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STORA UTSKO'.l? 11'ETS betänkande fä 21/1954 med 

anledning av Jandskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting r.u.e d 1'örslci.g till land

skb~slag Ofil Ålanas rlaggas dag. (fu 25/1954)b 
Landstin5et, som i ärendet 1 t motia6~ la5utskottets betanKdnde 

fu 18/1954, har d~röver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Inom stora uts~ottet hava alla medlemmar varit eniga om, att en 

dacs i året borde inom landskapet f'iras t.Cll åminaelse av t..t.llkomsten 

av Ålands sjalvstyrelse och av Ålands flagga, som utgör symbolen för 

självstyrelsen • .lJäremot hava olika åsikter framförts i stora utskottett 

huruvida ett visst datum skulle i lagförslaget utsättas för firandet 

eller om, säsom lagutskottet föreslagit, Ålands flaggas dag skulle 

firas en viss söndag i året. Majoriteten inom stora utskottet har 

do~k på skäl, som lagutskottet anfört, ansett det olämpligt och före

nst mcld stora svårigheter att förlä5ga flaggdagen till någon annan 

veckodag än söndag. Emellertid anser nämnda majoritet, att sista sön

dagen i april borde firas som Ålands flaggas dag, och icke av lagut

skottet föresla 5 na första söndagen i sagda månad, enar det vore skäl 

att, m~d bee.ktan-de ä.V att dc:n borde firas under s.-colt;:;rmin.::rna, f'ram

skjutq den så långt solll möjligt tills vadret blivit v~ckrare och var

ma~~· ~ed anledning härav röreslås en ändring av 1 §. Då enligt in

ternationellt bruk en flagga bör nedhissas vid solens nedgångt före
slås en härav påkall~d ändrin0 i 3 § • 

.På grund av Vi::.d. ovan aniörts !'år stora utskottet vördsamt :f'öreslä 

att lunustingc:t ville aataga nedanstående 

lagförslags 

1 ~ n d s k a p s l a g 

om Ålands f la~~cis dag. 

I enlighc;t med l3ndstingets b~slut stadgast 

l §. 
Den sista söndagen i april månad skall inom landskupet Åland firas 

som Ålands flaggas dag. 

På byggnad, som inrymmer le.ndskapets ämbetsverk, landskapsstyrel
sen underlydunde inrättningLlr och skolor samt kommunala inrättningar 
och skol ~r eller på domin;:;rande plnts invid såsan byggnad, skall nämn
du dag hissas landskapet Ålands flagga. 

Ligger landskopet tillhöri5t fe.rtyg nämnda d::ig vid kaj eller för 

e.nk.:..r och &r det då utrust~t för trafik, sk<e!ll J:Jä fcirtyget dnordno.s 
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högtidsflaggning enligt internationellt bruk. 

3 §. 
il~cignin5en börjar Klockan 8 och avslutas vid solens nedgång. 

mariehamn dea l. dcc·3mbc:c 19 54. 
På stora utsKottets va0 nårJ 

Närvarande i utskottet1 ordföranden Carl Holmqvist, viceordföran
den Hugo Carlsson samt ledamöterna Gunhild Berglund, Anton Fällman, 

Trygve Johansson, Helge Klingberg, Bertel Söderlund och Wilhelm 
Wilen samt suppleanterna Ferd. Sjöstrana och Jan Erik Eriksson. 
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