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~lanas land skapsnämnd s 

framställning till Llands landsting med förslag / 

NQ 9/1949. till landskapslag angående sigill för självsty·

relsemyndigheterna samt l.andskapsförvalt ningen / 

under lydande ämbetsverk och tjänstemän ävenso1:t 

komnru.nala myndigh:3ter i landskapet Åland. 

I landskapsnämndens till Landstinget ingivna framställning NQ 8/1949 . 

angående landskaps- och kommunalvapen påpekades nödvändigheten av land~ r 

skapslagstiftning rörande sigill för självstyrelsemyndigheterna och derm. 

underlydande ämbetsverk, inrättningar och tjänstemän samt för de kommuna 

la myndigheterna i landskapet. Såsom en allmän motivering till förelig

gande förslag till 1A.ndskep.sla9; -.i ämn.et hänvisgr landskapsnämnden till 

det avsnitt av lP no.skapsarke olo,g;ens betänkPna e, citerat i förenämnda 

framställning f'P- 8/1949, där landskapsarkeologen berör kommunala vapen 

och sigill. Innehållet i den föreslagna landskapslagen ä.r i korthet 

följande. Såväl självstyrelsemyndigheterna samt dem underlydande ämbets

vw.rk, inrättningar och tjänstemän som de kommunala myndigheterna skola I 
hava sigill. De förstnämnda myndigheterl?-as sigill är av fyra olika stor~ 

1 

lek~r beroende på, vilka myndighet er som sk olP. använda den. Beskrivning 

av sigillet ingår i 2 ~. Sigillen skola anskaffas och förnyas på anhål
lan av vederbörande myndighet, inrättning eller tjänsteman av landskaps

nämnden. Sigillen för de kommunala myndigh3 terna äro av två olika stor

lekar, beroende på om de användas av fullmäktige och kommunalstyrelsen 

eller av nämnder, inrättningar och.funktionärer i k ommunm. Beskrivning 

av dessa sigill h ar intagits i 7 . ~•oI förslaget nämnda sigill skola 
a~ ar 

tagas i bruk senast .fnnan utgå?lg9n/1950. Förslaget torde icke tarva när-

mare motivering. 

Hänvisande till förestående får landskapsnä.m.nden vördsammast före

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående sigill för självstvre lsemyndighe tern~ s ~mt l qndskapsförva ltnin

gen underlydande ämbetsverk och tjänstemän ävensom för kommunal3 myndig

heter i landskapet .Åland. 

På framställning av Ålands landskapsnämnd har Ålands l an.a sting an

tagit nedanstående 

Landskaps lag 
angående sigill för självstyrelaemyndigheterna samt l endskapsförva lt

ninge n underlydande ämbetsv~rk och tjänstemän ävensom för kommunala myn~ 

digheter i landskapet Åland. 
I enlighet med Ålands l andstings beslut stadgas: 
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Landskapet Ålands, landska~snämndens samt landskapsförvaitningen un~ 

derlydande ämbetsverks och tjänstemäns sigill. 
_,,... 1 ~· . 

Landskapet Ålands självstyrelsemyndigheter samt dem underlydande in
rättningar och vissa tjänstem~ skola hava sigill såsom här nedan stad~ 

gas. 

2 ~· 
Sigill skall vara runt och i mitten föra landskapets vapen i kuntur-

teckning och utan krona samt hava en omskrift me,llan parallella cirkel"" 

linjer, angivande myndighetens eller inrättningens namn eller tjänste
mannens ställning, b~rjande från vm:iter och gående medsols ävensom ned~ 

till en sexuddig stjärna. 

3 ~· 
Sigillen äro indelade i fyra storlekar. 

1. Yttre diametern 65 mm •. , inre ringens diameter 52,5 mm.· 
2. ·yttre diametern 55 mm.., inre ringens diamete·r 45 mm. 

3. Yttre diametern 45 mm., inre ringens diameter 35 mm. 

4. Yttre diametern 35 mm., inre ringens diameter 25 mm •. 

4 ~. 
Sigill av första storleken användes av Alands landsting. 

Sigill av andra storleken användes av landskapsnämnden. 

$igill av tredje storleken användes av .: 

a) centralnämnden för.lA.nrstingsmannaval; 

b) lrmdstingets orgPn, Clär sM~nt l{cm A.ns0s påkFtllRt; 

c) Mariehamns polisinrättning, l andskaps förvaltningen underlydande lä ... 

roverk och skolor samt sjukhus, museer och andra jämförliga inrättningar . 

SigilJ av fjärde storleken användes av vissa landskapsförvaJt ningen 

underlydande tjänstemän och befnttningshavare, såsom länsmännen, folk
skolinspektorn, fiskeviinstruktören, trädgårdsinstruktören och med dem 

jämförligP tjänstemän, 

5 ~. 
Sigillen anskaffas och förnyas på anhållan av vederbörande myndighet, 

inrättning, tjänsteman eller befattningshavare av landskapsnämnden. 

II kap. 

Kommunala myndigheters sigill. 

6 ~. 
Varje kommun i landskapet Åland skall ha va ett sigill 9 

7 ~. 
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Sigillet skall vara runt och hBV8 en 01ameter av 35 m.m. samt inne~ 
hålla kommunens vapen inom en cirkelring med 22,5 mm. i diameter även~ 

som i omskrift, börjande från vänster och gående ~edsols, kommunens namn 

och ordet kommun (stad) sa.mt nedtill mellan fyrpass eller fylld ring 

det årtal, då kommunens namn eller namnet på någon del av kornmun~n fqrs- . 
1 

ta gången nämnes i de historiska urkunderna samt för Mariehamn grund~ 
läg~ningsåret. Detta sigill skall användas av kommunens :fullmäktige och 

kommunalstyrelsen. 
Kommunala nämnder, inrättningar och kommunala funktionärer använda 

ett liknande sigill med 30 mm;.diameter, innehållande kommunens vapen 
inom en cirkelring med 22 1 5 mm. diameter, och i omskrift,, börjande från il 
vänster och gående medsols, namnet på nämnden, inrättningen eller funk

tionären. 

III kap. 
Allmänna be s tämmelser. 

8 ~· 
I denna landskapslag nämnda sigill skola anskaffas och tagas i bruk 

senast innan utgången av år 1950. 

Mariehamn aen 8 februA.rL 1949 ~ 

P.å lam skapsnämni:iens vä~nal1' 

Lantråd 

Landskapssekreterare 


