.11 re
publikens P·resident. utse 1andshövdin.gen 
bl.and fem per.soner, vii:l•k·a för·ord'<its av 
1andiStiniget och som ierhjuda. erforderliga 
tf.örutsätt.ni1n,g.ar för att landskapet skall väl 
förvalta.s .samt stai:ens sälkerhet. ti.llvarM:.a.-
g-as. 

16. - La.m1ska1pet Ala.n.d ,skall h3N·a. rätt 
att, för sina behov .a:n.vämrd!a 50 % av in
komst.er.na 1aJV wun1diskiaitten ·u:töver de i:n
k~ms~r, som a.1v1ses i 211 i§ ·av sjä:l.v1styrelse
laigen . 

. 7. - Tulkens .ffo1bUIIlds red •ska.U vaka 
över 1Jiaä;Illlp1l1in1gen 1a:v ·de av·sedda. g-aran
tiel'na .. ·F·irulaa:lld sk1al~t jämitie eg.na påimi.ninel
ser giva fönbutrudsr1åidelt del iav aHa. klago
mål •och arumärkrningar, ·SOIIl fll"aim:sbällas· av 
A~am1c1s lamdJs:tiriig i f 1råga 'OOil ti.lltäim:pniinigen 
a:y ovain.näimnda. gaTa.n·tiier, octh 1fiöI1bundisr.å
det må, i hämdelse .frågan vore aN räitibs~·ig 
natur. tinthäimba utilåitlande aN 1d·en ·ständiga 
mella.~folkliiigia d-o~stolen. 

') ordagt·ant: kommunal och provinsiell rösträtt. 
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Detsmwm.a på 01-igina'lsyråket: 

l!. - La Finlande, resolue a a1ssurer et 
å gamntir a la. popul.atioDI des Hes d~'Ala.nd 
la preservattion· de. sa lan.gue, de sa. cul~ure 
et de ses tra.ditions locales suedo1.ses, 

s'engaige å. i·nh'IOd;ui.re å 'bref -dela.i dian.s I~ 
loi d·'autooomie d~ Bes d'Al11md du 7 ma1 

1-9-20 les garantie.s ci-de.ssous: 
2. - Le Land:.st.irug et les Communes 

d' AJa nd• ne solllt, da.n..s aucuDJ cru;, obliges 
d'entretenfr ou · de subven.tionner d'a.ufres 
ecoles que oelles ou .J'a la•ngue d'enseigne
ment est le suooois. Dams les etablioSS<e
men.t.s scolaire.s de l'Etait, l'enseig.nemerut se 
fora eg.alemen.t dans la langue sued-0.i.se, 
Sa.ns le consentement d~ lia. commune i.nte
ressee, la la.ngue fi.nnoi:se ne peut etre en-
5€ignee dans les ecoles pri·mai.res entrete
nue.s ou subven.tion111ees pa.r l.'Eta~ ou par 
la commune, 

3. - Lorsqu'u11 immen:ble si-tue a Ålan.d 
est v~du a une per90nne qui n'a pas son 

1 dom.icile lega.I da.n-s Ja. province, toute ,per
. sonrre y dQmiei1lioo Jega1lerrumt, ou Je Con
seil de Pr-0vince, ou bien la. Commun.e da.n.s 
laqueJ.Je l'immeuhl~ eSit si.tue a le droit de 

' ' 
racheter l'immeu.ble å un p·rix qui, fiaute 1 

d'accoro, sera. f.i.xe par le tri•bun.a 1 rle pre- \ 
m.iere i·nstance ·~Hära.d·srätt) en teonant ' 
com pt.e du prix coura·l!'.t_ _ _ .• __ _ 

Des pre.scrirpt.ions detaillees seron.t f.ixees 
par m1e loi 51påci'ale ooncern.a.n.t la· proce
dure d'u rach.at et la. priorite ent.re plusieurs 
offres. 

CeU.e !oi ne peut etre mod~f.iee. iuter.pre-

tee ou albrogee que da.ns les memes condi

tiorus quJ I.~· ~·_gi. -d0'1aut.op.1omi~ _, . ~·--
# 4. - Les imm~grants d:a.n,s 1'arohii*: 

d'A,Jamd joui1Ssa.n1t de& c1roi:ts de cito1y 1en en 
·Firul'an<l:e ni'aicquerront le d1roit de .suffra;ge 
communa:l et 1provinci1a1l d1a,n.s les lies 

qu'a.pres ciruq •ains de d.omi~ile legal. N~ 
seront pa.s considerees"comme iimmi:grantes, 

, les personn.es qui on-t eu p·recooemmen t ci·nq 

~-an!... d;e domic ile legal diani5' les Il83 d'.AJ.and. 
5. -- Le Gouverneur des Hes d'Aland 

sera n.omime pa.r J;e Presiden.t die la Rept1-

blique f·irula.nd1aii'S€, ·di'aooord. a•voo le P.re3i
den.t du Lanid-siing des liles d'1Ala.ntl0

• Au 
cas oi1 oot aiccord n.e pourra it se reail.iser, 
1~ Bresi~nt de la ·Repwb'lique dhoi,sira. l·e 
giou vernreur sur n ne 1 is.te de ciruq ca.11d~da.ts. 
designes par le La.n:disting et ·presentan.t 181:5 
garallJties requi•ses pour la. boune adlmini
stration des iles ei la. securite de l'Etoat. 

