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Ålands

landskapsnämnds

framställning till Ålfmds landsting ·med för-

ts-

•

s l Bg . till _a nc skapslag enp:åend.e landskapet A ...

N:o 1/1946.

lands flv.ge:a och vapen.
Den 17 februari 1937 inlämnade lanastingsmannen Herman Mattsson

i

en petition till Landsting et om vidta r- ande av åtgärd för stiftande
rn...
av landskapsla~ om lan:'lslrnpet .$_lands flagga.
tionen hänsköt

Med anledning ev peti--

Landsting et vid plenum den 22 februari 1937 frågan

.de

el
till landskapsnäm nden med anhållan om dess utletande och försl e.g i
l;i_r endet. · Den 18 februari 1942 upprepade vicetalmannen Matt s s on sin
före~ ~m nda petition.

I

sin förstntlmnda o etition yttr ade vicetalman

[) -

Ma t t s s o n b 1 • a • f ö 1 j a nde i
"Ki:int är att varje folk har sin fl agga , va-r je sammanslutninf! eller

1

a

föreninf för befrsmjandet av ett eller annat syfte sin fana eller
1-

sitt standar, och kHnt är även ett i de flesta trakte r, där

kultur~

folk bo, fl ar,g n_!:ng vid högtider och märkesti llfällen flag g nin g är en

.g
allmän sed.

Qenom fl aggning er,ives uttryck för fest och .rrlä_d je lik-

som ock för sorg och sakned.

Vacker är förvisso a nblicken av en

byF d, där varje hem har sin fle?gstånp med fle~gan hissad eftersom
omst li ndi gheterna krä v a , och respekt

för det flai_:i:gande folkets kultur

a

kan men icke undgå att känna .
medvetenhet

av

flagga n s

Detta folk manifesterar nämligen

s~

betydelse liksom ock, ett det förstår

värdet av tillfällen och händelser.
Färdas m&n emellertid genom de

ålän~ska

bygaerna överraskas w

av avsaknaden av all anordning för flap:gninF,

och vid höp;tidliga

tillfällen finnes intet i bygdens yttre prägel, som skiljer helg o
vardaP-' åt.

·Orsakerna härtill kunno visserligen vara flere, mena t

förhållandet till stor del beror på, synes det underteckncd, av ...
saknaden av legala och precisa bestämmelser anrående

en

lands kapet

.Ålands enhetliga och gemensamma flagga, vilka med beaktande av la m
skapets konstitutionella ställning borde åstadkommes.

En folkgr up1

med egen legstiftninP" s- och förvaltninRsbe'fogenhet nå de omr8den
med vilka den ordinära medborgaren står i
folkgrupp, vars rättigheter sträcka

si~

dDP'

lig berörinp:, och en

längt utöver vanliFa med -

borgarr8tter, är väl 8.ndå nåp:ot förmer än exem pelvis ett politiskt
uarti eller en kulturell förening, vilka vardera i repel hpva sin
fana eller sitt standar.
att taga

a enna

Enlip.:t rtin uppf2ttninp; är det r:å tiden

sak till tals · och fatta bes lut om en landskaps :H'.lar.pa.

Att i detta sammanhang orda om republiken Finlands flap:ga kunde
vara helt och hållet onödigt, men för undvikande sv missförstånd

OOä
må anr·öras,

8

tt detta syfte icke på något sätt avser sidvördnad

för Finlands flafga ej heller

negli~erande

av leµala föreskrifter

·· d.n1·ng. 11
om dennas anvan

Då tidpunkten numera syntes 18.mpli[Z för ,framsti:illande av förslag
i

ärendet, uppdrog

lana~

kapsnämna en den 2 november 194 5 åt land_,

skapsarkeologen att utarbeta ett betänkande rörande landskapets
fla.gga och vapen.

Det syntes . nämligen landskapsnämnden, att land-

skapets fla{!p:a och vapen så intimt sammanhöra, att i ett förslag
rörande

flB.f7~an

även förslag om landskapsvapen borde ingå.

I sitt

betenkande, som till landskapsnsmnden inlämnsqes den 31 december
1945, framhåll landslrn.psarkeologen bl.a. följande~
°Flap:sor, vapen och f. if'ill äro symboler,
folken

PV

ålder samlat si .r' kring.

som de västerUfndska

De _äro oft2 bärare av urgamla

traditioner, som förpliktande talar till nutiden fr~n för länrre se- :
dan hän~Anrrna släktled.

De äro och bliva betydelsefulla väckare

av en sund oc h stark patriotism, utan vilken var je

med ve t e t

sarrifundsliv inom en politisk eller admini strativ enhet, en stat
eller ett annat sjUlvstyrelseområde, är omöjligt.

