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N1? 25/1954. s e s framställning ~ 25/1954 till Ålands 

landsting med förslag till lanc.lskapslag om Å-

lands flaggas dag. 

Vid Landstingets vintersession detta år beslöt Landstinget hos 

landskapsstyrelsen anhålla om landskapsstyrelsens utlå tande och för-

slag med anledning av landstingsman Carl Holmqvists lagmotion med 

förslag till lanclskapslag om firande av en landskapet Ålands själv-

styrelsedag (14/1954). Vid behandlingen av motionen uttalade lagu.t-

skottet i sitt betänkande (8/1954) som sin åsikt att förslaget i 

princip kunde om.fattas, men borde den lämpligaste dagen måhända vara 

en annan än den av motionären föreslagna, d.v.s. den dag , då den 

första självstyrelselagen publicerades eller den 6 maj. Stora ut-

skottet (9/1954) omfattade lagutskottets betänkande. 

Landskapsstyrelsen har under beredningen av ärendet införskaffat 

utlåtande av landskapsarkeologen beträffande den lämpligaste dagen. 

I detta utlåtande framhåll!?!.' ~)Li;tqdskap sarkeologen bl. a. : 
. . ' ,~ ' ·;I ' .... ~-," 

"Den dag, som skall firas till åminnelse av självstyrelsens till-

komst, bör naturligtvis vara denna -självstyrelses "födelsedag". Att 

lagutskottet inte omfattat petitionärens förslag till datum, beror 



uppenbarligen därpå, att utskottet lagt vikt vid den åländska befol! 

ningens historiska inställning till den ursprunglj_ga själv~tyrelse-

lagen. Som bekant var det ju någonting annat, som ålänningarna hade 

kämpat för och hoppats på. Lagen av den 6 maj 1920 angående själv-

styrelse för Åland som ~illkommit utan medverkan av ansvariga å-

ländska organ, ha de ju bjudits ålänningarna såsom ersättning för det. 

ta andra. Men den avböjdes enhälligt och uttryckligen av de försa~ 

lade folkvalda kommunalmännen på en stämma i Mariehamn den 4 juni 

samma år, vilken stämma utlysts av Fi~lands regering. Lagen av den 

6 maj 1920 är sålunda intet uttryck f'ör den åländska folkviljan. 

1 t 1. llkom.sth1" storia begynner utan tvivel med det 
Självstyre sens 

interkommunala mötet :på -~l?P.ds folkhögskola i Finström den 20 august 

1917~ där de närvarande kommunala representanterna enhälligt rest e 

kravet på, att ålänningarna liksom andra folkminoriteter inom det i 

S jälV~ 
upplösning varande ryska riket skulle genom en folkomröstning 

få bestämma om sin statssamhörighet och samhällsform. 
För de fle sta 

å k naturligt, att Åland som ett gammal 
ålänningar föreföll det d li a 

å av 1809-.A;v.s Fredrikshamnsfred undan· 
svenskt landskap;, sedan tv nget Cj.~ 

V].
·nna anslutning till Sverige som att Finland skulle 

röjts, skulle 

ernå: .fullt oberoende. 
Men kravet på fol1-comröstning mötte oväntat J1l 

;~ .. -- .. , 
.., :i I 

_. <# "051' 

stånd på finländskt håll, ehuru man där samtidigt åberopade självbe-

stämningsrätten icke blott för sin egen statliga frigöre1se, utan 

också för .möjliggörande av anslutning till Finland av finska folk i 

ryska Karelen, vilka aldrig haft någon statlig samhörighet med Fin-

land. 

De åländska önskemålen vunno snart understöd av Sveriges statsmak-

ter och folk, men först genom ett uttalande av den franske konseljpre 

sidenten N. Clemenceau av den 27 september 1919 i deputerade kanunaren 

kom Finlands regering till klarhet om, att de .åländska strävandena 

även vunnit beaktande inom tongivande kretsar vid fredsk:onferensen 

i Versaille. Resultatet lät inte länge vänta på sig. Redan den 9 

oktober samma år skyndade sig Finlands regering att .giva i uppdrag 

åt en statskommitt~ att i brådskande ordning utarbeta ett förslag tilJ 

lag om självstyrels2 för Åland. Initiativet ledde till att Finlands 

riksdag med anmärkningsvärd enighet den 30 april 1920 antog självsty ..... . 

relselagen, som ut.an p.röjsmål stadfästes av presidenten den 6 maj. 

