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U NDER beskydd av Republikens Pre
sident Urho Kekkonen arrangerade 

Heraldiska Sallskapet i Finland oeh Suo
malaisuuden Liito (FinskhetsfOrbundet) 
u tstaIlningen • Flaggor och fanor., som 
pl'lgiek 5-15.10.1967 oeh var den fOrsta 
samlade specialutstaIlningen av detta slag 

Finland. 
Utstallningsmaterialet hade grupperats 

i tre huvudavdelningar: den historiska 
avdelningen (mest fanor), Finlands flagga, 
samt nutida korporationsfanor. 

Den historiska avdelningen i hallens 
skulptursal omfattade dels nl'lgra instruk
tiva bildserier, dels fanor oeh flaggor, \1-
nade frl'ln museer oeh privata samlingar. 

En bildserie presenterade varierande ty
per av fanor oeh flaggor med de korrekta 
benamningarna pl'l demo En karta i stort 
format l'lsHtdliggjorde .symbolemas vand
J·ing. frl'ln det forntida Babylonien pl'l 
olika vagar genom Europa upp till 1900-
talets militarfanor i Finland. En bildserie 
tolkade fanomas symbolsprl'lk i ett urval 
vanligare sinnebilder. En svit reproduk
tioner av gamla stick visade fanor i eere
moniellt bruk i aldre tid. Pl'l ett utstaIl
ningsbord mitt i salen kunde man fOlja 
utveekl ingen av de militara fanoma oeh 
deras fOregl'lngare, fr. O. m. 1560-talet ex
emplifierade av finlandska truppfanor 
iinda fram till de nutida, som inte langre 
ar historiserande, utan rent heraldiskt 
komponerade. Till denna svit avbildningar 
oeh reproduktioner anslOt sig direkt en 
rad laekra akvareller av finlandska mili
tarfanor, som fOrvaras i utlandska museer, 
t. ex. T!iljhusmuseet i Kiipenhamn. 

Utmed tvl'l av salens vaggar hade hangts 
militarfanor frl'ln olika tider, aldst bland 
dem en uppbl'ldsfana (1712) fd'tn Nagu soe
ken i Abolands skargl'lrd, med en striim
ming som lokal sinnebild. Yngst i raden 
var Danska friviIIigkl'lrens fana frm Fin
lands vinterkrig 1939·4{}. - En vagg i 
salen upptogs av civil a fanor. Diir sl'lgs 

bI. a . Helsingfors' studentkl'lrs vita fana 
med Finlands vapen, sydd till studenter
nas majfest pl'l Gumtiickts ang Flora-dagen 
(13.5.) 1848, det beromda tillfiille diir den 
nykomponerade kvartettsmgen • Vl'lrt 
land« utfOrdes forsta gl'lngen, for att snart 
nl'l rangen av Finlands nationalsl'lng. En 
annan miirklig fana var egentligen kor
porationsfana fOr Helsingfors Kvinnliga 
Gymnastikforening, men kom att yid 
olympiska spelen i Stockholm 1912 U 
tjana som fana fOr heJa olympiatruppen 
frl'ln Finland, darfor att denna hade viig
rat att fOlja den ryska konsulns krav pl'l 
att truppen skulle paradera under Ryss
lands farger. 

Ena kortanden av skulptursalen hade 
agnats sjofarten oeh bruket av flaggor pl'l 
sjiin. Har visades bI. a. den aldsta officiel
la flagga som har hissats endast i Finland, 
en tretungad duk, som markligt nog ar 
helbll'l. Den fordes namligen blott pl'l far
tyg in om .armens flotta., den s.k .• finska 
skargl'lrdsflottan. som byggdes pl'l 1760-
talet oeh fanns stationerad pl'l Sveaborg 
anda till fastningens snopliga kapitulation 
1808. (Den tretungade bll'l duken med 
gult kors fordes av Sveriges egen tliga or
logsflotta oeh tillkom sl'lledes inte skar
gl'lrdsflottans enheter). Aldre ml'llningar 
av handelsfartyg frl'ln Finland demonstre
rade olika varian'ter av den ryska handels
flaggan. Bland sjofartsflaggoma utstaIldes 
oeksl'l nl'lgra gamla segelklubbsflaggor, alIa 
av den for tsarimperiet faststallda typen 
med morkbH'ttt kors pl'l vit duk, fOrmod
ligen skapad som en variant av den ryska 
orlogsflaggan (vit duk med bl;ht andreas
kors). Dessa segelklubbsflaggor fiirebl'ldade 
pl'l visst satt Finlands nutida flagga. Den 
aIdsta av dem, Nylandska Jaktklubbens, 
stadfastes namligen av ryska tsaren redan 
1861, val att marka innan uppfattningen 
om bll'ltt och vitt som Finlands flaggfarger 
iinnu medvetet hade hunnit lanseras. Ett 
par fa rtygsmodeller l'lsUdliggj orde nu tida 
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bruk av flaggor ombord pa storre fartyg. 
Av tre handkolorerade gamla f1aggkartor 
var den aldsta fran 1712. 

