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11 'n d a land s k a p s nä ~ - n -d .s 

framställning till Ålands land sting med förslag 
till landskap.slag angående landskaps- och ko~Unal 

vapen i landskapet Åland• 
Då tidpunkten syntes lämplig för framstä.llande av förslag i ärendet, 

uppdrog landskapsnämnden r'len · 2 november 1945 åt lana skapsark~ologen att 

utarbeta ett betänkande rörande landskapets flaggi. och vapen. Det syntes 

nämligen landskapsnämnden·, att landskapets flagga och vapen så intimt 

sammanhörde, att i ett förslag rörande flaggan även förslag om lan~skaps 

vapen borde ingå.. I sitt betänkande,. som ti 11 landskapsnämnden inlämna

des den 31 december 1945, framhöll lmndskapaarkeologen bl.a. följande: 
"Flaggor, vapen och sigill äro symboler, · som de västerländska folken 

ev ålder snmlat sig kring. De äro ofta bärare av urgamla traditioner, 

som. förpliktande talar ti 11 nutiden .från för länge sedan hängångna släkt 
led. De äro och bliva betydelsefu+la väckare av en sund och stark patrio 
tism, utan vilken varje m e d v e t e t samfundsliv inom en politisk 
eller administrativ enhet, en stat eller ett annat självstyrelseområde 

är omöjligt. Därför bör även från åländsk sida göras allt för att skapa 
och vårda dessa symboler i klar. vetskap om deras stora betydelse för 
befästande av vår självstyrelse." 

Beträffande landskapsvapnet åter framhöll landsknpsarkeologen, att 
dett a av ålder beskrives på följande sätt : "I blått fält en gyllene 
hjort med klövar i naturfärg samt med . juvelsmyckad halsring av guld. 

Skölden är med grevskapskron.A betäckt •" Enligt landskapsarkeologens · åsikt 

borde vid lagstiftnin~ aen vedert~gn~ bAskr ivn1ngen i oförändrad fGrm 
intagas i landskapslagen, dock så att bestämmelsen om kronan utgår. Vid 

sammanträde den 18 januari 1946 beslöt landskapsnämnden godkänna försl a

get till landskapsvapen, dock så att kronan i v apnet bö r bi behållas, 

samt i enlighet därmed uppgöra förslag till landskepslag• 
Landsk~psnämnden tillsände -den 8 februari 1946 Land s tinget förslag 

till lR.nds.kapslag angående bl.a. land3kapet Ålands vapen. Av särskilda 
orsaker ~nsåg Landstinget tidpunkten icke lämplig för antagande av en 
l andskapets egen flagga, och till följd därav förföll även förslaget om 
landskapets vapen. Emellertid har frågan om landskapets vapen på senaste 

t a . 

tid blivit högeligen aktuell. Sedan ett stort antal kommuner i l andskapet r a 
antagit kommunalvapen och hos l andskapsnämriden anhållit om stadfästelse 
av dem, h ar landskapsnämnden, då någon lagstiftning i ämnet icke finnes, 
ansett nödigt i l ags t i ftningsväg ordna denna fråga. Samtidigt med frågan 

.,, 

om kommunalvapen har )i.ven .frågan om sigill för landskapet, landskapssty

r e lsen samt densamma ,:t.µ1derlydande ämbe tsverk och tjäns t emän ävensom de 
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kommunala myndighetern~ kommit pe r'lagorrlningen .. Lana ska--p snämnden har. 

ä~<i1l'l ~slutat förelägga Landstinget förslag till lagstiftning i ämnet, 

För att kunna ordna sigillfrågan för landskapet, landskapsstyrelsen och 

denna underlydande ·ämbetsverk, tjänstemän och inrättningar, måste land

skapets vapen, vilket· ju skall ingå som den viktigaste beståndsdelen i 
förenämnda sigill, vara officiellt fastslaget. Landskapsvapnets officiel· 
la fastslående i lag har även blivit nödvändigt därigenom att ett land~ 

skap i ~verige enligt uppgifter i tidningspressen för kort tid sedan för 

sig gjort anspråk på landskapet Ålands av ålder använda vapen. Lagstift
ning om landskapet Ålands vapen är även på grund härav motiverad. 

