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LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 18/1953 med anled

ning av landskapsstyrelsens framställning till 
Ålands landsting med förslag till landskapslag 

ahgående landskapet 1lands flagga. 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande1 
Förslaget går ut på en rektangelformig duk av guldgul färg med rät.~ _ 

vinkligt mellanblått kors. Det tillJyalar icke utskottet. Ej heller har 

den i landskapsarkeologen Matts Dreijers ut låtande såsom alternativ' 2 

betecknade flaggan med gult kors belagt blått kors på vit botten ansetts 

böra komma ifråga såsom landskapets flagga. Så långt är utskottet enigt. 
Men då det för utskottet gällt att framkomma med annat förslag, hava 

of olika åsikter framkommit inom utskottet såväl ifråga om flaggans form 
äom dess utse~nde. Utskottets majoritet har vidblivit den uppfattning, 

som framfprdes av majoriteten i 1952 års lagutskott och som även om
fattas av landskapsarkeologen Dreijer, att landskapets flagga bör vara 
av samma grundtyp som övriga nordiska flaggor, alltså en korsflagga, 
medan minoriteten icke vidhållit kravet pä korsflagga~ enär flaggans 
ferger borde vara endast blätt och gult. 

Majoritetens inställning och förslag framgår av följande till utskot

tet inlämnade skrivelses 

"Till Landstingets lagutskott. 
Undertecknade ledamöter av lagutskottet, som i l~het med landskaps

styrelsen anse det önskvärt 1 att l;:mdskapet Ålands flagga blir en nor

disk korsflagga, men som inte finnD. något ov de av lo.ndskapsstyrelsen 
framförda förslagen tilltalande, fi* härmed framlägga ett nytt förslag 

till landskapsflaggat "Landskapet l'i.lands flagga beskrives& Mellanblått 
rektangulärt fält; kvadrerat av ett guldgult kors, belagt med ett rött 

kors". Flaggans dimensioner ärot Längd 26 enheter. höjd 17 enheter, fäl
tens höjd 6 enheter, de inre fältens längd 8 enheter, de yttre fältens 

längd 13 enheter, det röda korsets bredd 2 enheter och den gula kors

kanE~~s bredd l 9 enhet. 
/guldgula korset utgör en symbol för svensk nationalitet, alltsedan 

Karl Knutsson Bonde i medlet av 1400-talet upptog detsamma såsom en 

motsats till det danska vita korset i dannebrogen. Genom Erik :XIVts 
instruktiqn av den 19 april J5 62 upptogs det gula ko:cset i den blå 

korsflagga?J, 1 som till en början användes blott såsom konungens örlogs
flagga, men som småningom utvecklade sig till en svensk riksflagga. Under 
der.i guldgula korsflaggan ha sålunda åländska båtsmän i närmare 250 år 

' fullgjort sin plikt mot sin överhet och sitt fädernesland. 

Emellertid kr denna korsflagga redan innan den blev rikssymbol varit 
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knu ten till landskapet Åland. Denna flagga ingår nämligen i Ålands 
äldsta vapen, som .Gustav Vasa den 7 september 1557 förlänade lland 
jämte Pikis1 Halikko .och Rasebor§s häracer. Det guldgula korset och 
den blågula korsflaggan äro sålund2 bärare av en gammal åländsk och 
svensk tradition, som det, enligt vår åsikt, vore orätt att inte beakta., 

I den av oss föreslagna korsflaggan ingå även Ålands nuvarande vapen~ 

färger. Om vår uppfattning om vikten av att dessa färger ingå i land
skapsflaggan, behöva v-i inte orda särskilt. Den är självklare 

Det röda korset inne i det gula bär kärlekens färgj som samtidigt 
är den förnämsta heraldiska färgen. Icke heller den färgen är främmande 
för åländsk tradition, ty den utgör bottenfärgen i dannebrogen, de nor
diska unionsregenternas baner, som sålunda även haft hemortsrätt på 
Åland, liksom i hela Norden; Den röda färgen utgjorde även botten.färgen 
i det ovannämnda Ålands äldsta vapen. Det röda korsets huvuduppgift i 

v;~,rt flaggf örslag är emellertid att klart skilja den åländska flaf!3gan 
från den svenska. Den röda färgen framträder nämligen klart även på 
långt håll och gör, att Ålands flagga inte under några omständigheter 
kan förväxlas med andra flaggor. 