·6. - La province d'·A.Ja1rud a:ura le droit 
d'errupl-0;yer pour s·es besoin.s 5.0 % d-es re
veDJus de l'~mpö't foncier, outre les- revenus 
prevus par l'a!fticle 211 de la: loi d'autouo
m1e. 

7. - Le Conseil ·d-e la Societe des N a.
tions vie.illera. a l'aP'plica.tion. des g.aranties 
prev,ues. La. Fin.lan:de troa.nsmettra aiU Oono
;seil de la S~iet~ des Niat.ion.s, avoo ses ob~ 
serva.tians. toutes p.Ja.in.tes ou reclaima1tion.s 
du La1nodstirug 1cl"A.J.aDJd a.u .sudet de l'ia.pp 1 i
cat.ion des ga.ra ruties susdites, ei le Consei I 
ipl<>urra, au ca.s '<>U la. qu~tion serait de na
ture juri•di.qu€. consulter la . Cour perma
nente de .Just1ice initerniationale. 
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Folkens förbundsråds beslut 
angående Åland, fattat vid rådets sammanträde den 24 · . 

suvie-ränril·et~n över Ålafälisöama er-
1· _ tillhöra Fmla.nd; 

k iUll~ d J' " f' d d 
•
1
• Dock ku1ma en a 1 .main.11~ re ien, e 
'
2
· .tida gocla rel'ationernia mieJ.la111 Fi.ruland 

frdlll SYerige. själ va (}arnia.s 'V'äMärd och 
oc~i. Pn.dias<t hefästa.s ,genom följ·anide å-t
'\'UJl.a -
" d . .1) Cl'enom öarna1s befolkning för-
11'är er. , o ) 
"- de n.ya g.a.rantier; b genom ögruppens 
lana h · k i.. f" t .J neutrali~ring ·OC ic e-·v0 as. anue. 

3. Tu n.ya gara1ntier , som skQ\a in.taga.s 
· dh-sliyrelselagen., ha va. främst tiill älnda.-
1 .J k 0 k t . 1- • å·I att bevara sv·ens -ia sipria; e i SK1olornia., 
:it bi.behål'la jordbes.ihhlii.rnge.n i befolikmin
aens egrui. händer, a1tt fatst.stä:lil'a skä:liga 
';rancier för irnflyttades forv·ärva1nde a.v röst
~tt, sa.rot att säJkeDsitä!l i a ufoä1m1I1.i.ng.e11 av 
iaudshövidrin.g, som åtn;ju.ter befol.knin.gerus 
förtroende. 

4. Förbundsrådet, som an.ser aitt dien 
bästa lösningen med ·avs eende å garan~ 
ti~ma vore samförstånd mellan represen
tanter för FinJa.ru:l ooh Stv·erige, i fa:ll aiv 
behov undier med'vierka·n. a.v Fol1kenis för
bunds råd, h.aT besluta.t a,tt ·en såida.11 över
ensh>mrrnelse skall efter.s.träivas med '!:>äg.ge 
parternas bifall. För elen h.ä:ndiel·se aitt må~ 

)UDI 1921. 

got. samförstånd' icke upp.nås skall F" _ 
hundsråidet självt fastställa de garanti:: 
~o~ de~sa~ma, finner iböra i ändrinigsVlä~ 

. i:ifor~s 1 s.)'älvstyrelsela:gen den 7 ma.j 1900. 
Och ·l va.rje fall ska.11 F·olkens förbunds råd 
övervaka ti.\.lä.mpnin.gen av sagda. gara.nt.ier. 

·5. E.n irnt·ernationel'l övererus1k:cxm1Jnelse a.n
gå:enCLe ögiruppens ioke-ihefastandie ooh dess 
n-eutraliseJ.'ling hör för SV'eruska folket och 
sa,mtliga. initresserad-e läinder utgöra. ga.ranti 
~ör a.tt Åla.ndisöama aJ.d:rig komma aitt blirVta 
en f.ara. u~ .må.lit.är syrupunkt.. För detta 
änicla1m.åil bör 1'81516, års k1on.venition ·0J.18-ättas 
med en 1mera omlfatta rndie överenis·lrommel.se 
under ·~rant.i a.v samltli~. i111tress.erade läin
dier, inlbegripet Sver~ge. Förbundsr'åidet a111-
.ser, aitt deruna öviereruskomJmelisie bör i av~ 

s-eerud1e å 'huvudidn-agen, a.IlJSi!uta si.g till det 
S'vensk•a för.slaget t.iH kioll'verntion a.ng.åien.d.~ 
neutralisering av öa.rn·a. Det uppdlragier 
åt igenera;lsekret.eraren att irrbjuda de ~:ntres

sera:die regeringia·ma. a.tt. ut.se behörigen be
f ulliniä.ktiga1de rep1resenfa111ter för att över
lägg.a. och besluta om det föreslagna fördra
get. 
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Detso:mma på origii'tial-språket: 