Därför bör även

från åländsk sida göras allt för att skapa och vårda dessa symboler
i

klar vetskap om deras stora betydelse för befästande av vår själv-

i
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styrelse.tt
Till betänkandet är bilagt förslag till såväl lanaskapsflagp-a
som landskapsvapen.
alternativ.

-

Beträffande ..J.andskapsflaggan framfördes två

Det förs ta var en b H tp;ul korsflag rr a med ett smalt b U

kors inne i det e;ula.

Det andra åter var en blf.gul korsflagga me d

ett smalare rött kors på vardera sidan av det gula.

I betänkande t

anför landskapsarkeologen, att landskapsflaggan dels bör vara av
samma grundtyp som anara nordiska flaggor, alltså en korsflagga,
aels åter visa färgerna i
och gult.

landskapets av ålder använda vapen, blåt

Beträffande landskapsvapnet åter framhöll lanr skapsar ... -

keologen, att detta av ålder beskrives på följand.e sätt~
fält en gyllene hjort med klövar i
balsring av guld.

naturfärg samt med

"I blå tt

juvelsmycka~

Skölden är rred grevskapskrona betäckt."

Enligt

la nds kaps arkeologens åsikt borde vid li:igs tiftning den vedertagna
beskrivnin.r;en i oförändrad form 'intaras i
a t t bestämmelsen om kronan ut&'"år.

landskapslagen, dock så

Vid sammanträde den 18. januar i

1946 beslöt lam skapsnämnden gå in för alternativ 1 i

landskaps ar·

keologens förs 1 aiz t i 11 land skapsf lagrr a och god känna förs laget t ill
landskapsvapen, detta sistnämnaa dock så, att kronan i
behållas, samt i

vapnet bör

enli~het därmed upp~öra förslag till landskaps l ~

att tap-a denna sak till tals ' och fatta beslut om en landskaps:ll'.larfa,
Att i detta sammanhang orda om republiken Finlands f le@'g,a kund e
vara helt och hållet onödigt, men för undvikande ev missförstånd

-0 0 7
Landskapsn8.mnden beslöt därvid särskilt betona, såsom vi.cetalrnan
Mattsson reoan i

sin förenämnna petition gjort, ntt stiftandet av

lanaskapsla .P' angående lanc1skapsflagga för .Åland icke innebär nsgon
sidvördnaa för rikets fla,o:rra,

Med frågan om .anvl:i_naninp:en av land-

skapets flag,Q"a har lanc.s kapsnämnaen icke taf!it 'befattnin8 i

forsla ...

@".et, emedan denna fråga lämplip;ast behandlas vin påp&ende revision
av, sj ä 1 vst yre ls e lags tif tninr,en.
Hänvisande till förestående och bilägfande landskapsarkeologens
betänkande för att land st in[Zet skall kunna ta~a del ti.v bägge al.t erna ti ven i

förslaget t i 11 land ska pe f lap- pa får lands kap snämnd en

vördsammast föreläP"ga Landstinpet ti 11 anta.r:ranae följF_._nde
Lands kaps lag
angående landskapet J~ lands .flagga och vapen.
I enli@'het med Ålands landstings beslut stadp:as:
1 §.

Landskapet Ålands f lag~a utaöres av en
~

lanb lå färg med gu ldgu 1 t

rektangelformig duk av mel

kors, omslutande
.
ett smalare kors av samma

fii.rg som bottenfärgen.

2

§.

Flagp-ans dimensioner äro; hela h .. ·d
1
OJ en 1 enheter och hela länpden

18 enheter.

Det yttre korsets bredd är 1 1/4 enhet på vardera

dan om det inre korset, vars bredd är 1/2 enhet.

si~

Längden av de in

re fälten är 5 enheter och av de yttre 10 enheter samt fältens hö:
4 enheter.
3·

§~

Normalflag g or skola förfärdip:as p:enom försorg av Ålarrt s land .skapsnEimnd, som på lämplif!t ställe skall .förvara dem.

§.

4

Landskapet ]~ lands vapen för i

blått fält " en gyllene hjort -med

lyftad ' vi:tnster ·rramfot och klövar l. naturfärg samt med · juvelsm -y c kaa ha lsrt ng . av guld.

Därest: skölden framställes ·Jr.-rönt, bör den bis torts ka gre'IJ ::k~ip l

kronan komma till ' användning.
Marie hamn den

S febru~ri

1946.

På landskapsnäffindens vägnar:

_er~+·

lljk./u-

L . . ~ 1. Il .J-h----.

ÅLAlillS LANDSKAPSNXT1~ND

Landskapsarkeologen .
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Till Alands landskapsnämnd .

