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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag om skydd för kulturhistoriskt 
värdefulla föremål. 

Huvudsakligt inf!eh~1_!_._ 

I framställningen föreslås en landskapslag om skydd för 

kulturhistoriskt värdefulla föremål, nedan benämnda kultur

förcm<il, som syftar till att genom hegrLinsning av utförseln 

b'eva ra det åländska kul tur arvet i lands kapet. Således skulle 

det som huvudregel krävas tillstånd till utförsel från land
skapet av vissa föremål vilka från flländsk synpunkt har sär
skilt kulturhistoriskt värde st1som t.ex. över SO iir gamla 

konstverk, konstindustri- bch konsthantverksprodukter, bygg

nadsdela~, lös inredning, arbetsredkap och -maskiner, textilier, 

vapen, prydnadsföremål, handlingar, manuskript, trycksiier, 

·fotografier, film- och ljudupptagningar samt andra vär~efulla 

föremål och manuskript obero;cnde av ålder, om de har' anknyt-

• 
1 hing ti11 den åländsk~ historien eller bemärkta persone+; 

Däremot skulle tillstånd inte behövas t.ex. om utförseln sker 

på grund av att föremålets ägare flyttar från landskapet om 
föremålet härrör från 'ett i landskapet beläget bo och om 
föremålet genom arv eller avvittring tillfallit person som 

är bosatt utanför landskapet eller om föremål~t är tillverkat 

utomlands och inte under de senaste 70 åren varit minst 50 år 

på Aland. Landskapsstyrelsen skt1lle vara tillståndsmyndighet 

och samtidigt få möjlighet att granska och :lokumentera förernå let. 

övervakningen skulle handhas ~v polismyndigheten. För att från 

landskapet till utlandet få föra ut föremål som enligt lagen 
om begriinsning av utförseln av kultur Föremål (FF.S 11.is/78) f.ir 

underkastade utförselförbud skulle krävns tillstånd i ungefär

ligen samma utsträckning som va<l gäller för föremål med sär

skilt kulturhistoriskt värde för Aland. 

Allmän motiverin~. ·---·------·----'..?-

Avsikten med det i föreliggande frams~ällning intagna 

lagförslaget är att genom begränsning av utförseln av kultur

föremål kunna behålla det åländska kulturarvet i landskapet. 
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Det är svårt att utreda behovet av en sådan Jag eftersom 

det inte går att fil tillförlitliga uppgifter om den nuvaran-

de utförselns omfattning men det finns emellertid sannolikt 

gr11nd för 11ppgi.ftcrn;1 om ;1tt 11t'fi'lrs1:1 av ktilturrörcm:'\1 förC'

ko1m11er. Behovet av den föreslagna lagen uppmärksanunades i en- hemställnings
mo t i on av landstingsman Henrik Nylund m.fl. (mot. nr 24/1978-

79) varvid framfördes att intresset att äga gamla föremål med 

åren blivit allt större och att Aland löper särskilt stor 

risk för att dess kulturarv skingras genom de J00.000-tals 

turister som varje ~r besöker landskapet. 

Det ligger i sakens natur att ett förbud mot utfö:i;:sel 

av kulturföremål utgår frånbevarandemålet och det är också 

genom :itt bcvar;i förcm:ilen i sin ursprunglig;i mi lji), diir dl' 

använts och kanske tillverkats, som de behåller sitt full~ 

v i:i nl e . K u 1 t ur ~ir v e t :i r v i k t i g t f ö r d c n ä lf-j n d s k:.1 i d c n t i t e t en men 

åtgärderna för att skydda kulturarvet kan därför inte mekaniskt 

.inriktas på att hindni utförseln av kulturföremål. Det ligger 

ett egenvärde i att kännedom om åländsk kultur sprids utanför 

landskapets gränser och det måste därför accepteras att 

bevarandemålet, när så krävs, underordnas andra kulturpolitis

ka intressen. 

Det ekonomiska läget har medfört att konst och antikvite

ter kommit att användas som inflationssäkra investeringsobjekt. 

En ökad efterfrågan på denna typ av.varor har lett till snab

ha värdestegringar och inneburit att de utnyttjats i spekula

tionssyfte. Det finns därför anledning för samhället att 

reagera mot den okontrollerade utförsel av åländska förem~1 

som sker enbart av kommersiella skäl och som ur kulturpolitisk 

synvinkel är negativ. Ett lämpligt sätt att sprida kännedom 

om den åländska kulturen utanför landskapets gränsPr är däremot 

att 1{\ta dem som flyttar fr:ln l:rndsk:qwt rritt rti 1·öra med 

sig föremål som ingår i det personliga bohaget. Kulturföremål 

som härrör frän ett hem i landskapet och genom arv eller 

avvittring tillfaller personer som är bosatta utanför land

skapet föreslås därför också fritt få föras ut. För att under

lätta att kännedom om åländsk kultur sprids utanför landskapets 

gränser, t.ex. genom införlivande av 51ändska föremål i mus~ers 

och andra offentliga institutioners samlinBar finns det enligt 
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lagförslaget möjlighet att pJ särskilJ:1 skäl bevilja till

stånd till utförsel. Aven det internationella kultursamar

betet har inriktats på att uppfylla båda de nämnda syftena. 

Bl.a. har det ingåtts avtal och utarbetats rckornmcndaUoncr 

Hir ::i.tt främja utbytet av vissa föremål (UNESCO Fördr.scr.:)fl/Sb och 

Finlands Fördr.ser. 6/70) samtidigt som man inom t.ex. U11cs-

co sökt kartlägga vilka åtgärder som bör vidtas för att hindra 

negativa följder av att föremål förts eller förs bort frä11 

ursprungs länderna. 