1. La souveraiuete d:es lies d'A:~aiud es~ 
recolllnue comime a.ppa.l't.eu.a,u.t ii Ja. Frnku1id~' 

2. (.outefoi.s, la. pa.ix genera.le, J'a.vemr 
deis l'ela.tion.<;; cordia,les en.tre la. F•in,Ja.nde et 
Ja Suede. l.a prospcritc et le boniheur c~e.:; 
lies elles-memes ne ireuven.t qu'et.re conifir
mes par des mesures ,port.a.nt. ai) sur des 
garanties wouvelles dionii1ees å.. la •. popula
twn des lies ; b) sur la 11.eutra.l1s.at.1011 et la 
non-ifortifica.tion de l'A.rchipel. 

3. Les gara.mties n.ou velles ;\. i nserer 
da·n~ Ja, loi d'autonomtie devront. aiVoir uo
tammenit pour ()bjet de eon.server J:a lan.gue 
suedoi~ dan~ les eooles. de mai·niienir les 
·proprietes foncieres entre les mains ·des ha
bi.tol:l.n•ts; de fixer des lim.ites raisonmahles a 
l'a.cquisition diu droit d:e vote pa.r les immi
grants el d'ass-urer la nomi•nation d'un gou
verneur jouissant de la ccm fiance <le la po
pula1tion. 

4-. Le Con.seil aya.n.t recomHt que Ja 
mei·Jleure so·luti1on. en· ce qui concerne le::; 
ga nmt i'es. seraii t da.nis u 11 a.ccord en tre lies 
representa.ruts de la Finlande et ceux de Ja 
Suede, au ·bes'Oin avec le concours diu Co.n
seil <le la Soci~tc de~ Nn.tion,.;;, il a. Me 

. ) 

decide que cet accord via etre rechierche du 
consenfomen.t de.::: deux partie1s. Au ca.s ou 
l'acco·rd ne se reaI.isera.it pas, le Conseil 
f·ixera.it luu-1meme lies galffanties qui lui pa-

' raitra·ien:t devioir etre inserees, pair v:oie 
d'a;mendement d,ans Iai 1oi d'autonomie du 
7 miai 1'9'20. .Et da.ns tou.s les ca.s, le Conseil 
de J.a. Societe (le,.s Na.tiion.s veill'era it l'a•ppli
ca·tiicm de ces garaDities. 

5. Un aiccord· in ~ern1atio111a1] en vue ·de la 
non-ifortificat·ion et de la. neutra.11sation de 
I' Arch.iipe I {loi t ga ra n·tir au peup.J e sued·ois . 
ret <i J-,ous les pa1ys iwteres.:.es que les Iles 
d'Ala.n,d ne dev.ienrlront jamai.s une cause 
·de d'a.nger a.u poiwt de vue miilitaire. A oot 
effet, J'a Con.vention •de 1'856 cloi.t etre rem
'placoo pa.r ulh aocord p1lus !·ar.ge, pl:ace soUJS 
Ja. ga.ra.nhe de toutes les Puissa.noes i•nteres
sees, y compris J.a Suede. Le Gonseil estime 
que cet aooord d:evrrait. se cornformer, cla.n..s 

1ses gra.n.des· li.gne.s, a·n .projet s.uedois d:e 
oonvention pour la neutrailisation ,des lies. 
Il charge le Secretaure genera·! d'in.vlliter les 
g!Ouvernemen~s in·teres-ses a d~iglller des 
•representants a:umernt aocredites pour ,discu
'ter -et conclure le troite propose . 
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Riksdagens sv•ar å !teg . 
med förslag till särskilda lag ö etlingens Proposition 
f .. så· • • ar r rande liandsk 11 or ntt angår förslaget ·till blg . apet .tU•d,. 
stadganden. ·rörande Ålands befo~=:~a\llande särskilda 