I sitt tidigare nämnda betänkande 1ttrade landskapsarkeologen rörande 

kommunala vapen och sigill bl.a. följande: 
"Sigill för städer infördes i Sverige redan på 1200-talet. Senare 

började tlen framväxande adeln använda särskilda märken på sina sköldar, 

märken som småningom blevo igenkänningsvapen fDr släkten. Dessa vapen 

kunde. i sin tur övergå på områden, som utgjorde släktens förläning, och 

så kom det sig att en del socknar och härader redan under adelsståndets 

storhetstid på 1500- och 1600-talen fingo egna vapen, 

Redan tidigt framställdes vapenbilderna enligt vissa bestämda prin
ciper, som det kostade 8rslång mnr'lP.. P-tt lärR sig. ness8. principer gälla 

alltjämt i hela värsterlandet och man kan därför säga att heraldiken, 

d.v.s. läran om vapenbilderna, utgör ett element i den västerländska 

kulturen. 
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I Varje stad har ett vapen• Många kommuner i Sverige och Finland hava, 

såsom redan nämnts, egna vapen av ålder. Under de senaste åren her det 

blivit1allt vanligare att landskommuner, som sRkna vapen, skaffat sig 

dylika. Stundom hava de kommunala myndigheterna själva, utan vidare om_ 

gångnr, börjat använda någon, som de tycka, passande sinnebild för kom~ 
munen i dess sigill cich stämplar. Dessa lekmannamässigt gjorda sigill 

äro ofta tafatta och bryta mot heraldikens lagnr. De visa dock att också 

landskommunerna hava behov av egna vapen och emblem. 

ta · 

En del åländska kommuner hava även tngit i bruk vissa emblem. De äro 

dock icke gamla. För attenellertid bringa de kommunala emblemen i över

ensstämmelse med heraldikens fordringar, är> det skäl att genom lagstift

ning fastslå, att varje landskommu~ inom landskapet Åland skall hava. ett 

vapen, som antages av kommunalfullmäktige och fastställes av landskaps- · 
. . ...... :·· ~~~f -:• 

tra 

nämnden. Vapnen skola hän syfta på kommul2.ernas namn, näringsf ång eller · 

historia .. och var8. fackmässigt he s"kri vna-.tt" 

Land ske.ps_hämnden hR r i före li ~~8.nde f örslPg även int P.gi t s tadganden 

om kommunala vapen. Förslagets innehåll är i korthet följande: 

' I 
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Första kapitlet handlar om lancskapsvapen. Kapitlet omfattar blott 

en paragraf, som innehåller den vedertagna beskrivningen på landskapsvap 

net. Andra kapitlet handlar om kommunalvapen, vilket skall antagas av 

fullmäktige och staafästas av landskapsnämnden . Bes;I.utet am antagande 

av vapen skall av landskapsnämnden oförändrat godkännas. Skulle detta 

icke vara möjligt, skall ansökan avslås med uppgivande av,skälen där>för. 

För att bereda allmänheten tillfälle att följa med och ev. påverka beslu 

om antagande ?. V vapen har i 4 ~ stadgats, att förslag ti 11 kor•ununalvapen 

skall, innan det av fullmäktige antages, minst fjorton dagar efter kun

görelse hållas för allmänheten tillgängligt. Anmärkningar mot förslaget 

böra göra$ på det sätt och inom den tid, som i kungörelsen bestämts. Av 

landskapsnämnden meddelad stadfästelse . av antaget vapen bär' av kommun 
offentliggöras i den orr'ining, snm R.V kommun~lo:i ti llkännn~iv!:mden är fö

re skrivet. Föreskrifterna om antagande och stadfäste 1s e av kommunalvapen 

skola även gälla ändring av vapen. Tredje kapitlet innehåller allmänna 

bestämmelser, vilka icke torde behöva närmare motivering. 