Uvcrv~iktningen av ut[örseln [r~\n lanJskapet skulle komma 

att handhas av polisen som för närvarande inte har till egent

lig uppgift att kontrollera efterlevnaden av förbud mot ut 

försel av varor vilket kan komma att innebära vissa praktisk:1 

svårigheter. Detta faktum får inte påverka ställningstagandet 

till förbud mot utförsel av kulturföremål utan det bör helt 

grundas på kulturpolitiska överväganden och inte avgöras 

med hänsyn till svårigheterna att övervaka förbudets efter

levnad. 

Trots att det inte lir möjligt att helt hindra att föremål 

förs ut från landskapet i strid mot ett förbud måste enligt 

landskapsstyrelsens mening restriktioner mot utförsel upprätt

hållas med hänsyn till den preventiva effekt ett exportförhud 

torde ha. Allmänheten och den seriöst arbetande antikvitcts

och konsthandeln torde i regel ha respekt för gällande bestllm

melser. Någon fullständig granskning kan det naturligtvis 

inte bli fråga om utan kontrollen måste bygga på stickprovs

metoden, enligt vilken kontrollobjekten väJjs ut slumpvis 

eUcr p<1 grundvalen av erhflllna upplysningar. Möjligheten att 

hindra illegal utförsel är vid stickprovskontroll begränsad 

och önskvärdheten av en mera fullständig övervnkning måste 

vHgas mot andra intressen. Stickprovskontrollcn kunde Jllmpligcn 

kompletteras med förebyggande åtgärder, såsom t.ex. informa

tion till allmänheten om gällande bestämmelser. 

Vid en jämförelse med förhållandena i riket kan konstateras 

att utförseln av kulturhistoriskt värdefulla föremål regleras 

genom lagen om begränsnjng av utförseln av kulturföremf!l 

( F i: S 4 4 5 I 7 8 ) , f ö ro r d n i n g c n om b c g r il n s n .i n 1~ <J v u t fö r s c 1 n av 

kulturföremål lFFS 446/78) och undcrvisningsministeriets 
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heslut om hegränsning uv utförseln av kulturlöremå1 (F1:s S04/78J. 

Dessa författningar reglerar endast utförseln till utlandet 

och saknar således helt bestämmelser om utförsel från riket 

ti 11 landskapet. Det är Jfirför möj l ip:t att kulturföremål förts 

frJn riket till Alanci och eftersom ämnet inte varit föremål 

för reglering i landskapet har föremålen sedan helt lagligt 

kunnat föras vidare till utlandet. Landskapsstyrelsen har 

därför beslutat föreslå att i landskapslagen även skulle 

intas bestämmelser som syftar till att skydda föremål som kan 

anses ha mycket litet värde eller helt sakna betydelse för det 

åländska kulturarvet men som kan anses vara mycket värdefullt 

från rikssynpunkt. Tillstånd till utförsel av föremål som 

är av betydelse för det nationella kulturarvet skulle endast 

kräv as då fråga är om utf örse 1 t i 11 ut landet medan det vad 

beträffar föremål med särskilt värde för det åländska kultur

arvet skulle krävas tillstånd för all utförsel från landskapet. 

I samma syfte som den nu föresJa~na lagen, alltså att hindra 

utförel av vissa föremål från landskapet, stadgas i 25 § 1 mom. 

lan<lskapslagen om fornminnen (9/GSJ att det är straffbart 

att från landskapet bortföra mynt, vapen, redskao, prydnads

föremål,kärl, fortskaffningsmedel eller annat sådant föremål som 

hittats och vars ägare i.ntP ih' känd om föremålet l··m 'rntnsvar;1 minst 

100 Lir gammalt och borde ha tillställts landskapsstyrelsen. Vad gäller skepps

vrak finns bestämmelser som syftar till samma sak, nämligen att hindra fl.tt 

föremål bortförs från ursnrungsplatsen men hfir kan reglerna 

s ä g a s v ar a än n u st r än g ar e e f t er som det i 1 0 ~ l an d s k a p s 1 a gen 

om fredning av skeppsvrak (hS/74) sägs att vrak av fartyg 

eller annan farkost som kan antas vara minst 100 år gammalt 

eller del av sådant vrak eller föremål som sannolikt har 

samma ålder och uppenbart härstammar fr;]n sådant vrak överhuvud

taget inte f<'1r rubbas Frun fyndplatsen. Vad g~il lcr bå<la <le 

ntimnda landskapsla.~arna handhas övervakningen :JV polismyndig

heten. 

Beträffande lagstiftningshehörigheten kan konstateras 

att enligt 13 § 1 mom. 10 punkten självstyrelselagen tillkommer 

landskapet lagstiftningshehörighet såvitt fråp,a är om fornminnes

vtlrd. Nämnda bestämmelse tillsammans med bestämmelsen i 2 punkten 
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s amnw moment C var i u n de r v i s ni n g s väs c n cl c t h il n rn r t s t i l J 1 an <l -

ska p e t s behörighetsområde) har i allmänhet ansetts innebära att 

landskapet äger lagstiftningsbehörighet i fråga om kulturella 

angeliigcnheter överhuvud. Ifrågavarande lag rör ostridigt kul

turella angelägenheter. Lagens uttryckliga syfte är att genom 

förbud mot utförsel skydda kulturella värden Cl §). Det medel 

som här valts för att skydda de kulturella värdena är utförsel

förbudet. Vanligen sammankopplas utförselförbud och liknande 

åtgärder med lagstiftning som dikteras av tull- och handels

politiska motiv och dylik 1ngstiftning hiinförs enligt 11 § 2 mom. 

