
L_".\.GUTSKOTTETS betänkande Ko 7/1953 med anlednine; 

av le.ndstin5:;smannen Je.n Erik Erikssons m. fl :s hem-

i.:~ 7/19 53 . ställningsmotion (~ 12/1953) med förslae, att 

landstinget ville uppdraga ät landskapsstyrelsen 

att ompröva sitt beslut rörande 12.ndslrn.psvapnets 

utformning. 

Med anledning a v nämnda hemställningsmotion, varöver landstinget 

inlJegärt lagutskottets utlåtande, fe:.r utskottet vördsammast fram-

hålla följande : 

Landskapsl2.gen den 18 april 1951 angående landskaps- och kommun-

vapen i landske.1Jet Åland innehåller i § 1 mom. 1 en allmän beskriv-

ning över landskapsvapnets utseende, medan § 1 mom. 2 stadgar om 

landskapsvapnets användning . 

I fråga om kommunvapen föreskriver landsKapslagen, att vapen för 

Mariehamns stad skall antagas av stadsfullmäktige och för lands-

kommun av kommuna l f ullmäktige och at t beslutet för att vinna gäl-

lande kraft ska ll underställas landskapdstyrelsen för stadfästelse. 

Däremot finnes intet bestämt om den myndighet , som skall fastställa 

ländskapsvapnet, ej heller n ågot stadgande, att landskapsvapnet öve] 
mom. l 1 

huvudta~et skall fastställas närmare än beskrivningen i§ l~_nne~ 

håller. Väl säger § 2 , att l andskaJ_Jsstyrelsen äger enligt bestäm-

melserna i 1 § uppgöra modell till l andskapsvapen och hålla den 

tillgänglig för allmänheten, pä sätt landskapsstyreisen bestä~ner, 

och så vitt man kan utgå ifrån, att offentliggörandet av modellen il 
borde föregås av ett fastställelsebeslut, kan lagens mening anta-

gas vara, att det ankommer på lc:.~ndskapsstyrelsen att fastställa 

vapnets utseende. Uttryckligen säges-de tta likväl icke. Såsom nedan i 

skall påvisas, möjliggör § 1 även, att landskapsstyrelsen kan fast- I I 

ställa flera modeller av olika utseende, blott modellerna fylla de 

krav, som § 1 ställer på vapnet, liksom ock att modell till land-



skapsvapen, som hållits offentligen t illgängligt, när som hels t 

_ kan ändras. 

Medan kommunvapen sålunda genom understä llande t och stadfäst eh 
" bliva enhetlig t bestämda till utseendet, kan land skapsvapnet fr 

am .. 
ställas i många olika vapenbilder. Detta h2r icke varit landsti~ 

gets mening , då l andstinge t ant o,s; l andskapslagen, utan avsikten 

va1· dels att få en enhetligt fastställd vapenbild, dals att denna. 

vapenbild skall överensstärnrna med l andskape ts traditionella vapen 
- I 

dock att ha lsringen skall avlägsn2s frän hjorten. 

Ifråga om den vapenbild, som motionärerna kritiserat; har ut

skottet inhämtat, att landskapss tyrelsen icke genom uttryckligt 

beslut f as tställt densamma såsom lc-tndskapet Ålands vapen, men -att 

l a ndskapsstyrelsen publicerat en den 10 december 1952 datera d så

lydande kungörelse: 

"Landska pe·t Ålands vapen 

i normerande teckning·hålles jämlikt § 2 i l andskaps lagen av den 

18'a-~)ril 1951 angående land s~caps- och kommunvapen i 12 ndskapet 

Aland offent ligt tillgängli,.o: t å 12ndskapss t vrelsen 2· 11 r. · h 
~ V lviarie amn . 

Mariehamn den 10 december 1952. 

På l a ndskaps.styrels ens vägnar: 

Lantrå d Viktor Strandfält. 

Landska:psarkeolog M. Drei j_e r." 

I 

I 

Därefter har landskapsarke ologen i skrivelse till Riksarkivet 

av den 1 2 januari 1953 anhållit ~m dess utlåtande om meranämnda 

vapenbild. Utlå tandet har g i v i ts i skrivelse till l andskapsarkeo

logen a v den 2 februari 1953. Av skrivelsen erhöll land stin~e t del 
..._, 1 

vid remissdeba tten. 

Av skrivelsen framgår, a tt den normerande vapent ecknine:en, som 

hå llits tillgänglig offentlie;t , ä r hera ldiskt riktig och helt över 

ensstämmer med vapenbeskrivnine;en i l a nd s kapslagen den 18 april 
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1951. Men därav framgår även, att teclmingen i hög grad avviker 

från den traditionella vapenbilden och a tt l andskaps l ae:;ens vapen

beskrivning icke utesluter antagande av annan vapenbild. Utskottet 

är icke heller överty::;at om, a tt Riksarkivet a lldeles helhjärtat 

omfattat den offentligg jorda normteckningen, då i dess skrivelse 

framhålle s bl.a. följande: "Det kD.n icke förnekas att vapendjuret 

f 1 t 0 t av si·r12·p:he+en hos den i den nya framställningen ör_ora nago· _ v 

Bomansonska hjorten, t.ex. med .avseende å vrister, hals och mule. 

