GÄLLIVARE KOMMUN OFFICIELLA FLAGGDAGAR:

SAMISKA FLAGGDAGAR:

6/2 SAMERNAS NATIONALDAG, firas till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917
2/3 SAMETINGET i Finland ombildades och nyinvigdes 1996
25/3 MARIE BEBÅDELSEDAG, traditionell samisk högtidsdag.
Midsommardagen Officiell högtidsdag och samisk flaggdag
9/8 FN:s INTERNATIONELLA URFOLKSDAG
15/8 SAMISKA FLAGGAN GODKÄNDES DENNA DAG 1986
18/8 SAMERÅDET BILDADES DENNA DAG 1956
26/8 SAMETINGET I SVERIGE INVIGDES DENNA DAG 1993
9/10 SAMETINGET I NORGE INVIDGDES DENNA DAG 1989
9/11 DELEGATIONEN FÖR SAMEÄRENDEN I FINLAND INVIGDES DENNA DAG 1973
15/11 ISAK SABAS FÖDDES DENNA DAG 1875. Han skrev texten till det som sedan blev samernas
nationalsång.
29/11 ELSA LAULA föddes i Tärnaby, år 1877
Totalt 12 flaggdagar.

ROMSKA FLAGGDAGAR: 2 officiella flaggdagar för romer

8/4 ROMERNAS INTERNATIONELLA DAG
29/9 RESANDEFOLKETS HÖGTIDSDAG

SVERIGEFINSKA FLAGGDAGAR: Sverigefinska flaggan är den finsktalande minoriteten i Sveriges
flagga, sedan 24 februari 2014. 24/2 SVERIGEFINNARNAS OFFICIELLA FLAGGDAG

FINSK FLAGGDAG I SVERIGE:

6/12 FINLAND SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN

TORNEDALINGARNAS FLAGGDAG:

15/7 TORNEDALINGARNAS BEMÄRKELSEDAG

SVENSKA FLAGGANS OFFICIELLA FLAGGDAGAR: 17 officiella flaggdagar i Sverige

1 januari NYÅRSDAGEN
28 januari KARL den XVI NAMNSDAG

12 mars KRONPRINSESASSAN NAMNSDAG
PÅSKAFTON
30 april KONUNGENS FÖDELSEDAG
I MAJ
PINGSTDAGEN
29 maj VETERANDAGEN
6 juni NATIONALDAGEN
MIDSOMMARDAGEN
14 juli KRONPRINSESSANS FÖDELSEDAG
8 augusti DROTTNINGENS NAMNSDAG
24 oktober FN-DAGEN till minne av att FN-stadgan trädde i kraft.
6 november GUSTAV ADOLFSDAGEN allmän flaggdag i både Sverige och Finland.
10 december NOBELDAGEN
23 december DROTTNINGENS FÖDELSEDAG
25 december JULDAGEN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minnesregler vid Flaggning
Ett lands flagga får aldrig hissas under ett annat lands flagga. Det får alltså endast vara en nations
flagga på varje stång. Däremot kan vid festliga tillfällen s.k. signalflaggor hissas under
nationalflaggan.
Trasig flagga skall omedelbart repareras. Utsliten eller urblekt flagga skall brännas.
Här i Sverige bosatt utländsk medborgare, har givetvis full rätt att hissa den egna nationalflaggan
på samma sätt som konsulat har rätt att hissa den egna flaggan. Vid rent svenska högtider bör
nationalflaggan hissas på samtliga mark-, tak-, och fasadstänger.
Främmande länders beskickningar och konsulat samt här bosatta utländska medborgare, brukar
vid sådana tillfällen delta i högtiden genom att hissa sitt eget lands flagga. Det har ibland rått
tvekan om bolags-, rederi-, förenings- eller andra likande flaggor skulle föras på halv stång vid
sorgebetygelse. Att privata flaggor i sådana fall kan följa samma regler som gäller för
nationalflaggan borde vara fullt i sin ordning.
På fasadstång bör flaggan vid sorgebetygelse inhalas så långt att duken hänger ungefär mitt på
stången. Svensk flaggduk får ej förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Vimpel
En vimpel är en trevlig och snygg dekoration att variera flaggningen med. Det fina med vimpeln
är att den i princip kan vara hissad hela tiden – dygnet och året runt! På allmänna flaggdagar hör
det dock till traditionen att hala den, eftersom den inte bör vara hissad samtidigt som flaggan.
Utöver det kan man hissa vimplar när man vill, då det inte finns några särskilt utsatta tider eller
dagar för det. Pryd gärna flaggstången med en vimpel när inte flaggan är upphissad, så att
flaggstången slipper stå “naken”.

Referensperson för officiella flaggdagar i Gällivare kommun: ingela.paulisdotter@gallivare.se
Ingela Paulisdotter, Nämnd- och utredningsenheten, 982 81 Gällivare.