Bänvisande till förestående får landskapsnämnden vördsammast föreläg~ 

ga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s l a g 

angående landskaps- och kommunalvapen i landskapet Åland. 

På framställning av Ålands 12ndskapsnämnd har Ålands landsting anta
git nedanst~ende 

L-:a · - S,d :) alk·:~ a p s 1 ag 

angående landskaps~ och kommunalvapen i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings be$lut stadgas: 

I .' kap. 
Landskapsvapen • 

1 i. 
Lnndskapet Ålands vapen för i blått fält en gyllene hjort med lyftad 

vänster.framfot och klövnr i natUrfärg samt ned juvelsmyckad halsring 

av guld. - ~ ·- --
Därest skölcen framställes krönt, · bör nen historisk~ ~~evskRpskronan 

komma till användning. 

II kap. 

Kommuna lvapen. 

2 ~. 
Mariehan ns stad och varje llandskommun i landskapet !land skall hava 

ett heraldiskt beskrivet vapen, 

I 
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vapen antages för Mariehamns stad av stadsfullmäktige och för lands ... 

kommun av kommunalfullmäktige• Beslutet skall för att vinna gäl~ande. \ 

kraft för stadfästeJs e underställas landskapsnämnden. Finner landskaps-

nämnden att beslutet icke kan oförändrat fastställas, skall ansökan av

slås med uppgivande av skälen därför. 

4 ~. 

Ansökan om stadfästelse skall Et.följas av vapenbild och vapenbe

skrivning i tre exemplRr, av vilkR, sea~n stadfästelse skett, ett 

stannar hos landskapsnämnden, ett tillsändes sökanden och ett riksarki

vet. Samtliga exemplar skola förses med påteckning om stadfästelsen. 

5 ~· 
Förslag till kommunalvapen skall, innan detsamma a v stadsfullmäktige 

eller kommunalfullmäktige antages, minst fjorton dagar efter det därom 

i stadgad ordnin"S kungjorts, hållas för allmänheten tillgängligt, An .... 
märkningar mot förslaget böra göras på sätt och inom den ~id, som i 

kungörelsen bestämts, 

6 ~ · 
Av landskapsnämnden meddelad fastställelse av antaget kommunalvapen 

skall offentliggöras i den ordning, som om kommunala tillkännagivanden 

är föreskrivet. 

7 ~. 

Vad ovan är stadgat em antagande av kommunalvapen och fast ställe 1s e 

av beslut därom gäller ävGn Jndring av vapen. 

8 ~. 
Kommunalvapen skall användas sås om kommunens sinnebild avd e kommu ... 

nala myndigheterna. 

III kap. · ; 

Allmänna bestämmelser. 

9 ~· 
Landskapsnämnden äger enligt bestämmelserna i 1 ~ låta uppgör8 modell 

ti~l landskapsvapen, vilket på sätt landsk~psnämnden bestämmer skall 
hållas för påseende för allmänheten tillgängligt. 

10 §. 
Kommun, som antagit kommunalvapen innan ikraftträdandet av danna · 

landskapslag och önskar använda detsamma, äger inom sex månader från 

l Bndskapslagens ikraftträdande utverka landskapsnämndens stadfästelse 
av vapnet. 

Mariehamns stad äger dock rätt att fortfarande använda sitt av stats~ 
makten tidigare stadfästa vapen utan inhämtande av l andskapsnämndens 

fast ställe ls e av det samma. 

ta 

r 
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Mariehamn den 8 februari 1949. 

På landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd __ ~-~~ • 
. Viktor stranarä11. 

Stormbom. 

ta 

ra 