Konsthallens centralsal var helt agnad 
Finlands flagga, vilken trots sin relativa 
ungdom har en ratt vidlyftig och bok
stavligen brokig forhistoria. 

En bildsvit pa 31 nummer, malade en
kom for utstallningen, presenterade f1ag
gan i olika versioner under aldre tid. 
Sviten kunde uppdelas i tre avsnitt. De 
12 forsta avbildningarna gall de fOrslag 
till sarskild handelsflagga for Finland 
fran 1863. Manga av fOrslag.en har aldrig 
tidigare funnits atergivna i flirg, emedan 
de endast beskrevs i den datida dagspres
sen. Forslagens ratta proportioner och 
asyftade fargnyanser maste darfor i de 
fiesta fall baseras pa gissningar. De fol
jande 6 avbildningarna visade inofficiella 
flaggor som anvandes i Finland £ram till 
1918. Dessa kompletterades med en lika 
brokig rad i taket upphangda bevarade 
flaggor fran samma tidsskede (figur I). 
Aterstoden av bildsviten presenterade va-
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1. Konsthallens centralsal 
var iignad tttvecklingen av 
Finlands flagga. 

rierande forslag till Finlands flagga fran 
sjaIvstandighetstidens forsta manader 
1917-18. Sist i raden avbildades den stats
flagga som slutligt antogs av lantdagen 
den 29 maj 1918. Finlands vapen i kors
mitten bar da storfurstekrona, men kro
nan lamnades bort tva h senare. 

I vitriner hade utstallts arkivhandlingar, 
som belyser olika skeden av Finlands 
flagghistoria, bade fran 1863 och fran 
1917-18. 

Konsthallens tred je huvudsal hade re
senerats for nutida korpomtionsfanor. 
Har exponerades ett fylligt urval heral
diskt monstergilla fanor fOr sammanslut
ningar av olika kategorier och karaktar: 
kommuner, skolor, scoutkarer, idrottsklub
bar, fackfOreninger, kulturella korpora
tioner etc. 

Syftet med denna avdelning var med
vetet informativt, tankevackande. Fort
farande nedlaggs tyvarr mycken moda 
och avsevarda kostnader pa tillverkning 
av korporationsfanor, dar huvudmotivet 
ar ett heraldiskt m.e.m. omojligt for-
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eningsmarke med monogram, lIrtal, kvasi
symbolik och den allestades niirvarande 
lagerkransen. Plus inskriptioner pa dukenl 
Av fOrsiktighet oeh diskretion hade alla 
vamande exempel i den vagen portfOr
bjudits. Urvalet av utstiillningsobjekt 
hade skett myeket strangt. Endast heral
diskt forebildliga fanor hade som sagt 
godkants fOr kollektionen. 

Utstallningen ville demonstrera mojlig
heterna att med strikt heraldiska uttryeks
medel skapa korporationsfanor, som radio 
kalt avviker fran invanda normer oeh 
samtidigt ar uttryeksfullare, individuel
lare, farggladare oeh mer pregnanta an 
de monotont mllrriga fanor man fort
farande oftast flIr se (figur 2). Det kan 
gott sagas att utstiillarna ville fll publiken 
att borja tanka om, anda friln frllgan om 
fandukens proportion er. Flertalet expone
rade fanor hade kvadratisk, somliga obe
tydligt rektangular duk, men nilgra visa
de oeksA den gamla banerformen med 
hojdrektangllliir duk (figur 3). Den ling
straekta . Iakanduken . , sa vanlig oeksa i 
fanor, troligen pil grund av de gangse 
f1aggproportionema, var daremot inte 
alls representerad, f.o. avsiktligt. Lika 
fOrdomsfritt valda var kompositions
monstren. Utom regelratta heraldiska ha
roldsbilder oeh skoldemarken (t. ex. kom
munvapen) visades de mest varierande 
bildmotiv, friln murankare oeh nyekel
piga anda till deltavingade jetplan (figur 
3), allt naturligtvis i markant heraldisk 
stilisering oeh gruppeling. Naturalistiskt 
iltergivna bildmotiv saknades totalt. 

Dessa fanor erbjod den reflekterande 
betraktaren mojlighet att upptaeka, hur 
konventionella emblem kan ersattas med 
nya och fraseha, lika lattbegripliga, t. ex. 
stamgaffeln som musiksymbol i stiillet fOr 
Iyran, och hur delmotiv i ett forenings
miirke kan heraldiseras oeh bli huvud
monster i korporationens fana. Nagra ob
jekt AsHdliggjorde en utvag att bevara 
foreningsmarket som sAdant i kombina
tion med en f. 0. fullt modernt kompo
nerad fana , namligen med fanstangens 
dekorativa metallspets formad efter med
lemsmiirket. Som helhet ville kollektionen 
av korporationsfanor visa, vart man i 
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vara dagar stravar inom detta omrllde av 
tillampad konst. 