Tm Ri~e:n lhiair överlläim.miti.s Riege
. "propoSiibion moo lförsla.g til111SämsikiJl
~ .rö:ra.'Dide [ia.ndskiaspet 'Å!l1am1d, ooh hair 
~~~aeru i aren1det ;fMit emotbaiga Gr.un·
~fskottleis belbämbindie 1N :o 8. 
~ [_ag'förSlei#t, viaira r.ulbl'lilk tär , Mg imme

hållaJ!lde särskilda. 1sbal<lioCJ'illlniden •römn1die 
!lsnds oofdlmilllig", .avser iinlförnlilldie aN 

särslcillida .til[ä\,,<11g och äm.drilnigar i 'laigen om 
:jäiVbiyrelse iför ·ÅQ111nd·, ·giiven. den 6 100j 
192{). .~fm~ andrci!Il!~lr QCh rti'liJ.:iigg 
mun~ isig på iTullk!ens !förtbun<lls 0riåJdis besliut 
:vden :27 juni 119211,. :inrueifärtJbrurnde sbaidigaau
den röra.~ Å1l01nd, aVJS1e1dida 181bt iföl"V'er1kil.i
gas gen10m .finsk laigsbif1mihliig, 'V1iilllret god.
tag.iit.s a!V ·:ffii.1J1i1am1cls ooh S.veri:ges :repriesen
tan'tm'. 

iVid en •Jännför!€!1s.e mlelJ:lrun ideit ~ Regerin
gens proposition i'Ill~åentd'e il~föris1Jaiget ooh 
Fo1lrems lf'ö'rlbunldis råds iOO.sil.ut lmir R~sdia
gen ,f'll!llJll!it, 8Jbt proposilbiooien1 itriN iaillla :d~l;a,T 

är~ ~de ·med! ide i ·tför
bundsnirlets ibeSLwt ~gåienl<fu beStiimim~ -
sema. 
R~Cl'00 oer1käillll1er, iaitt F1otlrenis för

bllllds råd mm 'OID!SOr.g 1berett förislta~t 
~ '11'PJlenibal11ligan !OOt1Js a~ iglo:d våil:ja att: i'å 
tlll slåind leDl QpaJI'lbiJSk -Oc'h Tå;tJtvi.iJs [ ösnllinJg 
~V denna, \fråJga. i.De å: lf örlbumldlsråid~ OOSliult 
~ ·bestäurumeJ.sernia läiIDllla idJook en:-

a.~t 'rfrli,!:?la.1Vla.1raimle n...--i..:.:.- .~11__ . . 
.~ 'Ul:!L'Sll!Clilll.ffi~r 'l V.ISS'a <m-

Jiar ?lrv'lt •0'bi:liHiredsstläJ11liamidie. · 

~:UIJlOO ~pas iem~iilgt ·dessa, iOOslJäimrrnal
iser ;for ia:vgfuooidet ia.v itvisber imehlQ!ru •m1€1t 
ooh Wain'.diskapeit ÅJl3Jn:d en lf.räm11mllllD!de iin
stams, ~n vIDd 1handlliä:g,gruimg iav ibviiisoofrå
·gol'll.la; 'l<Ok.a 11mm ia11111Ja6"la5 :hlll:via. •bumden1 enlbrurt 
a ~ 1'1ilt1lsruorm.er. !Några ibe1stiä.mime1ser i [iaJg-

f <msilia:get ha.de ldie.9sutom. icke, iför iartJt ·skäm!ka. 
befo1ikiruimigeii .på Å~d 1billil!f~1fLrun1de 
~1bim, beJhiövt så'SOOD. skett åislidoSäi1Jtia. 
~tiga al'.lmiän1na grundsartiser i rikets l!aO'

sbiJfämiinig. • 1Siåsom exempel .miå i .fö.ii.~ 
ru1mmoot ·n:ä1Il1Il1ais de ibsetlärrnmeliser, villika 
giä!l!la •fii.iruSkia. spr.åikebs ·a.n:V'ändnritng såJSoon -uin'
d~viiisrui.n-gsspl'åk u!hi_ ide la.V LS'bat OOh: kom
DlJUJn u•nldleristiödidia .slrolior, säTslci.llt lfollksko
lor 1på Ållamid. .:Doessa; :hesi:iäJIDIIDclser a.vvilka 
.f.råin iden: i · lanldet .rulknä!Illt :råidwnde och i 
det •aJ.lltm:älrunJa. :mieldiv~t ·Mfäisba upp-
1fä.1Jtm~o-en, iartJt jäimiWil. en JiiitJen. imåoori'Wt 
!hör lägia 0räbt iaibt er.biåJl[ia .u:nldarvismim:gans 
förstia lgll"ll'ruder .på sitt ~o<et språlk.; geDl()tn 

dessa ' lbestJämm.ieliser ihiaivai lhiini<lm' även upp
i.s~ för iiill..1iäimipninogen aN loainid.ebs aJll.
mälninia: fä)I'!opl~W01g ,på ·Å\Lam.d. ~l~git 
är ä-v~n .sta1dgam:d1et dm l'Ösni'Illo!J1Sl'®bt tillil: 
ålruDtdJsk lfaisbiglh.et såväl UT dJen symip1llillkttJen·, 
.a,'bb lde,tsaimtmia: IIIlg;h0m.cfil; :meclför mm iför 
i~rme; själllvlai ·på ÅJ1amld, oom ook Ull' den 

hg:t l?~i\r~.:i ...: ___ . I!. .u.....:_ ' !f'" l .1; 
. -~ rwpp101uUWl'lllg T>U.!Dll · or ia:I!1'Vlall'-

;~ kiritilk. Brista'.n.de• förtriofr.enlheti med i 