17 punkten självstyrelselagen till rikets behörighet, men det 

uttalade syftet med den nu ifrågavarande lagen är emellertid 

varken tull- eller handelspolitiskt utan av kulturpolitisk art. 

Således skulle utförselförbudet gälla oavsett om vederbörande 

för ut föremålet i försäljningssyfte eller om han avser att 

nyttja det för eget bruk. En annan sak är att lagen kan medföra 

vissa menliga följder för handeln med sådana föremål som berörs 

därav, men eftersom de motiv av närmast nationalekonomisk art som 

hrukar ligga till grund för regleringen av utrikeshandeln saknas 

i förevarande fall måste lagens inverkan på handeln anses ut

göra en effekt av lagens kulturpolitiska syfte. 

För uppfattningen att ett utförselförbu<l som sådant inte ger 

någon vägledning i frågan om vad slag av lagstiftning som före

ligger kan ytterligare anföras det som riksdagens grundlags

utskott anför i sitt utlåtande till kulturutskottet (1978 rd. 

KuUB nr 2) med anledning av regeringens proposition med förslag 

till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål. Utskottet 

för där följande resonemang: 11 I lagförsla.get förbjuds utförsel ur 

landet av vissa föremål utan tillstånd, varför den kunde be

traktas såsom en exportreglementerin0slag. Typiskt för en rcgle

menteringslag har emellertid ansetts vara, att lagen har ett 

ekonomiskt syfte som ansluter sig till näringslivet . 11 På basen 

av detta resonemang drar sedan utskottet följande slutsats: "Av

sikten med det förfarande med utförseltillstånd och den möjlig

het till utförselförbud, som avses i lagförslaget är emellertid 

inte n;1tionaJekonomiskt, ej heller företc..1gsekonomiskt. Avsikten 

med lagförslaget är att förhindra att kulturhistoriskt värdefulla 

föremål förs ut från landet. Syftet är sålunda att skydda 
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kulturella värden med anliL111dc av ett förfarande med utförsel
förbucL 11 

Inte heller den omständigheten att bl.a. tullmyndigheterna 

U1tt till uppgift att övcrv;1ka att lagen c[tcrUilj'.; ger i sig 

anledning till antagande att fråga är om en lag inom omrl1dc 

där riket tillkommer lagstiftningsbehörighet. Att tullmyndig

heterna anförtrotts ifrågavarande förvaltningsuppgifter beror 

på uppenbara praktiska skäl och inte av t.ex. handelspolitiska 
orsaker. 

Med hänsyn till att självstyrclselagcn inte innehåller n:\got 

allmänt förbehåll av innebörd att det oberoende av syftet ankom

mer på riket att reglera utförsel av egendom från landskapet och 

med hänsyn till att beslutander;ittcn i kulture11;:i an~1,clägenhctcr, 

med särskilt angivna undantag, i sagda lag är anförtrodd land

skapets lagstiftande och verkställande organ, måste av det sagda 

anses följa att landstinget äger behörighet att stifta den 

ifrågavarande landskaoslagen. 

Om forntida urkunder och om särskild kulturegendom i 

de evangelisk-lutherska församlingarnas besittning finns 

regler som går längre än de nu föreslagna bestämmelserna. 

Syftet med dessa specialbestämmelser avviker dock delvis från 

de syften som det nu är fråga om och det har diirför ansetts 

motiverat att även tillämpa bestämmelserna i den föreslagna lagen 

på de föremål som faller under dessa specialbestämmeler. Bestämmel

serna finns intagna i bl.a. kyrkolagen (FFS 635/64) och lagen om 

offentliga arkiv (FFS 18/39) medan förvaltningsuppgifterna 

delvis reglerats genom en överenskommelseförordning (97/77). 

Detaljmotive~in_g. 

l_f~ I paragrafen utsägs klurt att lagens syfte är att 

värna om det åländska och det finländska kulturarvet genom att 

inte tillåta att kulturföremålen försvinner från landskapet 

respektive landet via landskaoet. Motivet för att låta skyddet 

omfatta inte bara föremål med kulturhistoriskt värde för Åland 

utan även föremål som inte kan räknas till det åländska kultur

arvet men som är värdefulla från finländsk synpunkt är, som 

nämnts i den allmänna motiveringen, att lagen om begränsning av 

utförseln av kulturföremål saknar bestämmelserom utförsel till 

landskapet och utförsel via landskapet till utlandet skulle 

annars få förekomma utan att det stred mot någon lagbestämmelse. 
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Det ligger i sakens natur att om avsikten är att bevara det 

:iJiinJska kult urarvl'l i LlnJsk~1pct s~t m~btc bcgr~iusniugarna i rät

ten att få utföra kulturföremål gälla både beträffande utförsel 

till riket och till utlandet. Däremot skul1e de föremål som är 

att hänföra till det Linlilndsk:i kultururvct naturligtvis rritl 

få föras till riket och begränsningarna skulle i dessa fall 

således endast gälla utförsel från landskapet till utlandet. 

~_J_._ Paragrafen innehåller en förteckning över de föremåls

katcgorier som utförselförbudet skulle omfatta. Nvare föremål 

har silllan så stort värde för det åländska kulturarvet att det 

kan anses motiverat att förbjuda all utförsel; därför skulle 

förbudet i första hand avse föremåJ som är äldre än 50 år. Samma 

åldersgräns gäller också enligt rikslagen men är internationellt 

sett en mycket låg åldersgr~lns (t.ex. Norge har 100 <1r som grUns, 

Storbritannien 100 år och i Sverige gäller utförselförbudet 

endast föremål som är tillverkade före år 1860). 