Den 17 februari 1937 inlämnade landstingsmannen Herman Mattsson till Ålands landsting en pet ition, vari han föreslog, att landstinget
måtte .csi va landskapsnämnden i uppdrag att uppgöra förslag till en landskapet Ålands flagga, ltksom ock förslag till lands kapslag om densamma.
Tieh 22 februari samma år beslöt landstinget hänskjuta petitionen till l andskapsnämnden med anhållan om dess utlåtande och förslag i
ärendet .

På anmodan av landskapsnämnden avgav landskapsarkeologen den
2 januari 1939 ett utlåtande beträffande landskapets vapen och flagga. I
detta framhölls bl.a. att landskapets vapen av ålder beskrives på följande
sätt: "I blått fält en gyllene hjort med klövar i naturfärg samt med juvelsmyckad halsring av guld . Skölden är med grevskapskrona bet9.ckt .

11

År 1942 petitionerade landstingsmannen Herman Mattsson ånyo
om en landskapets flagga .
Vid föredragning i landskapsnämnden den 2

nov ember 1945 upp-

tog landskapsarkeologen till behandling frågan om utarbet.::inde och fastställande av vapen för d,P åländska kommunerna . L·=indska.psn9.mnden gav b?.rvid landskapsarkeologen i uppdrag att utarbeta ett betänkande rörande landskanets va31en och flagga samt vapen och emblem för de ål9.ndska kommunerna
och myndigheterna , vilket betänkande kunde läggas som grund vid utarbetande av lagförslag i ärendet .

P2 grund härav får landskapsarkeologen anföra följandP:
Erforderlig utredning om landskapets vapen har redan föreb;ragts .
Vid l agstiftning bör den vedertagna beskrivningen i oförändrad form intasas i lagen ; dock så att bestämme lsen

~

kronan utgår .

I fr;:.\ga om landskapets flagga franlhöll landskapsarkeologen i
sitt ovannämnda

betänkande av år 1939, att landskaps flaggan dels bör vara

av samma grundtyp som andra nordiska flaggor, alltså en korsflagga, dels
eter visa färgerna i landskapets vapen, blått och gult . Som en ide framf0rdes republikens flagga, försedd P1ed ett guldsult kors inuti d1=-t ultra::narinbl9.a .

010
Som ytterligare idefi5rslag till en landska ets flagga ku...Dna
nämnas följande tvenne alternativ:
1) Rektangulär duk av ljus mellBnblå färg med ett guldgult ko
omslutande ett smalRre kors av samma färg som b ottenfärgen . Fla~gans di
mensioner: 11 x 18 enheter, det inre korsets bredd 1/2 enhet, det yttre
korsets bredd 1 1/4 enhet på vardera sidan om det inre korset, längden
av de inre fälten 5 enheter och de yttre 10 enheter samt fältens höjd
4 en.heter.

2 ) Rektangulär duk av ljus mellanblå färg med guldgult kors ,
försett med kantbårder i cinnoberröd färg . Flaggans dimensioner: 11 x
enheter, korsets bredd 1 1/2 en_het, kantbårdernas bredd 3/4 enhet, län
den av de inre fälten .5 enhet.er och av de yttre 10 en.heter samt fälteni
höjd 4 enheter .
Den röda färgen i alternativ 2 ingår i briljanterna i vapendjurets halsband och kan möjligen härigenom försvaras . Dess huvudsirft
mål i flaggförslaget är dock att skilja den åländska flaggan från den
svenska . Försök hava visat att de röda kantbårderna inte kunna gör2s
smalare, om de skola fylla sitt ändamål .
Al te rnati v 1 kom_rner den svenska flaggan så nära, att man på
avstånd endast med svårighet kan u-ppfatta skillnaden . Göres det inre
korset bredare, blir flaggan åter för dyster .
Det bör unde r Etrykas att ett självstyrelseområde som lland
sv8 rl-i._gen kan undvara en egen flagga. Flaggan är en symbol för sarnhöri,:het och endräkt hos ett folk och det åländska folket har lika mycket behov av ett s9'dant vårdtecken p9. sin :patriotism som andra folk .
Då skauande av en egen åländsk flagga ingalunda innebär en handling a
ringaktning gentemot rikets flagga eller överhuvudtc;tget är äanat att
kränka andra folk och folkgrupper, bör landskapet enligt landskapsarkeologens uppfattning skrida till sådan lagstittning, att ålänningBr
kur1na taga en egen flagga i bruk .
Rörande vapen för landskapets kormnuner önskar landslrn rsarke
gen framhålla följande:

~igill

för städer infördes i Sverige redan på 1200-talet .