ln.\an~hlå.da~.J,_ ~:.-1-.2.J, • • ' ··:tt . .lin.I.vis •ä.vien 

syrnpui&ball!, 3ltt deb lär 10V1iisS1t, ~1\llr~ V'ilda 
stbadigarulet kommer att moibsivara. s'l:tt airula,-

m'åil. . . . il!~ , ~ o'lSilWAJJilil.Dg.SSa; , IU'v . 

1. de verkliga 1ffuihå1lliam.dien~ !hlair s3Jker-
igen ·i 'främ.":!tia l'lwmm.iet virur:~t ~;lied•n•mg t~'lll. 

•R:ilksdiaigen hbiir . ~cke .f.umruiit m<>Jl~ vid-
ta.rl'a. ämidringiar i förelå.g:g:a nld·e \a.gforslags 

'"' 
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· red ·· ~. Fillll•and·s be.stärrnmelser, vilka ian ~·r-O (1; •• ' • 

väign.a.r ,gotltkä1ndia inför Folkens ~o~·nds 
• d ooh vill.kas iänd;r.a·ndle u,rppeniba.r1hgen 
:.~·e :medfört, att 'hela iä>rendet forhl'~am.de 
förblivit öppet. Eme<llain FinJl.and· ernä~ diet 
hu:v.urlsalJdigia .syfoomåJ, .att s~ veräm1foten 
över Å.Ja.ndsöa.rnia itillllerikänt.s Fin1la1Il!d, ·~ 
dtå. Finland gäirna, för såvitt d.et !beror pa 
"' L.. .kt t·llfR .. -"'rra.r -odh garanterair sLau::>ma en., i • vu.;.sa.b.. 

Åla.n:d-söa·rn.as befolkning ibi.be'h~lil.a1nidlet ia1v 
dess .språk. id.less .kuJt.ur odh liok.a.la sedvän
jor något rom Ri:h--dag€n redia.ni !å.dag.a.lagt, 
d!å 

1

Ri·ksdagen anfog tlagien om sjoäLvsty.:relse 
för Åla>Dd, har Rikscfag'€n förty godlkläinrt Re
~ringens proposition. De obetydliga ä:oo-

rinigia•r, som Riiksdiagen företagii~, avse ~ndia.st 
åst.a.dlkiomrrniandiet av en större lillcl'ormighet i 
uttryckssättet eller en nälrun:are anslutning 
till •ordia.lyd•e1sen av F·olikens .f'örbunids ·:r0.ds 
beslruit (.sålsoon Ida urotrycket dans les etablis
sements scolaires de l' Etat i 2 '§ återgi v.i;tis 
me1d .ori<funl i statens undervisningsanstalter). 

1BetniäJffaJll!c00 [·ö.9nlimJgsrläimens 1UrtöVWllde ooh 
företrädesTätt ti:Ll .10sni1ng, V'a.r·om säges i 5 § 
a1v :denna .lag, 'har Ri:ksd·3.1gien; antagit en säir

skilid faig. 
iRi1ks<la.gen. hoar .behiaintdlat ·föreviaramdie 

aagföffil~g i d1en ·ordn.ing 00 § i 1anitdlaigsord
ningen av <lien •20 .juli H)06 ·före~krivier samt 
anta1<Tit en s·åly<l1andle la1g': 
. 0 

Lag 

innehållande särskilda. sta.dganden •rörande landskapet Ålands befolkning. 

I enliigihet med Riksdag.ens beslut, tilHrnmmiet i d•en or<l·niing 60- § i l.antdags:ord
·-c.ingen föresk1irer, .stadgas 1härtnedelst, s'åsom tillägg till ooh äJndTiing aiv J.agtm om 
själ'vb-.tyr~lse för Aliaind', give.ni iden. & .mati J.9,20, ·som följer: 

1 §. 
La.nd!shövidri.nigen :iJ lanidlskapet Å'laoo ut

nämnes av republ'iken.s president efter 

folkskola, som un<lierhåilles ~ler åitnöuber 
understöd av struten ·eHer ·kommun. 

löve~~~komme1ls~h rm.Jedd 
1 

·ordfför.an~ie~ . ~,~~ l ---·~->! ~----~-·· .--~ ... 
1 

taillu~111·nget. .Wni ie se sam örstamu JO.K..~ ..., -:;. 

ernås, utser presidenten till landsthövdi1ng , ·Frinsk medibongare, ·som inflytfJta.r till 
en a.v fem personer, vi'1!ka förarda.ts av i la,.ndskapet A!J:am.d, er.hålJe.r Jroo:nmuna.l röst
'landsti•n-get och erbjuda erforclerliga .förut- ; räitt; och · rösträrot IV'id vad. tiJ.l landstinget 
eälttn'iingair för att la-nd·skapet slkaill 'V'äll för- j först -efrter det han under fem år <lär haft 
veltas samt stailell!S säkerhet tiH'Vara:ta1gas. la,ga. 'bo ooh hem vist. V ad häir .säges mä 

2 §. 
Ålands landsting och kommuruer äro iok~ I 

dook icke tihläimpa.s å den, som tidigare så 
