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LAGUTSKO'l'TETS betänkande 1~ 8/1954 

med anledning av landstingsman Carl Holm

qvists lagmotion med förslag till land

skapslag om firande av en landskapet Å-

lands s jälvstyrelsedag. (I~ 14/1954). 

Förenämnda motion, varöver landstinget in.begärt lagutskottets utlå

tande, har utskottet behandlat och får I·ör landstinget vördsammast fram

~lålla följande: 

Utskottet syTip2.tiserar med den tanke, som ligger bakom förslaget, och 

omfattar detsarMua i princip. Däremot kan man med skäl fråga sig, om den 

såsom själ"{styrelsedag föreslagna dagen är lämplig eller om man måhända 

kunde finna någon dag i det självstyrande Ålands historia, som är lämp

ligareo Utskottet vill erinra om, att lagen om självstyrelse för Åland 

av den 6 maj 1920 och den samma dag antagna verkställighetslagen icke 
på utsatt tid kunde bringas i verkställ ighet på grund av bef'olkningens 

på Åland inställelse till dem. Verkställighetslagen påbjöd landstings

val den 1 november 1920 och att landstinget första gången skall samman

komma den 1 december 1920, men av kända t orsaker kom valet icke till 

stånd. På grund härav blev ett uppskov med lagens verkställande nöd

vändigt, vilket påkallade utfär~ande av en lag om ändring av verkställig 

hetslagen. Denn<? .. gavs den 30 decern.ber 1921 och överlämnades till presi

denten att bestä mrra den termin, då s ji;ilvstyrelseorganen skola vidtaga 

med sin verksam.het, valen till landstinget förrättas och landstinget 

första gången satm!lanträda. Med stöd av sagda ändrade v erkställighets

lag bestämde presidenten, genom förordning av den 13 januari 1922, att 

landstingsvalen skola förrättas den [-) ma j 1922 och landstinget första 

gången samlas den 8 juni samma år. Så skedde även. Ålands folk gicl{ till 

val och landstinge t sammanträdde på aneivna dagar. 

lvlö jligen kunde hågon av dessa sistnämnda dagar med hänsyn till den 

historiska utveckline;en lämpligare firas såsom självs t yrelsedag., kans

ke lämpligast den 8 maj . 

Självstyrelsedagen bör nämligen enligt utskottets uppfattning för
läggas till någon dag under pågående läsår för att få avsedd betydelse 

för skolungdomen, som eljest kan tänkas få ringa känning av densamma. 

Med hänsyn till ovan.sagda o~h då det äveri synes vara skäl att under

söka möjligheterna för att i lagstift.11.ingsväg påbjuda självst~rrelseda

gens firande som en allmän högtids- och fridag i landskapet, får ut

skottet för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville förkasta lag

förslaget, men samtidigt anhålla om land-
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skapsstyrelsens utlåtande och förslag 
med anledning av motionen. 

Mariehamn den 11 mars 1954. 
På lagutskottets vägnar: 

~~ u..o:tr~-
Herman Mattsson. 

Närvarande i utskottet: Herman Mattsson, oraförande, Jan Erik 
Eriksson, Paul Påvals, Eliel Persson och Gösta Nordman. 