Härmed var emellertid inte den åländska självstyrelsen ett full-
.. , .. (/1.:.- ''. 

:: 1'. ·:;1 '.·~-."'.~.!"' ~ 

bordat faktum. '"'·" Den andra parten, Ålands folk, vägrade bestämt att 

taga emot det som bjöds. Först efter det Nationernas förbunds r ud, 

till vilket Ålanasfrågan på förslag av England hänskjutits, den 24 



- .. , 
~:~~ ·; ~ ;'5 2 

juni l921 beslutat, att Finland skulle erhålla suveräniteten över 

Åland på villl<:or att det drog försorg om att landskapets svenska 

karaktär komme att bevaras, sammanträdde det s.k. illegala landstin-

get, som utgjorde en delegation, utsedd av de äJi.lndska kommunalfull-

mäktige, den 23 februari 1922 och beslöt rekommendera ·ett antagande 

av den erbjudna självstyrelsen i den form den förelåg i 1920-års 

11
.. av de garantier, som Nationernas förbunds råd ansett 

lag med ti agg 

f S·Kyddet av det svenska språket och den svenska kul tu
nödvändiga ör 

Å d Den 
8 maJ· samma år gingo ålänningarna till val, där

ren på lan • 

med betygande sin vilja att tillämpa självstyrelselagen och den 9 ju 

ni sammankom det sålunda valda landstinget till sitt konstituerande 

plenum. 

kunna 
tvivel framföras rörande lämpligheten av att 

Uppenbarligen 

välja den 6 maj till 1
1 självstyrelsedag" • 

Men även gentemot den 8 

f
·
0
·resvävat landstingets lagutskott såsom en lämpl ig 

maj, som synes 

· ·ktas Dagen medförde ju icke 
datum, kunna vägande anmärkningar ri • 

11 något beslut av något ansvarigt 
någon lagstiftningshandling e . er 

t s en sådan betydelse, att 
åländskt organ och kan sålunda knappas ge ~ 

1 t isens tillkomstdag. 
den skulle lcunna betraktas sfisom sj.ä vs ·yre 

DeS 

sa kvalifikationer tillkomma i stället i hög gra 
d den 9 juni, då ~ 

första gången lagligen valda landstinget trädde i funktion. Men 

denna landstingets första livsyttring grundade sig uteslutande på la-

gen av den 6 maj 1920, som sålunda, trots allt, utgör den åländska 

självstyrels~ns konstitutiva statshandling. 

Med visst fog kan sålunda den 9 juni betecknas såsom den åländska 

sj.älvstyrelsens "födelsedag", men tidpunkten lämpar sig illa för en 

festdag, som bör synas· och observeras inom alla befolkningskretsar. 

Skulle denna dag väljas till nsjälvstyrelsedag", så skulle det unga 

Åland, som besöker skolorna, gå miste om den solenna påminnelse om 

den långa kampen för vinnande av nationell trygghet, som ett skollov 

med tillhöranQe hembygdsfestligheter och allmän flaggning otvivelak-

tLcct skulle medfo··ra. Denna s kt ·· ~ · ynpun , som aven noterats av landstin-

gets lagutskott, är högst beaktan~va··rd. U d .o.d Q n er Sä ana omständigheter 

kan jag inte finna annat, än att den av petitionären föreslagna da-

gen, den 6 maj, alltså den dag, då självstyrelsens konstitutiva statä 

akt :Promulgerades, är den lämpligaste jför firande av en "självsty-

relsedag"." 
' .. :./ ·~}~·:. ~ -
' t. ·.·. . 

Vid den slutliga behandlin0~en av ·a'.'rendet · 1 d k 1 an srapsstyrelsen har 

landskaps styrelsen funnit, att man inte l'"an · '" anse SJälvklart att just 

en viss dag borde firas som SJ.älvstyrelsedag. Dessutom ger de tid-



å 1 · samband med den första självstyrelsela
punkter, som varit p ta i 

gens tillkomst, inte odelat angenäma 
minnesbilder för dem, som då 

'l d ··· t··11n.;ng Därför anser landskapssti, var med i kampen· om h an s sars a ~ • 