lång .tid i lamdska.pet Åla;nd haft la.ga ibo 
oo'h hem vi.st. 

sklyldiga. a:tt uruderihålla. eller lMn.na bidrag -----·~~ ·· - ; ~·--~ ... -...... ·. 

till andra skolor än sådana, i v.illra u.nder
visniinigsspråiket äir svenska. 

I statens umd€1rvåsrui.ng.s3JhStailber Ska:U 
undlervi·sniilliomsspråik~t vara sveneka .. 

Utan vedel'lbörande 1kommuns samtyoke 
må ej underYisllling i fin.ska -meddelas i 

4 ~. . 
La-ndskap~ Åliamid ·ha.r l'äitJt a.tt för sina 

behov använda tha:l'va inlk.cm:isten av QT~<l-o 
skatten .. ulfiöver ·-de· ink-oonster, am vil•ka; .shail.-
gas -i 211 § av !~gen om sjä1vscyrelse för 
Åland. 



Lagar rörande Åland. 3 
_,.,,.. ~........-~ " . ' 

_ .~-·,.,.,. ,. i5 -§. . 1 tilläimlpningen wv stadga.ndena i dellllla l:a.(J', 
'\...,.,lä;gen i·n•om l•andskiapet \ över.läJmmair repulbli'lrerns :reg'ering desa.m..in:, 

j..'·cnhet, lftl' • 1- · 'h ed l...~1·· ;:i,_ .f'3i9"~ tilH DJåigon, som . lClS.ie .. ar ~· ull 'ä:ggam\re a'V egnia anm:ä.rkni'lllgar, 
·~~ förss-lilis : st rntom 1and!Slkiaipet, aga tihl F.ol·k'El'DIS förbunds råd, 'På det att för-

~31l ~ Odh ib,eIIl:ID,.Illill'Il, i!IllOID v~l:kien fas- bullld.sråJdet miå kiu11na 1övervaka. ti.lliilm'P-
\sP ie~' aen ä. Il•, g.aimit. en•slci1ia person, n~n.gie~ av sa.gd~. sta<1g·~_nde~ och, oon sru'ken 
\sndS en ~r bel ge A:liamd hall" laga1 bo och ti11 ~ni n.aitur ar a1v. ra'bbshg beskrufofenihet, 
tigh01. \atn<ligk.a:pet . 1 .. fasti~ghclien tiilil ett införskaif.fa. utlåitande a.v permamenta i'Il.ter-

1 t ;tt in1osa ' . d 1 
s01Jl ·..1- räit ia .. .J, l"'""" ;;,yierenslrommelse nationella. :0msto en. 

~:,"1 • h 'äJilU\0 ~· V • 

~ ~~t, 1 "'l'les av u!Ilderrätten i en-
p!l5• • f .as:tstä: ·cke ern35, • cl nde pri·sliälg~.:.. _ _ _ -
1 t Illed r.ai ·a> ·1-- nrrn ·lösniimgsriilt-
·ctbe · '-·---*<>rm•me ser v ...... 
\!:>\.T'rIJlste ~.,.,._... fo··retJrädesrätt till \öS-

!,3 le och om 
t''1anu d l 

tens u .o . · särsk~1 · ag. 
· eddelas 1 

ni11g 1ll 
6 .§ .. 

A.la.nds landsiiing a.~öras 
I nändel~ aN .. tknmga.r i an.lednmg av 
. al eller ainma 

kla.gow 

·7• i§. 
·DeillD.a. l'alg må. icke ändims, 1förk1a.1'18JS eller 

upphäivas, ej heller må avvikelse if.råJn. den
saIIllID.ia gö1'13S aooorledes än crned Å:la.nd;s 
la.ndsti:n®S mfaU. OOh ii. ·den ordnlirrig, soon om 
gru111cll.aig är s00Kl1ga.t. 

. f ~ d:en. 9 . . d\eJcem'ber •19211. 
Relsl'llg. -0r:o, 
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I I 

. \ 

11 ' 

om utövande av lösningsräitt vid föl'SiiQning av fastighet i Iandska~ Åland. 
1

1 

I eDJlig.~et med Ri1ksd~'.gens beslut, ~llk-0mm~ i den oron.ing 60 § laintdagsord-n.in.
gen för~ver, stadgas härmed som följer: 

,1 §.. 
Jfar fasti·g;het, belägen ~nom la.ntlskaipet 

!:Jaml, försMts tiill nåiglon, soon ioke hM" laga 
bo och hemvtist ioom· la.rulskrupet, ooh vilja 
nere med stöd av 5 § i l:agen. a.ngående säT
skilda sta<ligrun&n 1rö11a.ndle I.an.dis.kapet 
Å!Mids befol!kning lösa. f.astighoetien, till
kommer, d1ä,rest ickie köparen överenslmm
llltr om d-ess föryttranidie å.t någon, SQlffi! 

i laind&lui.~t ÅJ,aoo ~iax il.aga: bo ·och hemivist, 
fra1!llom ~ij lföretnäldesräitt .illJll !lömim.tg 
iandska.pet och därefter ·den llrommun, inom 
vilken lfa.stig.heten är beläigen. Mielfan tviå 