Den av oss föreslagna flaggan är vacker, färgstark och optiskt klar~ 
Del\ är komponerad enligt heraldikens regler. Iå den därjämte fyller 
alla krav på värdefull gammal åländsk och svensk tradition, kunna vi 
inte finna annat, än att den väl lLi.mpar sig såsom en av alla tilljublad 
symbol för det autonoma landska pe t Alo.nd. 

En färgii;3i teckning av flaggf örslaget bilägges. 

Mariehamn den 2 december 1953. 
Paul Påvals. Eliel Persson. Gösta Nord.man."' 

Minoriteten har förordat den trevådiga blågula flaggan och motiverat 
sin ståndpunkt därmed, att denna har historisk tradition inom. land
skapet, är heraldiskt riktig ifr-åga om fargerna och ej stöter någon an
nans intressen. 

Utskottet, som fattat sitt beslat i enlighet med majoritetens för
slag, fär därför för landstinget vördsam.mast föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget i föl
jande ändrade lydelset 

L a n d s k a p s l a g 

angående landskapet Ålands flagga. 
I en].ighet med landstingets beslut stadgast 

l §. 
Landslcapet Ålands flagga utgöres av en rektangelf orm:Lc; duk av mellan

blå färg. kvadrerad av ett guldgult kors, belagt med ett rött kors o 

I I 



I - -



I 
I 
i 
I 
i --r 

I I 
__ j_ __ J_·--!----+---+----+~f---+-

I I 

-+- ~-+-1---
i I 

I 

I I I I 

--t-+t---+--1'----+--

I 

I 

i 
J_ 



. Reservation. 

Enligt undertecknads uppfattning borde enbart de heraldiska va

penfärgerna,gul t oclh blått,ingå i landskapet Ålands legaliserade 

flagga •. 

Det tidigare av landskapet antagna flaggförslaget,som va utT 

format som en. korsflagga med gult kors belagt med blätt kors på blå 

botten. förkastades av Republikens President synbarligen icke på. 
I 

grund avfärgerna som sådana men väl därför att flaggan konstrue-
' rats så att den. kunde förväxlas med den svenska.Enligt inhämtat ut-

Q 

låtande f11m Riksarkivet,Helsingfors, av den 28 januari 1953 synes ,. 
Presidentens beslut tillkommit även med beaktande av att den före-

slagna flaggan kunde tolkas som en variant av den svenska flaggan. 

Av Riksarkivets utredning att döma synes man överhuvud inte få ut

forma en flagga,som innehåller ett vinkelrätt gmi% ställt gult kors 

på blå botten,även om man gör det i det gula korset infällda blå 
~ ~"""" •• ,.J1.ry\ c/.a_,~f / 

korset så brett att manr kan tala om gula kanter. 

Då det s~aa enligt Riksarkivets uppfattning förefaller svårt 

att få ett sådant förslag officiellt antaget, torde en flagga av sa:m.

ma utseende,men med ett rött kors inlagt i det gula korset,vilken 

omfattas av lagutskottets majoritet,ha små utsikter att officiellt 

ku:rama antagas. Av detta skäl och för att helt kumna bibehålla land-
. \ g~li_Q.Qh blått 

skapets heraldiskS:--farge?(i landskapsflaggan omfattar undertecknad 

lagutskottets ordförande Herman Mattssons reservation och däri in

gående motivering och lagförslag till landskapet Ålands flagga. 

Mariehamn. den 2 december 1953. 

