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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag om ~töd 

för litterär verksamhet. 

Enligt landskapslagen om vissa stipendier och understöd till författare och översät

tare (9 /62) utdelas varje är stipendier till författare och översättare, detta under 

förutsättning att av dem skrivna eller översatta böcker tiilhandahälls avgiftsfritt pä 

allmänna bibliotek. Vid fördelningen av stipendierna har bestämmelserna i lagen visat 

sig begränsa kretsen av möjliga stipendiater i allt för stor utsträckning. En mindre 

restriktiv reglering skulle pä ett bättre sätt gagna den åländska litteraturen. Landskaps

styrelsen föreslår därför att den nuvarande lagen upphävs och ersätts av ny lagstiftning 

som möjliggör en friare fördelning. 

Genom den föreslagna lagen skulle det framdeles vara möjligt att uppmuntra 

författare och översättare av även andra litterära former än de som för närvarande kan 

komma ifråga. Som exempel kan nämnas författare och översättare av periodiska 

tidskrifter, populariserad facklitteratur, teaterpjäser och hörspel. Det skulle även bli 

möjligt att med fleråriga stipendier stödja litterär verksamhet som bedöms vara av 

särskilt stort intresse för landskapet. 

Detalj motivering 

li Landskapets stipendier och understöd skulle enligt förslaget användas till att 

främja den åländska litteraturen. Som åländsk räknas i detta sammanhang sådan 

litteratur som ges ut pä svenska språket och som är författad eller översatt av person 

som är bosatt pä Åland eller som på annat sätt har stark anknytning till landskapet. 

Med "författare" i 2 mom. avses inte enbart författare i traditionell mening. Det 

skulle därför framdeles vara möjligt att med stipendier uppmuntra och stödja nya 

författarförmågor. 

~ Vägledande vid fördelningen skulle, liksom enligt nu gällande lag, vara att 

verket är ett skapande litterärt arbete som tillhandahålls avgiftsfritt i allmänna 

bibliotek. Enligt förslaget skulle även författare och översättare av verk som ej finns 

tillgängliga på bibliotek, men som på annat sätt offentliggjorts, kunna beviljas stipen

dium. 

Genom reglerna i 2 § skulle även andra litterära former än tidigare kunna komma i 

fråga vid stipendiefördelningen. Således skulle även författare och översättare av 

antologier, periodiska tidskrifter, populariserad facklitteratur, teaterpjäser, hörspel och 
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liknande kunna komma ifråga vid stipendiefördelningen. 

~ Författare eller översättare skulle framdeles kunna beviljas flerårigt stipen

dium för särskilt omfattande verksamhet som är av stort litterärt intresse. Kraven på 

författare och översättare som söker flerårigt stipendium skulle vara väsentligt högre 

än för ettåriga stipendier vad beträffar den kvalitet och produktivitet som författaren 

eller översättaren visat i sitt tidigare författararbete. 

~ Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestämmelse nu gällande 

lag. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

om stöd för litterär verksamhet. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

För främjande av den åländska litteraturen skall varje år anslås ett belopp 

motsvarande tio procent av det belopp som under det föregående kalenderåret använts 

för att anskaffa litteratur till de allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna. 

Det i l mom. nämnda beloppet utdelar landskapsstyrelsen som stipendier och 

understöd åt författare och översättare. 

2 §. 

Stipendier kan beviljas författare och översättare av skönlitteratur och facklittera

tur vilkas böcker tillhandahålls avgiftsfritt i a!lmänna bibliotek. Stipendier kan även 

tllldelas annan utövare av skapande litterär verksamhet, vars verk tillhandahålls i 

allmänt bibliotek eller på annat sätt är tillgängligt för allmänheten. 

Stipendier beviljas inte författare och översättare av vetenskapliga undersökningar, 

läroböcker eller annan därmed jämförbar litteratur. 

Om landskapsstyrelsen inte annorlunda beslutar utdelas stipendier utan ansökan. 
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3 §. 

Flerårigt stipendium kan efter ansökan beviljas i landskapet bosatt författare och 

översättare för verksamhet som är särskilt omfattande och av stort litterärt intresse. 

4 §. 

Understöd kan utdelas åt äldre författare och översättare som lever under knappa 

förhållanden samt åt författare och översättare, vilka på grund av sjukdom eller 

arbetsoförmåga råkat i ekonomiska svårigheter. 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 12 april 1962 om understöd åt 

författare och översättare (9/62). 

Denna lag träder ikraft den 

Mariehamn den 11 december 1984. 

Lantråd Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