eller flere enskilda iav1gör lotten.. Lamdska
Pl!ts rä.tt utövas av landskapsnämnden. 

.2, §. 
Den, som önsk'ar lösa f.aistighet, va.rom i 

1. § är fråga, arumäJle -därom hos larudshöv
dingen inom en mån.aid.1 från -diet förgta. 

hu~pb~dci å ·lropet medidefa1des. Lands
ovd1nn.o... · 1· • h h'' t 

-&"il ru l·~~r att, efter aitJt · ia..via. · or 

!köpa.ren, 'förordna. .huruvida. fastigheten är 
lösen underkastad. 

Har heträfifarude fastighet bestäimts att 
doo lälr Jasen unidlerkiastad ooh ihar icke 
ägareru ill10m· en •må.na:di firå,n diet .så.dant 
besllllt, .s.om i 1' mQlm. uämnes, ·frubta.ns för
ytt.ra;t fastiigbJeten. åJt .någooi, . .som har å: 11M1Jd
skra..pet Å1la:nidi 11.aigru ibo ooh hemvist, bestfåJm.
me 1landislhiöv.dingen. en:ligt 11 §, v~m l:O.snå.mgs
räbtien sk!ruH: tiil~ikomma. Då l'Otimå.ng i diy-
1~ fa,U iblirr nödig, VJerkistiä:lles den av 
]a.ndshövdirugen i la:n.tråidets närvwro. 

13 ·§. 
·Ernås i.clre övereilJSkOOlmelse <>m lÖSeils 

beloP'P överuämne den :till lösning be:räitti
ga;die ~Her fa;sbighetens agare tTågan t1iJl 
underrätts av;göra.n-de; ooh skall motpar
ten genom stämning beredas tiHfäHe att. 

bl~va. hörd i saiken. . . d 
.Kostmaderna iför ,saJrens ibeha.ndlmg v~ 

d.omstolen skolia .bestridas a.v di6Il, som vill 

/I 

! 
I 
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lösa., därest ej -d'Omstolen d'iinner, '3Jtt ägaren 
skäligen bort åtnöjas med den eribjudna lö
sen ooh aJt't ·hian .för.ty ibör .v . .bdkänmias .kost
naderuia. eliler någ.on del ia.v .dem. 

4 ~. 
, Då. landsfa.stighet Qöses, ska.11 den · a.vträ-

dås den 14 m.ars, som inträ.fd'all' nänmast 
efrer tre 1miånader fråih diet lö&enis bel10pp 
beställllts. Ste.dsfastirghet slm•H avtr.äJdas 
den f&Tdlag, som intbräf fäll' ·närmast effur två 
mråcrm:der från diet · Iö~ns belopp .bMt.ännits. 
Orerem;1kioonma. ·sarlmga.rena. <>m a:nna.n öwr-
1~1.sooag, läonde d~ fil1l• efterrattelse. 

.Lösen, skall rv.id tföl'l1ust a;v .Iösniingsrätten 
erl~<>iIB sene.st den: dag aJViträdandet bör 
äga. tl'1liID. 

Där ej a.nnor.l unda överenskommits till-, 
kommer dlen, som a.vträd~r fastig.h-et-an,, er-

Helsing.for:S, <lien 9 illecam ber li9!2 l. 

,, 
) . 

säJttniill}g av säJlja.ren· för vad han uitiö 
sens belopp kan hava erliagit för fas·"'-= v~r lo.. 

111·glJJe-~ 
11. 

6 ~. 
Va:d i afilimän. [ag är ~111ait aru~ 

r.ätlt iaitt losa. försalidl .fastighet ä.ge i~ ~de 
] .. . . f 0 f sti h € t1H ampmng 1 raga om a •g et, vi!h.n ... -
likt 5 § i l:a1gen angå€nd-e sälr.slcilda stadJal'.ll. 
denl romnd:e lamidsiJrn .. pet Åila.ndls 'b~fol.k g~n
löses. Ilning· 

6 1§. 
Å·ntlring i domstols OOh landshövdin.ge 

beslut sökes i vanlig. ordning. ns 

7 §. 
Denua liaig må ioke äm.driais, förkla.Ta18 ~u~l" 

upphtävas ej ·heHer a:vvikelse· f["åin. id€n 
göra·s a.rnruorledies äni moo Alanidis la.ndis
tings bifäll och i den •ordning, som oon 
grun.dLaig är ·sta.dgalt. 



T 1llU... ÅlJand&; La.ud a t :1iago. 

Uiadera1'rin1•. land11tiRg1män törealå.. att •· , ~land•J D&Bdm>t 1ng må.1t'-a 

til.l: Rep.ubll~ea Finlands\ preaidant över 0 a··11d"' • - •» tr..amatäl.Jat1ng a~ ~i~-
J&nd•·: 1nnehålll.: 

D&n z.4. Juni~ I 921 beslöt. Nationema.•~ Förbund1·i Råd:, att.. 1uq.lläJl1-

tetell över Åla,i..d1öai;na a.k.ullle . ar.1Lärma1 t111ll.nör.a. F1Rla.Bd.i, o~ch UDden 
I 