~D12!2.~/ 
Jan Erik Erikssono 

J I 



Till Landstingets lagutskott. 

Undertecknade ledamöter av lagutskottet, som i likhet med land

skapsstyrelsen anse det önskvärt, att landskapet Ålands flagga blir en nor-

disk korsflagga , men som inte finna något av de av landskapsstyrelsen framför-

da förslagen tilltalande, få härmed framlägga ett nytt förslag till landskaps. 

flagga: " Landskapet Ålands flagga beskri.ves: Mellanblått rektangulärt fält, 

kvadrerat av ett guldgult kors, belagt med ett rött kors". Flaggans dimensio-

ner äro: Längd 26 enheter, höjd 17 enheter, fältens höjd 6 enheter, de inre 

fältens längd 8 enheter, de yttre fältens längd 13 enheter, det röda korsets 

bredd 2 enheter och den gula korskantens bredd 1 ~enhet. 

Det guldgula korset utgör en symbol för svensk nationalitet, 

alltsedan Karl Knutsson Bonde i medlet av 1400-talet upptog detsamma såsom en 

motsats till det danska vita korset i dannebrogen. Genom Erik XIV:s instruk-

tian av den 19 april 1562 upptogs det gula korset i den blå korsflaggan, som 
I som 

till en början användes blo !; t såso11 ·konungens örlogsflagga~ m~småningol'I. ut-

vecklade sig till en svensk riksflagga. Under den guldgula korsflaggan ha så-

lunda åländska båtsmän i närmare 250 år fullgjort sin plikt mot sin överhet 

och sitt fädernesland. 

Emellertid har denna korsflagga redan innan den blev rikssym

bol varit knuten till landskapet Åland. Denna flagga ingår nämligen i Ålands 

äldsta vapen, som Gustav Vasa den 7 september 1557 förlänade Åland jämte 

Pikis, Halikko och Raseborgs härader. Det guldgula korset och den blågula 

korsflaggan äro sålunda bärare av en gammal åländsk och svensk tradition, som 

det, enligt vår 4sikt, vore orätt att inte beakta. 
I 

I den av oss f öre s lagna korsflaggan ingå även Alands nuvarande 



vapenfärger. Om vår uppfattning om vikten av att dessa färger ingå i l a 

skapsflaggan, behöva vi inte orda särskilt. Den är självklar. 

Det röda korset inne i det gula bär .kärlekens färg, som samt i 

är den förnämsta heraldislca färgen. Icke heller den färgen är främmande 

åländsk tradition, ty den utgör bottenfärgen i dannebrogen, de nordiska 

unionsregenternas baner, som sålunda även haft hemortsrätt på Åland, li 

i hela Norden. Den röda färgen utgjorde även bottenfärgen i det ovann .. 

Ålands äldsta vapen. Det röda korsets huvuduppgift i vårt flaggförslag 

emellertid att klart skilja den åländska flaggan från den svenska. Den 

färgen framträder nämligen klart även på långt håll och gör, att Ålands 

ga inte under några omständigheter kan förväxlas med andra flaggor. 

Den av oss föreslagna flaggan är vacker, färgstark och opti 

klar. Den är komponerad enligt heraldikens regler. Då den därjämte fy l 

alla krav på värdefull gammal åländsk och svensk tradition, kunna vi i 

finna annat, än att den väl lämpar sig såsom en av alla tilljublad sy11 

för det autonoma landskapet Åland. 

En färglagd teckning av flaggförslaget bilägges. 

/ Mariehamn den ~ december 1953 

v~~c:~,_; ·Y~ 
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2 §. 

Flaggans dimensioner ärol längd 26 enheter, höjd 17 enheter , fäl
tens höjd 6 enheter, de inre fältens längd 8 enhetert de yttre fältens 

längd 13 enheter, det röda korsets bredd 2 enheter och den gula kors

kantens bredd 1 i enhet. 
3 §. 