Den i 1 mom. 2 punkten intagna uppräkningen av kulturföremål 

är inte uttömmande utan avser att vara en exempelsamling där 

särskilt hänsyn tagits till vilka föremål som kan tänkas ha värde 

för det åländska kulturarvet. 1 uppräkningen ingår t.ex. inte fri

märken, mynt eller medaljer eftersom de inte i sig själv har nAgot 

värde för det åländska kulturarvet. Däremot kan t.ex. en medalj 

vara av stort värde därför att den tillhört någon berömd ålän

ning, men i sådana fall är l mom. 3 punkten tillämplig. Som nämnts 

omfattas inte frimärken av förbudet, men i begreppet handlingar 

inryms förfilatelistis~t material, t.ex. brev från tiden före 

frimHrkets införande. Det kan p.g.a. brevets eller dokumentets 

innehåll vara viktigt att sådana handlingar stannar i landskapet. 

Det är mycket svårt att definiera den kulturegendom som är 

underkastad utförselförhud så att inga tolkningssvårigheter 

uppstår. I vissa fall kan det alltså bli fråga om mer eller 

mindre svåra avvägningar och avgörandet skulle i sådana fall 

ankomma på landskapsstyrelsen. 

För att undvika att lagen kringgås genom att föremålen delas 

(t.ex. bordsben och bordskiva) och delarna förs ut var och en 

för sig, föreslås att del av kulturföremål skulle vara underkastad 

samma regler som föremålet i sin helhet. 
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~L Landskapsstyrelsen har beträffande kravet på tillstånd 

till utförsel gjort den bedömningen att det är mest ändamåls

enligt att som huvudregel kräva tillstand till utförsel av de 

föremål som enligt 2 § definieras som kulturföremål men att 

medge undantag i vissa i paragrafen uppräknade fall. Det måste 

t.ex. anses rimligt att den som flyttar bort frän landskapet 

fritt får föra med sig sitt privata bohag och att en person som 

är bosatt utanför landskapet och genom arv eller avvittring 

kommer i besittning av ett k11Hurföremål som härrör från ett ho 

i landskapet skall ha möjlighet att om han så vill utan särskilt 

tillstånd fä ta med föremålet till sitt hem. Däremot anser land

skapsstyrelsen att skyJdet skulle hli alltfhr urholkat om be

stämmelsen utsträcktes till att gälla även sådana fall då fråga 

!:ir om förem;Jl som erhållits genom testamente eller gåv;:1, 

Bestämmelserna i 4 och 5 punkterna syftar till att underlätta 

det internationella uthytet av konstföremål i samband med ut

ställningar och liknande. Lagens syfte är att hevara de åländska 

kulturföremålen i landskapet och eftersom det hHr är fråga om före

mål som alltid skulle föras tillbaka till Aland måste syftet 

anses vara uppfyllt och ett tillständstväng skulle va~a omotive

rat. 

Föremål som framställts utanför landskapet är knappast värde

fullt för det åländska kulturarvet enbart p.g.a. sin ålder, utan 

först när det varit en viss tid i landskapet och på så sätt 

fått någon form av anknytning. Landskapsstyrelsen anser det 

ändamålsenligt att inte tillåta fri utförsel av föremål som under 

de senaste 70 åren vurit minst SO ~r på Aland. Förem~Jot behöver 

alltså inte ha varit här under de senaste åren under förutsätt

ning att det sammanlagt varit i lcrndskapet under minst 50 är. 

En 1rn c k d c l m c d a t t i n t c k r ;j v ;i t i ll s t ä n d i s ;i m t l i g a f a 11 ; 1 v t it -

försel är att myndigheterna inte får en samlad bild av de föremål 

som försvinner från letndskapet och inte heller får möjlighet att 

dokumentera dem. Landskaosstyrelsen anser dock att fördelarna 

med att i viss utsträckning tillåta fri utförsel överväger. 

Bl.a. undviker man på det här sättet att en allt för vidlyftig 

hyr<'\krati utvecklas. 

~_1_:. Vid bedömningen av vad som kan anses vara av stor bety

delse för det åländska kulturarvet skall de allmänt kulturhisto-
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r1ska.synpunkt~rna ~omma i första hand. Konstnärliga~ veten-
skapliga och h1stor1ska aspekter skall också beaktas li den 

sammanfattande värderingen. Föremålets ekonomiska vä~de skall 
däremot inte tillmätas betydelse i sammanhanget. ! 

Viktigt är att de föremål som skyddas mot okontrollerad ut
försel kan ge en allsidig bild av vårt äldre materiella kultur-

1 

arv. Det är därför av vikt att skyddet kommer att spänna över 
I 

hela fältet av föremålsgrupper från alla samhällsski~t. I 

första hand skulle skyddet avse underrepresenterade trupper men 

skulle självfallet även omfatta andra föremålsgruppef som 
I 

genom utförsel kan drabbas av oönskad uttunning. Särskilt av-

seende skulle därvid fästas vid sådana föremålsgrupp~r som har 
betydelse för att bevara helhetsbilden av <len truditJonella 
inredningen i åländska hem. ! 

Ett föremåls kulturhistoriska värde är bl.a. bero~nde av 
l 

dess ålder, material och ursprung. Av betydelse är oqkså i 

vilket skick det bevarats, vilken miljö det representerar, o~ 

det är unikt och om det är typiskt för en försvinnande föremåls-

kategori. 

Landskapsstyrelsen föreslås bli den myndighet som beviljar 
tillstånd, vilket i praktiken innebär att ärendena skulle hand
läggas av museibyrån. Eftersom lagtexten utgör endast en ram för 
bedömningen av vilka föremål som kan tillåtas få utföras skulle 
förbudets omfattning,i praktiken närmare komma att preciseras 

genom den praxis som utbildas vid behandlingen av ansökningarna. 