punk.t . Z' 1:.. sagda beslUtl. rastslog~ Rådett aamt1d1~ att. de nya gara.ntiiar, I 

11.om aleul:l:e 1~taga1_: t.. 1JälLT-1tyrftlselagen, rr.ämstt bud• hava t ·U .lL ändla.- 1 

måll att bffara 1ven1k:a 1pr.åkeu L. a.kolnraa, att1 bib•häl.ta Jord.b••=itt.- -l 

ningeJ&:. ii. befq,l!:ainge11s egna hä:Rden, att ta.1t1tällla skäl11Jga gnä.:a1:•.z itör 

1Jlf,111tåad.•·•1 !öi:vä:nva.nde a Y r.östrä t t ., samt_ ai.t t aäkeruställlla. u t:aäJDD:lllip• 

a:.t:' ~amdehövd1ag, 1om åtuJuter betol~ningen• förtro•Rde~ 

Etmru L beslUtetr tydrii.gt; och kl.ar~t~ utaäges:, att •tt aT.' d•· Dy.a: 

gara.at1erna• r .rämsta ämdamåD. ä.r att b1behåll:a Jordbes·1ttn1ngeA 1l b.

! 101.k:ningen•.' eg:ma. händ8r, han Finlands Rika.dag g1Y1 t - I· .5,,. h l:agea. , u

nehållJande. 1ärs.1':1lda sta.dgande11 rörande Å!l.and1_; beto,l.k:Di:rag·, en aå.d.aa 

ayfattnisg, att, a.m 1.a.gd.a. para.graf_ tol:J(aa : enligt ordal'ydellsen, Rå.da:t:a 

rörenänmda beslut om j ordbel.~ t. t.•1.~en varder_ Yärdelö1~ 

rå:, ~t moment 1 Rådets besrut, 1om hänför sig til'.I.. JorAbe:ai~~

ningen_, är aT utomor . .dentl.i,1;t .-~or bcetydelae för~ la:nd11'apet1: 1np«:)l>~C-

,, gare, ja, rör Ålands hela framtid, kan Ålandl3Landst1mg 1cj(e: me.dl. nö-
~ ~~ ~ 
diig · ti1:1rm~t:, och med =. en .kä:n.sla aT1 trygghet .. sk:r 1da t .11l! sitt mut~ 

på.JJigg~ värv, innan det. erhållit :J(l"art . bes!Ced. därom, att .. lllitd . .I&ga. 
D- v-1 ....... \/ 

boi 0011. nemYist. l.J. pa.ragr.af, 5 menas~ det1amma som 11 ~ 3), nämligen a:..tt .-... 

denböra.ilde . wider e~ ol.v .. 11raten föl.Jd1 aY:• fem år på Åland ha.f.t , laga_ bo 

OCl'! lleltIT i it. 

Allden11 t~-Ålandai Land1ti11g finner. ett Q)tlJ'e-:tiydigtl atadgaada 

rörande jordbfl11ttniinge.w._~ o1m) 11å 1'.or.mu.J.er.att., att det\., atäri 1t tu]lL sam-



. , Förbunds: Råd• · be11.Uti .. aw dea 24 J"-klang med· Nat•oJilttxmaa_. ""'1· l 
.. t ama rör den åiändsJ(a sjä1T•tyreiaeu . 

9<1. ~ 
go .. ra ea aT horn1. en · o~~ · ~ 

• • - &41 11, ' 
1 ·ir··riäkrade garant111rna, .rår Alanda· ,La.nd1 .,

1 
~~ 

betollen!Jag t 1 o ~ ~5 .... ~ '" llg ~, 
• .,.,,.,. d t Nii Herr Prelidentt, T111!;.-_g1Ta Sta'taråtlet 1L ·0~~,~ ~ 

al2h~l~, • t [...M,,.. 'll.pp-<il-

t - 1_ ~ _..,.. priopoa1t1oa JBed •ådan ändring a '«·, 
utarbe a ~eli.11 -c:a • ~er , 

att densamma bl1JffiW;. ~~ öTerenaetän1II1el11e med. Rådet, ., b ~~ _ 
da. t 5, . •a~ 
den 24 Juai.ltörlid•t är.., även1om att derma propo111t1on 1 t., 

•lno.111 
rörelägge1 F1nland1 Rikad.ag. ttq -

Dl . Åland•: 1Mw••t1.iag är l ·1vl1gt ÖT•rtygat 0·11 att 
N1J..~ 

--~~ ~ PrHtdent·, 8ka11· tl.--.- l.tär OY&B !ra.mSo.l.!J.l.A .... 1ynpunJcter fUJ:.tt . r1 
. - 1 - q~ 

och då enda syftet:. med deRDa rr~taDlln .ng ar att genom ea . . 1 

EIY.v ~g, 
stU'tntl.lgsakt;·. ernå, Ta.d~ !J,-~~· befol.k.nlng Tid- Ålandarråga.a,

1
, itgo / 

d~ &T Nat1oner.na1 Förbund•> Råd.. ~ögtilllDligen till·f'ör .. äkradei· å 
~ . ""gat 

Dandst1nget: ~pa.1, q.tt denna tram1tä.llining· skalli. vbma beakt 
. illd.,, 

äTen•am· att ~ii1ttl:nget aT Eder, Herr PrejliJiideRt .. , erllå.11er. btkrän, 

~~ 

/ffk.g/~~~ L _ 

~a:-0 4~~- ~ 

_ ~ali1_~halllli, dem.. 7 JUlli 1922. f 

1-fl!;,;//~.: --
ZL:kl__,L;. LJ 

~~ 

-~~~uh~ 
- ~ 

/ 

' -

( 
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