Halsens hå rbel{lä dnad är måhä n da i a lltför hög g~: ad framhävd, ty 

njorten är i naturen ganska släthårig. Alla dessa anmärkningar 

gälla dock endast detaljer vid framställningen, om vilka olika 

uppfa ttningar kunna räda och vilka med lätthet kunna vid behov 

ändras." 

Riksarkivets skrivelse slutar med fö lj a nde uttalande: "Riksarki

vet anser således, att den hit översända vapenbilden ä r heraldiskt 

riktig och med beskrivningen överensstäwJnande. I f r åga om stilise

ringen kunde vissa detalj e r måhända utformas annorlunda. Vapen

bilden kan väl anvä nda s till ex. i sigill, officiell dekoration, 

etc., men bör icke betraktas som en normgivande prototyp. Också 

andra rne d beskrivningen överensstämmande avbildning • .:l r kunna före

komma. Sålunda kan en helt ann2n framställning än den oftast använd 

vara ibla nd av behovet påkallad, särskilt om det mat eria l, va rav 

va pnet framställes, eller den ome;ivning , i vilken det kommer a tt 

placera s , så kräver." 

Av allt detta framgår, att l andskaps styrelsen icke förfarit lag-

stridigt ifråga om vapnet och a t t vapenbilden överensstämmer med 

gällande beskrivnin5, men att vapnet fått en normerande utformning , 

som landstinget ej tänkt sig och som ej heller tillfredsställer 

utskottet. Det ha r även visa t sic;, att landskapslae;en är bristfäl-

lig därutinnan, att den saknar best~mmelse om vapnet skall f as t-

I" 



fastställas, innan det offentligt göres tillgängligt, och på 

vem. det skall ankom.m.a att stadfästa vapnet. 

I anseende till allt detta och med beal{tande R"k - av i sarki v ets 

utlåtande, som ger stöd åt motionärernas yrkande, har utskot te t 

efter onff•östning (ifråga om andra kläm.men) beslutat för lands

tinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville giva landskapsstyrelsen 

i uppdrag att utarbeta och till landstinget in

kom.m.a med förslag till sådan ändring av landskaps

lagen den 18 april 1951 angående landskaps- och 

komrn.unvapen i landskapet Åland, att därav framt.Sår 

på vem. det skall ankom.m.a att fastställa landskapet 

Ålands vapen; samt 

att landstinget ville uppmana landskapsstyrel

sen att ompröva den nu offentligt tillgängliga 

normerande teckningen av landskapsvapnet och över

väga, huruvida icke landskapet Ålands vapen bör 

framställas på ett mera traditionsbundet sätt. 

Mariehamn den 18 mars 1953. 

På lagutskottets vägnar: 

ordförande. 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Hermo.n Mattsson, ordförande, Jan Erik 

Eriksson, Paul Påvals, Gösta Nord.man och Eliel Persson. 

b110 /1953, 

LAGUTSKOTTETS andra betänkande ~ ~5'&953 
med anledning av landstingsmannen Jan Erik 

Erikssons m.fl1s hemställ.ningsmotion (m 12/195.:il 
med förslag, att lti;ndstinget ville uppdraga å~Ci 

landskapsstyrelsen att omp~öva sitt beslut rö

rande landskapsvapnets utformning. 

Vid behandlingen av lag-utskottets betänkande Ng 7/1953 över denna ·· 

hemställningsmotion har landstinget vid plenum den 23 sistlidne mars 

beslutat inbegära nytt betänkande av utskottet. 
Vid förnyad behandl i ng av ärendet har utskottet; efter att såsom sak-

kunnig hava hört landskapsarkeologen Matts Dreij.er~ godkänt uppfatt- I 

ningen, att vapenb . lde1 såsom sådan ej skall fastställas, utan kunna I 

framställas fritt inom ramen av den i landskapslagen ingående vapen

beskrivningen, 
Redan i sitt förra betänkande framhöll utskottet, att landskapssty

relsen icke förfarit lagstridigt och att den vapenbild, som genom kun

görelsen den 10 december 1952 i normerande teckning hållits offentligt 

tillgänglig, överensstämmer med gällande beskrivning, men att vapnet 
fått en normerande utformning, som ej tillfredsställde utskottet. 

Utan avseende ä sistnämnda omständighet, vill utslcottet därför icke 

numera förorda åtgärder från landstingets sida i motionens syfte, utan 

frängår sina t;i.digare gjorda förslag, men konstaterar tillika, såsom po

sitivt resultat av motionen, att utredningen i ärendet undanröjt den i 

vida kretsar i landskapet rådande missuppfattningen, att den offentlig

gjorda normerande vapenteckningen varit den enda., som kan komma ifråga 

vid framställningen av vapnet. 
Med hä.nvisning till ovan.sagda föreslår utskottet därför, 

att landstinget ville förkasta motionen. 
Mariehamn den 11 november 1953• 

~:ki°?:~1A-vägnar1. 
Kerma~~ 

Närvarande i utskottets Herman Mattsson, ordförande , J nn Erik Eriksson; 
Påvals, Nord.man, Häggblom (suppl.). 
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