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1985-86 L t - Ls framst.nr 36 - Stu. 

STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 33/ 1985-86 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag om skydd för kulturhistoriskt vär

defulla föremål. 

Stora utskottet har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 23/ 1985-86. 

Utskott e t har behandlat ärendet och beslutat omfatta det i lagutskottets betänkan

de framställda förslaget, dock med ett tillägg till 2 §. Med tanke på sjöfartstradi

tionernas stora betydelse för åländsk kulturhistoria har till förteckningen i 2 § över 

kul t urföremål som skyddas av lagen fogats "nautiska föremål". Härmed a\'ses t.ex. 

galjonsfigurer, navigationsinstrument, skeppsankaren och liknande föremål. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

i enlighet med lagutskottets betänkan

de, dock sålunda att 2 § erhåller föl 

jande lydelse: 

Landskapslag 

om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål 

2 §. 

Med kulturföremål avses i denna lag: 

I) över 50 år gamla konstverk samt konstindustri- och konsthantverksprodukter; 

2) andra . över 50 år gamla föremål av allmänt kulturhistoriskt värde såsom 

byggnader, till byggnader hörande fö remål, byggnadsma te riel, lös och fast inred

ning, hushå llsartiklar, arbetsredskap och - maskiner, vägnings- och mätningsredskap, 

anordningar för angivande av t id, nautiska föremål 2 musikinstrument, dräkter och 

andra textilier, toalettföremål, pipor och snusdosor, fångstredskap, vapen och 

tillbehör till vapen, fortskaff nings- och transportmedel, leksaker och spel, pryd

nadsföremål, smycken, miniatyrmodeller, föremål med anknytning till viss tros

föreställning, sigill, handlingar och manuskript, fotografier, negativ och fotografi 

utrustning, film- och ljudupptagningar, trycksaker, kartor och ritningar; samt 

3) värdefulla föremål och manuskript oberoende av ålder, om de har anknytning 
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till den åländska historien eJJer bemärkta personer. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

Mariehamn den 24 september 1986. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Bornan, viceordföran

den Sven-Olof Lindfors, ledamöterna Berg, Gustafsson, Roy Jansson, Nordlund, 

Sagulin, Wilhelrns och Öberg samt ersättaren Sundberg. 