nare började den framväxande adeln använda särskilda märken på sina
sköldar, rn.2.rken som småningom blevo igenkänningsvapen fi&r släkten. D
sa vapen kunde i sin tur övergå på områden, som utgjorde släktens f"
läning, oc·h så kom det sig att en del socknar och h8.r2der redan unne
adelsst8ndc ts sto:rh etQtid på 1500- och 1600-talen fingo egna vapen ,

...
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Redan tidigt framställdes vapenbilderna enligt vissB bestämda
principer, som det kostade års lång möda att läre. sig. Dessa principer gälla alltjämt i hela västerlandet och man kan därför säga att heraldiken,
d.v.s. läran om vapenbilderna, utgör

ett element i den västerländska kul-

turen.
Varje stad har ett vapen. Många kommuner i Sverige och Finland
hava,såsom redan nämnts, egna vapen av ålder . Under de senaste åren har
det hlivi t allt vanligare att landskornrnuner, som sakna vapen, skaffat sig
dylika. Stundom hava de kommunala myndigheterna själva, utan vidare omgångar, börjat använda någon, som de tyc ka, passande sinnebild för kommunen
i

dess sigill och stämplar. Des sa lekmannamässigt gjorda sigill äro ofta

tafatta och bryta mot heraldikens lagar. ·De visa dock att också landskommunerna hava behov av egna vapen och emblem.
En del åländska komrnuner hava även tagit i bru_k vissa emblem.
De äro dock icke gamla . För att emellertid bringa de korununala emblemen
i överensstämmelse med heraldikens fordringar, är det skäl att genom l8gstiftning fastslå, att varje landskommun inom landskapet Åland skall
hava ett vapen, som antages av konnnunalfullmäktige och fastst3.lles av
landskapsnä =den . Vapnen skola hänsyfta på: kummunernas nanm, näringsf' ,ng

i

eller historia och vara fackmässigt beskrivna .
Vid lagstiftning om sigill och stämplar för landskapets och
kommunernas myndigheter är det skäl att i tillämpliga delar följa statsrådets beslut angående ämbetsverkens sigill av den 31 december 1919. För
landskapsstyre l sen kunde fastst ä llas ett sigill av III. storleken med omskrift LANTISKAPSSTYRELSEN kring vapnet i sköld. Övfiga landskapets myn- '
digheter och kommunerna skulle hava sigill och stämplar av IV. storleken.
Landskapsmyndigheter, som hava hela landskapet till verksamJ1etsområde,
skulle i sigillet föra landskapsvapnet i sköld, medan sådana landskapsmyndigheter, vars förvaltningsområde omfattar en eller flera konununer, skulle föra dessa

kom_~uners

vapen i sigillet.

Kommuns sigill eller stämpel skulle självfallet in_nehålla kommunens vapen i sköld med omskrift t. ex. FINSTRÖMS KOMKUN, men därtill nederst på sigillet det årtal, då respektive kommuns namn första gången fökommer i urkunderna . För de olika åländska kommunerna skulle följande 9.rtal komma i fråga: Brändö 1537, Eckerö 1326, Finström 1325, Fö glö 1241,
Geta 1325, Hammarland 1406, Jomala 1333, Kumlinge 1478, Käkar 1241, Lemland 1431, Saltvik 1322, Sottunga 1537, Sund 1352, Vårdö 1347.
Komrrunalniimnder och andra kommunala myndigheter böra använda sigill och stämplar av V. storleken, utan

~.rtal,

men med kommunens vapen.

01'1
Saknar komnmn vapen, må -i ntet ann&t emblem ing9. i sigi ll elle r
stämplar, som anv3.ndas av kommunens befattningshavare .
Alla sigill och stämplar, som snvändas av landskapets eller
')

kommunala myndigheter, skola vara godkända av landskapsnärnnden.
, - Flaggor, vapen och sigill äro symboler, som d.e västerländska
/ foll:en av å lder samlat sig kring . De äro ofta b3.rare av urgamla trsditioner, som förpliktande talar till nutidi.en från Iör länge sedan hängångna släktled . De äro och bliva betydelsefulla väckare av en sund ocr
stark patriotism, utan vilken varje

m e d v e t e t

sc-,mfundsli v inom

en politisk eller administrativ enhet, en stat eller ett annat sjS.lvst:y
re lseområde, 3.r ornöj ligt . IF::irför bör även från ål'indsk sida göras al l t
för at t skepa och vårda dessa symboler i klar vetskap om deras stora be
tyc1el se för bef9,stande av vår

självstyrelse . ~

Flaggförslagen och förslag till sigill för kom.mun biläggas .
Mariehamn den 29 decemb e r 1945
På

tj~nstens

vägnar:

01 '5