Sådana särskilda skäl för beviljande av tillstånd som nämns 

i paragrafen kan t.ex. anses föreligga clå frilga är om person

liga tillhörigheter (t.ex. smycken) ~om förs ut i samband med 

en utlandsvistelse och skall föras tillbaka efter vistelsens 
slut. Hänsyn kunde även tas till andra för ägaren viktiga per
sonliga skäl. Vidare kan särskilda skäl anses vara för handen 
då ett museum eller en annan offentlig institution utanför 

landskapets gränser önskar förvärva ett föremål för att på så 

sätt kunna ge en fullvärdig presentation av den åländska kulturen. 

Det kan i vissa fall även anses viktigt att kännedom om den 

åländska kulturen tillåts spridas också på annat sätt än genom 

offentliga samlingar. 
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5 §. För våra förhållanden kan det anses tillräckligt om 

tillståndet är giltigt under ett år men undantag skulle kunna 

medges. Det ka~ t.ex. vara befog~t att medge en längre giltig

hetstid om det är fråga om .ett särskilt omf~ttande material, men 
även kortare giltighetstid skulle i vis~a fall kunna komma i 

fråga. 

6 §. Landskapsstyrelsen har inte ansett det vara ändamålsenligt 

att i lagen närmare pricisera vilka handlingar som skulle bifogas 

ansökan eftersom det i vissa fall kan behövas mer utredning och 

i andra fall.mindre. Handlingar som härvid kunde komma ifråga 

är t.ex. utredning över föremålets ålder, utredning över htir länge 

det funnits i landskapet, om föremålat är tillverkat utanför 

Aland, utredning överle särskilda skäl för beviljande av till

stånd till utförsel som eventuellt kan förekomma, fotografier 

av föremålet eller avskrift då fråga är om dokument eller tryck

alster. Ett av dessa fotografier kunde sedan fastsättas på ut

förseltillståndet vilket skulle underlätta kontrollen. För 

själva ansökan kan det vara lämpligt att tillhandahålla färdiga 

blanketter där uppgifter skulle lämnas om vilka föremål som av

ses, föremålets härkomst om den är känd, ägare, respektive 

exportör samt, i förekommande fall, mottagare. Vidare skulle 
anges material och mått samt eventuella signeringar, märkningar 

eller motsvarande. 
Landskapsstyrelsen har i princip utgått ifrån att förbudet 

mot utförsel skulle omfatta enskilda föremål men anser det 

samtidigt vara så viktigt att föremål som tillsammans bildar 

en enhet bedöms påen gång att en regel härom intagits i lag

förslaget. Det är nämligen ofta så att ett föremål inte i sig 

självt har så stort kulturellt värde att det skulle krävas ut

förseltillstånd, menatt det som del av en helhet utgör en 
värdefull beståndsdel. Landskapsstyrelsen har inte föreslagit 

ett generellt förbud mot att föra ut samlingar, eftersom det 

inte kan anses vara något verksamt hinder mot att samlingar 

splittras. Det är t.ex. möjligt att först dela upp samlingen 

inom landskapet och sedan söka tillstånd för varje enskilt före

m}!J ,men det finns skäl tro att värdet i så full skulle min.S,k<;t: 

i så hög grad att det inte kan anses vara ett troligt alternativ 

för ägaren av en samling. 
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z__J_~ I de fall då tillstånd till utförsel beviljas och före

målet således förs bort från landskapet finns det med tanke på 

forskningen oftast skäl att dokumentera föremålet. Eftersom 
de kopior och fotografier som härvid skulle behövas måste vara 
av särskild kvalitet (arkivbeständiga respektive svart/vita) för 

att kunna arkiveras under en längre tid har det inte ansetts 

skäligt att ålägga sökanden att själv stå för kostnaderna härav. 

D~t kan därför anses vara mest lämpligt att landskapsstyrelsen 

i egenskap av tillst~ndsbeviijandc myndighet påtar sig ansvaret 
,' . 

och kostnaderna för dokumentationen. 

8 ~. Huvudprincipen ~ir att polismyn<ligheten övervakar att be-

stämmelserna i en landskapslag efterlevs. Om avsikten däremot 
är att någon annan myndig~et skall handha övervakningen måste 

det v~ra uttryckligen utsagt i lagtexten. Landskapsstyrelsen har 

valt att trots att det följer huvudregHn ange att det .är 

polismyndigheten som kontrollerar efterlevnaden av förevar~nde 

lag. Det kan nämligen sägas utgöra ett undantag såtillvida 

att det skiljer sig från vad som g~ller på andra håll, där 

tullmyndigheterna övervakar motsvarande lagars efterlevnad (se 

t.ex. lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål och 

det svenska förslaget till lag mm utförsel av vissa äldre kultur

föremål (prop. 1981/82:82)). 

Orsaken till att inte t'ullmyndigheten skull.e handha övervak

ningen även i landskapet är att enligt självstyrelselagen den 

som har lagstiftningsrätten också skall handha f~rvaltningsupp

gifterna, förutom vad gäller vissa särskilt_i lagen uppräknade 

fall (se t.ex. köttkontrollen, som enligt 19 § 1 mom. 7 punkten 

f) s~all handhas av landskapsstyrelsen trots att lagstiftnings
behör igheten enligt 11 § 2 mom. 15 punkten in fine hNnförts till 

riket). Således kan inte landstinget ålägga någon riksmyndighet 

att sköta förvaltningsuppgifter som hänför sig till ett område 

där landskapet har lagstiftningsbehörigheten utan det måste i så 

fall ske genom en s.k. överenskommelseförordning. 