Normalflaggor skola förfärdigas genom försorg av landskapsstyrelsen, 

som på lämpligt ställe skall förvara dem, 

Mariehamn den 2 december 1953• 
På lagutskottets vägnarl 

~~~~· 
I ~.*'~~ - . . l,s::; rn s-chin.off 

Närvarande i utski.l"t1ieli1 Herma:.--1 - ~~t"'vcson, ordförande, J'an Erik Eriks

son, Paul Påvals, Gösta Nordman och Eliel Persson. 

Betänkandet bifogas reservationer av Herman Mattsson och Jan Erik 

Eriksson; sålydande& 
"Avvikande åsikt. 

Då undertecknad icke kunnat bi·tiräda majoritetens inom lagutskottet 
beslut beträffande innehålle t i l anqskapets flagga emedan till de fär
ger som hittills av ålder varit Ålands nu fogats den röda färgen som 
enligt mitt förmenande endast minner om förtryck och ofärdstider, och 

,· 

då jag befarar att den åländska allmänheten icke med samraa lätthet som 
flertalet inom lagutskottet äro villiga att bojkotta den flagga som 
hittills a~vänts som beteckning för vår hemort och varit samlings
tecken kring höga värden samt som sådan vunnit förankring i det åländska 
folkmedvetandet, får jag vördsammast föreslå 

att Landstinget ville godkänna nedanstående för
slag till l andskapslag angående l andskapet Ålands 
flaggat 

Rubrik och ingress som i landskapsstyrelsens framställning (3/53). 
§ 1. 

Landskapet Ålands flagga utgöres av en rektangelformig duk delad i 
tre lika höga fält. De övre och undre fälten äro i mellanblå och det 
mittersta i guldgul färg. 

§ 2. 

Flaggans dimensioner äro hela höjden tolv enheter, hela längden nit
ton enheter och vartdera fältets höjd fyra enheter. -

,-
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§ 3. 

Såsom i l .. \ndslcapsstyre1.sens ( 3/5 3) framstäl lning. 
Mariehamn den 3 december 1953· 

Herman Mattsson. " 
•tReserva t:\-on. 

251 

Enligt undertec_knads uppfattninc;· borde enbart de hera'ldiska vapen
färgerna, gult o~h blått, ingå i l s ndskapet Ålands legaliserade flagga o 

Det tidigare av ' landskapet antagna flaggförslaget , som var utfor
mat som en ko~sflagga med gult kors belagt med blått kors på blå bot
ten, förkast~des av Republikens President synbarligen icke på grund av 

färgerna so' sådana, men väl därför att flaggan konstruerats så att 
den kunde !örväxlas med den svenska. Enligt inhämtat utlåtande från 
Riksarkivi t, Helsingf'ors, av den 28 januari 1953, synes Presidentens 
beslut t j.llkommit även med beaktande av att den föreslagna flaggan 
kunde tolkas som en variant av den svenska flaggan. Av Riksarkivets ut
redning att döma syne~ man överhuvud inte få utforma en flagga , som 
innehåller ett vinkelrätt ställt gult kors på blå botten, även om man 
gör det i det gula k9rset infällda blå korset så br et t a t t man t . o.m. 
endast kan tala om gula kanter. 

Då det enligt Riksarkivets uppfattning förefaller svårt att få ett 
' 1'f : 

sådant förslag officiellt antaget, torde en flagga av samrJJ.a·,. utseende, 
men med ett rött kors inlagt :L det gula korset, vilken omfatt~s av lag-. 
utskottets majoritet, ha små utsikt er ' at ·~ officiellt kunna antagas. Av 
detta skäl och för att helt kunna bibehålla l andskapets heraldiska fär
ger gult och blått i l andskapsflagge:m omfattar undertedknad ~agutskot.,; 

tets ordförande Herman Mattssons reservation och däri ingå ende motive
ring och lagförslag till landskapet Ålands flagga. 

Mariehamn den 2 december 1953• 
Jan Erik Eriksson. 
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