
Mariehamn den 13 oktober 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ·v~~~j~ / 

Bitr. landskapssekreterare 

Ng 18/1954. 

LAGUT SKOTT ETS betänkande N~ 18/1954' med anled-

ning av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om Ålands flaggas dag. (M 65/1954) 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagut-

skottets utlåtande, har utskottet behandlat 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 Holmqvist i en lagmotion till 1954 års 

landsting. Motionären har tänkt sig dagen som en självsty relsedag 

och som lämpligt datum föreslagit den 6 maj eller årsdagen .rför 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,~r:t,:i,;:;fj;ningen eller någon av de dagar, då åt
i' '?~ '<;(::;..:~~:;,, :. .. 

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

styrelseorgan trä(ide i t'unk:tion. I stället borde landskapets bef olk

ning sluta 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. 
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I anseende till att lagstiftningen om den åländska självstyrel~' 

sen rent historiskt icke är ägnad att väcka odelat angenäma minnen 

ställer sig utskottet enhälligt på landskapssty,relsens principiell , 

ståndpunkt. Utskottet gillar sålunda förslaget · att fira Ålands f lar 

gas dag. Däremot önskar utskottet _icke fastlåsa flaggdagen vid et t 

visst datum, enär, såsom av förslagets § 4 framgår, endast en ring1 

del av landskapets befolkning utan ekonomiska uppoffringar för s ig 

själv eller andra blir i tillfälle att fira flaggdagen, när den in. 

faller på en vardag. Utskottet anser enhälligt, att flaggdagen bör 

firas på en söndag, och dess majoritet finner första söndagen i 

april månad lämpligast som flaggdag, d. v. s. den söndag, som närma s1 

ansluter sig . till den 7 april. Dagen är lämplig. även med hänsyn däi 

till, att verksamheten vid alla skolor inom landskapet då pågår, 

och även om flaggdagen, såsom utskottet tidigare tänkt sig, icke 

kan medföra någon extra fridag för eleverna, så finnes det möjlig-

het att på lämpligt sätt uppmärksamma dagen då såväl lärare som 

elever äro samlade. Skall ledighet från tjänst eller arbete komma 

ifräga i samband med flaggdagen, bör den rättvisligen ordnas så, 

att så många som möjligt få komma i åtnjutande därav utan ekono

miska uppoffringar för någon. Det synes stöta på för landstinget 

oövervinneliga svårigheter att förlägga flaggdagen till någon anna1 

veckodag än söndag. 

I enlighet med dessa synpunkter har utskottet omarbetat lagför· 

slaget och får för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 

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

om Ålands flaggas dag. 

I enlighet med landstingets bes~ut stadgas: 

1 §. 

Den första söndagen i april månad skall inom l andskapet Åland 

" firas som Alands flaggas dag. 

2 §. 

På byggnad, som inrymmer landskapets ämbetsverk, landskapssty

relsen uriderlydande inrättningar och skolor samt kommunala inrätt

ningar och skolor eller på dominerande plats invid sådan byggnad, 

skall nämnda dag hissas landskapet Alands flagga. 

Ligger landskapet tillhörigt fartyg nämnda dag vid kaj eller för 

ankar och är det då utrustat för trafik, skall på fartyget anordnas 

högtidsflaggning enligt internationellt bruk. 

3 §. 

Flaggningen börjar klockan 8 och avslutas klockan 19.30. 

Ma r iehamn den 15 november 1954. 

På lagutskottets vägnar; 
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ordförande. 
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sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, Jan E ·k E ·k ri ri sson, 

Påvals, Nordman och Persson. 