I de fall då det finns intaget hestämmelser innebärande 

åligganden för någon riksmyndighet direkt i landskapslag är 

det alltid fråga om regler som kunnat intas me~ stöd av 14 § 4 mom. 

självstyrelselagen. De förutsättningar som samtliga måste vara 
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uppfyllda för att nämnda paragraf skall vara tillämplig är att 

a) vissa bestämmelser, som b) hör till rikets lagstiftnings

behörighet och c) är överensstämmande med motsvarande bestämmel

ser i rikslag, d) intas i landska~slag e) för vinnande av enhet
lighet och f) överskådlighet. Härvid kan alltsi.i konstateras att 

intagån<lc av en bestäm~clsc innebärande skyldighet för tull
myndigheten att övervaka att ifrågavarande lag efterlevs, 

skulle vara möjligt såtillvida att det endast skulle gälla någon 

enstaka bestämmelse av lagen som helhet (a), att bestämmelsen 

skulle intas i en landskapslag Cd), att den skulle ha motsvarig

het i rikslagen (c) och såle<les vara intagen för vinnande av 

enhetlighet (e), men omöjliggörs av det faktum att det är fråga 

om förvaltningsuppgifter som är att hänföra till ett område 
som hör till landsk<Jpcts lagstiftningsbehörighet (b) och att 

intagandet följaktligen inte leder till att överskådlighet upp
nås (f). Ett åliggande för tullmyndigheten att sköta föreliggande 

lags övervakningsuppgifter skulle alltså ha kunnat intas i land

s kaps lag, om ifrågavarande rättsområde hade tillhört området för 

rikets lagstiftningsbehörighet, men å andra sidan skulle den 

skyldigheten i så fall redan ha !legat tullmyndigheten med stöd 

av rikslagen. Av 14 § 4 mom. självstyrelselagen ("Upptagande av 

sådana bestämmelser i landskaps lag medför icke förändring ... med 
avsccnJc ~<le genom rikslaRstlftnjng utfUr<ladc sta<lgan<lcnas 

ikraftträdande i landskapet Alan~') framgår att kontrollen i 

så fall redan borde ha verkställts vilket de facto inte skett. 

Polisens möjligheter att :hindra att kulturföremål illegalt förs 

bort från landskapet är naturligtvis begränsade och önskvärd

heten av en utbyggd polisövervakning w förbudet måste vägas mot 

andra intressen. Det synes inte realistiskt att räkna med en 

heltäckande kontroll av utförseln utan i stället skulle det bli 

fråga om stickprovskontroller på samma sätt som f6r närvarande 
tillämpas vad gäller trafikövervakningen. Denna metod skulle i 

första hand vara mest lämplig vid den övervakning som skulle 

komma att äga rum på andra ställen än vid de större färjtermina

lerna. Även andra selektiva metoder kunde komma att tillämpas 

genom att kontrollen inriktas på t.ex. varusändningar som misstänks 

ipnehålla föremål vilka inte får föras från landskapet. Här. 

skulle informationen till allmänheten, museer och liknande 

institutioner, hembygd~f6reningar, de som yrkesmässigt handlar 
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med kulturföremål och speditörerna komma att spela en mycket 

viktig roll. Stickprovsmetoden ger i sir underlag för bedöm

ning av trafikanternas laglydnad och upplysnin2 om i hur stor 

utsträckning information om bestämmelserna behöv~er lämnas tra
·fikanterna för a.tt undvika att brott beg;is :iv misstag. Pör att 

höja den preventiva effekten kan förstärkta kontroller eller på
drag anordnas. Med pådrag avses att kontrollen i hög grad 

skärps mot ett visst slag av kontrollobjekt. ~ör närvarande 

finns mycket liten erfarenhet på området, eftersom polisen 

inte övervakar utförseln av varor, öm man här bortser från fall 

då föremål förvärvats olagligt. Detsamma kan sägas gälla för 

tullen. Visserligen förekommer utförselkontroll av vis~a varu

transporter men n~gon stickprovskontroll av t.ex. personbilar 
förekommer inte. Skälet härtill är att ntistan alla restriktioner 
som finns på området gäller införsel av varor. 

En svårighet med övervakningen är naturligtvis att p61isen 

saknar utbildning för att med säkerhet kunna bedöma om e~t 

föremål faller under lagens tillämpningsområde elle~ inte~ Där

för föreslår landskapsstyrelsen att polisman skulle ha rätt att, 

när tveksamhet uppstår, kräva utförseltillstånd eller någon 

form av. utredning över att föremålet inte är. underkastat til1-

ståndstvång. Utredningen skulle förmodligen i de flesta fall 
gå ut på att visa hur gammalt föremålet är. Sådant åldersintyg 

kunde utfärdas av.t.ex. den som tillverkat föremålet, av tjänste

man vid kulturvårdande myn~ighet, som t.ex. museum eller .av 

sakkunnig vilken myndigheten anvisat. Då fråga är om i 2 § 1 mom. 

3 punkten avsedda föremål skulle det komma att krävas mer om

fattande utredning av annan art. Även .för de i 3. § uppräknade 

fallen skulle det komma att krävas olika former av bevis. Så 

kunde. t. ex. åtkomsthandling företes som bevis på att ett föremål 

är tillverkat utanför landskapet och inte funnits här i 
mer än 50 år. I de fall då polisen inte anser sig ha fått till

förlitlig utredning finn~ möjligheten att anvisa föremålets ägare 

att hos landskapsstyrelsen ansöka om att få bortföra föremålet 

från landskapet och landskapsstyrelsens be.slut om att tillstånd 

inte behövs skulle sedan kunna användas som bevis. 