relsen det vara -lämpligare att i stället fira en Ålands flaggas dag 

detta så mycket hellre som flagc~:an är symbolen för v år självstyrel-

se, huru denna än vid olika tidpunkter har gestaltat sig. Flag-

kan Också sägas ha hälsats med glädje i alla kretsar, 
gans tillkomst 

den g ången mera var att flaggan kom till än de ss 
då det väsentliga 

utseende. 
I dätta fall är det också sj ä lvklart vilk en dag som bör 

1 om Ålands flagga utfärdade s 
firas; den 7 april, då landskaps agen 

ku d h' sas Tidpunkten är också 
och flaggan förty första gången - n e is • 

· d ·nf ller under skoltermin ocb 
lämplig ur den synpunkten, att agen i a 

skoleleverna alltså genom skollovet redan vid unga år får känning 

av att det är något särskilt med den dagen. 

1 fo··rslaa:. med denna utgångs. punkt kommer 
Ehuru landska:psstyre sens ~ 

annorlunda stadganden än vad motionären å
att innehålla väsentligt 

landskapsstyrelsen likväl att :notionens syftemå.l på 
syftat anser 

detta sätt lämpligast förverkligas. 

På grund av vad ovan anförts får landskaps "-' tyrelsen vördsamt fö• 

reslå, 

, a tt Landstinget må t t e ant aga nedanstå ende 

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

om Ålands flaggas dag. 

I enlighet med landst.ingets beslut stadgas: 

1 §. 

Den 7 april skall inom l andskapet Åland firas som Ålands flaggas 

dag. 

2 §. 

På byggnad, som inrymmer landskapets ämbetsverk eller inrättning 

eller på dominerande plats invid s å dan byggnad skall den 7 april his-

sas landskapet Ålands flagga. 

Ligger landskapets f artyg den 7 april vid kaj eller för ankar och 

ä r det då u t rustat för trafik, skall därpå anordnas högtidsflaggning 

enligt internationellt bruk. 

3 §. 

Flaggningen begynner kl. 8 och avslutas kl. 19,300 

',.•:... 

Den 7 april skall arbetet i landskapsstyrelsen och samtliga-den-

samma underlydande funrättningar och skolor ävensom koimnunala inrätt-

ningar och skolor inställas sä som på helgdag. 



Mariehamn den 13 oktober 1954. 

På landskapsstyrelsens väg.nar: 

Lantråd -v~~~j~ / 
Bitr. landskapssekreterare 

,-

N~ 18/1954. 

. .. o· ;.:.7 . iJ 

LAGUT SKOTTET S betänkande Ni 18/1954 med anled-

ning av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om Ålands flaggas dag. (~ 25/1954) 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagut-

skottets utlåtande, har utskottet behandla~ och får för landstinget 

vördsammast framhålla följande: 

Tanken på en särskild högtidsdag, ägnad att samla Ålands bef olk-

ning kring självstyrelsen samt väcka och stärka insikten om de 

rättigheter och skyldigheter, som självstyrelsen medför, framfördes 

av landstingsmannen Carl Holm~vist i en lagmotion till 1954 års 

landsting. Motionären har tänkt sig dagen som en självstyrelsedag 

och som lämpligt datum föreslagit den 6 maj eller årsdagen .Iför den 

första självstyrelselagens utfärdande. 

Lagutskottet, som i mars 1954 gav betänkande över motionen, ställ 

de sig förstående till tanken, men tveksamt ifråga om lämpligheten 

av den föreslagna dagen, enär någon annan dag måhändamed större 

skäl borde firas såsom självstyrelsedag. Fördenskull förordades yt

terligare beredning av förslaget i landskapsstyrelsen, till vilken 

landstinget även hänsköt detsamma. 

Sedan landskapsstyrelsen, såsom av dess föreliggande framställnin 

framgår, allsidigt prövat saken, har den med omfattande av motionens 

syftemål kommit till den uppfattningen, att landskapet Ålands hög-

tidsdag icke borde firas såsom självstyrelsedag och ställas i sam-

b~nd med självstyrelselag.~.':t,,:i;i,~;:t;ningen eller någon av de dagar, då åt
,,;:·:~ '-:;· ·-:..;~~-;(, .. 

gärder för självstyrelsen~-.i· ~enomförande vidtogs eller något själv-

styrelseorgan trädde i funktion. I stället borde landskapets bef olk

ning sl.uta upp kring landskapets genom landskapslag godkända flagga 

såsom den synliga symbolen för självstyrelsen och fira en Ålands 

flaggas dag. Motiven härför anföras utförligt i framställningen. 