9 §. Den föreslagna besvärsregeln överensstämmer i sak med 

motsvarande bestämmelse i ri~sl~gen. Eftersom området underligger 
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rikets lagstiftningsbehötighet skulle den intas i landskaps

lagen med stöd av 14 § 4 mom. självstyrelselagen . 

.. LQ_t~ Landskaps styrelsen anser att böter skulle vara en 

tillräckligt sträng påföljd för det brott som det här är fråga 

om. 
Den i 2 mom. intagna bestämmelsen är av rikslagstiftnings

natur och måste alltså överensstämma med motsvarande regel i 

rikets lag för att kunna intas i landskapslagen med stöd av 

14 § 4 mom. självstyrelselagen. Detta innebär att förverkande

päföljd endast kan komma att drabba den som söker föra bort 

föremål från landskapet till utlandet men inte den som söker 

föra till riket. (Se AD 20.5.1964, HD 12.6.1964). Det kan 
visserligen synas stötande att ett förcm51 som är kulturhistoriskt 

värdefullt för Aland skall tillfalla staten men eftersom även 

staten skulle bli underkastad bestämmelserna i föreliggande 
lag kommer föremålen i praktiken ändå att bli kvar i landskapet, 

oavsett om staten väljer att behålla föremålet eller att avyttra 

det . 

. !l__l_:_ Som redan framgått av den a 1 lmänna motiveringen saknar 
rikslagen bestämmelser om utförsel av kulturföremål från riket till 

landskapet och det har alltså varit möjligt att kringgå rikslagen 
genom att via landskapet föra ut föremålen t i 11 utlandet. Land-
skapsstyrelsen har därför ansett det vara motiverat att även i 

landskaps lagen inta bestämmelser innebärande förbud mot att 

utföra föremål som saknar direkt åländsk anknytning men som är 

värdefulla från finländsk synpunkt, för att på så sätt stävja 

kringg~ehde av rikslagen. Den förem~lsgrupp som skulle skyddas 

enligt 11 § föreslås helt överensstämma med vad som i rikslag

stiftningen är underkastat förbud mot utförsel. Omfattningen av 

skyddet föreslås bli överensstämmande med vad som gtillcr för Je 
frernål med åländsk anknytning som skulle skyddas enligt den 

föreslagna lagen. De i 3 § uppräknade fallen då tillstånd inte 

behöver sökas kari dock i praktiken inte sägas vara tillämpliga 

på kulturföremål som förs från riket till utlandet via land

skapet, men däremot på föremål som finns i landskapet och vilka 

är kulturhistoriskt värdefulla från finländsk synpunkt.!§~~(~ 
exempel kan nämnas att en person som flyttar från landskapet utan 
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tills~ånd skall få föra ut föremål som är kulturhistoriskt 

värdefulla från finländsk synpunkt men att den som flyttar från 
riket till utlandet måste ha tillstånd även om flyttgodsei 
först förs i land på Aland (3 §~punkten). Avsikten ltr att 
regler b~träffande utförseln av kulturf6remål som [örs fr6n 

riket via Åland till utlandet skulle vara i konformitet med vad 
som gäller<enligt rikslagen och det sku1le alltså inte längre 

vara möjligt· 'att kringgå rikslagen genom att föra föremålen via 
Aland. De tillstånd som härvid skulle krävas kommer i praktiken 

knappast att beviljas av landskapsstyr~lsen, eftersom även till

stånd utfärdat av museiverket sktille godtas men möjligheten 
att ansöka om tillstånd' hos 1andskapsstyrelsen skulle dock fin
nas. I likhet med vad som gäller enli~t rikslagen skulle till

stånd inte krävas för utförsel av föremål som är framställt 
utomlands och inte under de senaste 70 åren varit minst 50 år i 

landet. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinge~: ti;l}l 
antagande 

'' 
. L a n d s k a p s 1 a g ,, 

om skydd för kulturhistoriskt.värdefulla J~:lremål. 

----;----
l ,enligh~tmed I,,ar;id.stingets. beslut stadgas: 

i 1. §. 

D~nf\a )~g :inne.håller bestämmelser om ut~ö.rsel av vissa kiJ.1tur
historiskt värdefulla1fHremål (kulturföremål). 

Bestlimrnclserna syftar till att genom begränsning av utförseln 
av kulturföremål från landskapet skydda det åländska kulturarvet. 
Därutöver finns i 11 § bestämmelser som syftar till att, genom 
begränsning av utförseln uv lwlturförcm;j] rrån landskapet till 

utlandet, skydda det finländska kulturarvet. 

2 § . 

Med kulturföremål avses i denna lag: 
1) över 50 år gamla konstverk samt konstindustri- och konst

hantvcrksprodukter; 
2) andra över 50 år gamla föremål av allmänt kulturhistoriskt 

värde såsom byggnader, till byggnader hörande föremål, byggnads

materiel, lös och fast inredning, hushållsartiklar, arbetsredskap 
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och -maskiner, vägnings- och miitninr;srf'dsk:1p, :rnordningnr för 

angivande av tid, mµsikinstrument, dräkter och andra textilier, 
toalettföremål, pipor och snu.s.dosor, f ån:gs t redskap, vapen och 
tillbehör till ~apen, fortskaffnings- och transportmedel, lek
saker och spel, prydnadsföremål, smycken, miniatyrmodeller, 
föremål med anknytning tlll viss trosförestlillning, sigill, hand
lingar och manuskript, fotografier, negativ och fotografiutrust
ning, film- och ljudupptagningar, trycksaker, kartor och rit• 
ningar; samt 

3) värdefulla föremål och manuskript oberoende av ålder, o~ de 
har anknytning .till dt.'n åländska historien eller bemärkta personer~ 

Vad. i denna lag sägs om kulturföremål gäl ler även del av i > 
1 mom. nämnda föremål. 

3 §. 
Den som har för avsikt att föra ut kulturföremål skall ha 

tillstånd till utförseln av landskapsstyrelsen. Kulturföremål 
får dock utföras utan tillstånd om 

1) föremålet är framställt utanför landskapet och inte under 
de senaste 70 åren varit minst 50 år på Aland; 

2) föremålets ägare flyttar från landskapet och föremålet 
ingår i hans personliga bohag; 

3) föremålet härrör från ett i landskapet beläget bo och 
genom arv eller avvittring tillfall~r person som är bosatt 
utanför landskapet; 

4) föremålet - förs ut av offentlig institution eller insti

tution som erhåller bidrag av landskapet eller kommun och 
skall f~ras til.lbaka till landskapet; eller 

5) föremålet. är tillfälligt inlånat till landskapet. 

4 § .. 

Tillstånd till utförsel beviljas inte om det är viktigt från 
konstnärlig, vetenskaplig, historisk eller kulturhistorisk syn
punkt att föremålet blir kvar i landskapet. Dock får även i 

sådant fall tillstånd beviljas om särskilda skäl föreligger. 

5 ~ . 
i,,, 

Beslut om tillstånd till utförsel är gällande under ett ~r 
räknat från den tidpunkt när det fattades om inte annan giltig

hetstid bestämts. 



- 17 -

6 §. 

Ti.llstån<l till utfHrsdl sk~lil sökas skriftligen. Till 
ansökan skall fogas' a:v 1andskapsstyrels'en föres,krivna handlingar. 

När fråga· är om ut'försel av', före.mål som tillsammans bildar 
en samling eller annan helhet skall tillstånd sökas för hela. 
gruppen av föremål~ 

7 §. 

·När landskapsstyreisen ·beviijat tillstånd till utförsel .av 

kulturföremål har landskapsstyrel~en rätt att granska~ kopiera 
OÖ'n' fotografe·ra 'för'emålet ,· OID fnt~ den som erhållit·. t.illst,åpd,et 

•• ; >. • ' • •• ' l ~ . ''. ' 

ås'am'kas dskä'ligt 'dröjsmål härav. 

8 §. 

Pdlismyndigh~tån övervik~ '~tförseln av kultur~öremål. Vid 
behov kan polis~a~ fo~dr~ förciteena~ av bevii om till~~ånd till 

• • . i" • 

utfors·el eller utredning över att fråga är om föremål för vilket 

inte krävs tillstånd~ 

9 §. 
Ändring i landskapsstyrelsens ·beslut om avslag på ans.ökan 

om tillstånd till utförsel får, såvitt ,gäller beslutets laglie
het, ·sökas genom bes"v\ät h'cis statsrådet med iakttagande av vad 
i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/50) är 

föreskrivet. 

10 §. 
' ; 

.'· 

Den som i strid med bestämmelserna i denna lag från land-
skapet utför ellerförsöker utföra kulturföremål för vilket krävs 
tillstånd til{ utfÖrsel skall dömas-.till böte~. 

Den ekonomiska fördel brottet berett dess gärningsman eller 
den för vilken eller till vars förmån han handlat skall dömas 

'" ' '' ' , ' \ ' 

förbruten till ståten då fråga är om olaglig utförsel eller 
försök till olaglig utförsel från landet. Värdet av föremål eller 
föremål som någrin utför eller försöker utföra från landet skäll 

helt eller delvis dömas förbruten till staten, om det inte är 
oskäligt med hänsyn till att fråga är om ringa överträdelse. 
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11 §. 

Vad i denna lag är sagt om kulturföremål skall när fråga är 

om utförsel från_ landskapet till utlandet tillämpas även på 

föremål stim avses { 2 § lagen om.begrä~sning av utförseln av kul
turföremål (FFS 445/78) och.i undervisningsministeriets beslut 
om begränsning av utförseln av kulturföremål (FFS 504/78). Här
vid gäller att tillståndtill utförsel utan hinder av vad i 
4 § är föreskrivet, inte beviljas om det är viktigt från konst
närlig, vetenskaplig, historisk ellet kulturhistorisk synpunkt 
att föremålet blir kvar i landet. 

Bestämmelserna i 3 § 1 punkten skall, beträffande i 1 mom • .. 
nämnda föremål, tillämpas på föremål som är framställda utom-
lands och inte under de senaste 70 åren varit minst 50 år i 
landet. Tillstånd till utfHrscl hchövcr inte sökas hos landsk~ps

styrelsen om i 4 § lagen om begränsning av utförseln av kultur
föremål nämnt tillstånd beviljats av museiverket. 

I 1 och 2 mom. nämnda hänvisningar till i riket gällande bestämmel

ser skall om ändring därav sker avse de ändra.de bestämmelserna, 
om inte annat följer av vad i denna lag är Töreskrivet. 

12 §, 

·Närmare bes~ämmelser om verkställigheten och tillämpningen 
av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 4 november 1982. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Elisabeth Naucler. 



Ls framställning nr 13/1982-83 

Ltm Sw1e Carlssons ändringsförslag: 

10 §. 

Den som i strid med bestämmelserna i denna Jag från land

skapet utför eller försöker utföra ku1turföremå1 för vilket 

krävs tillstånd till utförsel skall dömas till böter, såvitt 

inte strängare straff skall ådömas honom med stöd av annan lag. 