Utstiillningspublikationen bar titeln 
.Lipputietolltta. , som bristfalligt oversatt 
betyder flaggkunskap. Bristfiilligheten be
ror pa att finskans .lippu . Asyftar bllde 
flagga oeh fana. Innehallet gall er bagge 
foreteelserna. Utom den ovliga paradsidan 
fOr utstallningens beskyddare - dar port
rattet denna gang kunne ersattas med 
presidentflaggan - presentation av ut
stallningskommitten oeh en tvasprllkig 
introduktion innehllller publikationen en 
rad orienterande aTtiklar, de fiesta av 
praktiska orsaker publiccrade endast pll 
finska. 

Utstallningskommittens ordforande, he
raldikem Olof Eriksson - som f. 0. hade 
lltfort storsta delen av de bildframstall
ningar som behovdes fOr utstallningens 
bildsviter - har skrivit dels en artikel om 
korporationsfanor med huvudvikten lagd 
pll nutida uppfattning om fanors utse
ende, dels en artikel om faneeremonier 
oeh flaggningspraxis, varjamte han har 
teeknat hiiftets iIlustrationer. Professor 
Ole Gripenberg redogor for Finlands mi
Iitiira fanor genom fyra sekler oeh upp
delar stilhistoriskt oeh kronologiskt sitt 
material i lItta skeden: aldre vasatid, 
yngre vasatid, Pfalz-skedet, Hessen-skedet, 
Holstein-Gottorp-skedet, ryska tiden, sjalv
standighetstidens forsta militarfanor samt 
fanoma fdln 1956. Generalsekreteraren i 
Suomalaisuuden Liitto Hannes Kemppai
nen skildrar huvuddragen av Finlands 
flaggas historia. Heraldikern Gustaf von 
Numers, redaktor fOr publikationen, har 
kallat sin pa svenska skrivna artikel • Vex
illologiskt strovtAg •. 

Nagon undrar kanske over att just l\r
talet 1863 rllkar vara markligt i Finlands 
flaggas historia , eftersom lI ret infoll under 
en period av ganska fet fridsamhet. For 
en nordisk lasekrets kan det darfor vara 
skal att utreda hiindelseforloppet. 

Fore sjalvstiindighetsfOrklaringen den 
6.12.1917 agde Finland offieiellt ingen 
egen flagga. Under den svenska tiden, 
fram till 1809, hade alla handelsfartyg 
fran Finland naturligtvis seglat under det 
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Någon undrar kanske over att just år
talet 1863 råkar vara markligt i Finlands 
flaggas historia , eftersom året infoll under 
en period av ganska fet fridsamhet. For 
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? Ntttida korporationsfanor, som har 
komponerats efter heraldiska regler och 

moderna stilprinciper. 

gemcnsarnma rikets bI1l.gula korsflagga -
flaggning till lands i nutida mening fore
kom ju inte da. Sedan Finland hade blivit 
ett autonomt storfustendome inom tsar

imperiet, ersattes den svenska flaggan till 
sjoss av den ryska handelsflaggan: tre
delad duk i vi tt, bI1l.tt oeh rott (varuI 
man harledde epigrammet . vi blevo rys
sar. till stod for minnet betraffande far
gemas ordningsfoljd). Den ryska flaggan 
fordes faktiskt anda till deeember 1917, 
men hissades endast pa fartyg oeh till 
lands pa vissa officiella byggnader o. dyl. 

Den nationella vaekelsen omkr. 1850 
aktiverade inte omedelbart tanken pa att 
Finland borde fa en nationell flagga, men 
utgor naturligtvis den behovliga grogI'un' 
den for iden. Orientaliska kriget (Krim
kriget) 1853-56 gay den forsta pastotcn. 
Savliga och fridfulla handelsfartyg fran 
Finland kapades ogenerat av fransk-en
gelska orlogsman eller skots med stora 
kanoner i sank i sina hemhamnar - det 
var ingalunda bara Sveaborg och Alands 
Bomarsund som vaT mlHtavlor de aren. 
H art drab bade skeppsredare oeh kofferdi
kaptener menade att fienden inte kunde 
skilja pa verkliga motstandare oeh oskyl -
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diga lastdragare, nar alia seglade under 
ryska farger. De intalade sig forhoppning' 
ell att Finland i framtida konfliktel' 
skullc kunna fiirklara sig neutraIt och 
dess handelsflotta segla oan tastad under 
egen flagga, som inte skulla fa likna den 
ryska. Det blev den sakliga motiveringen, 
nar flaggfrllgan smaningom fiek aktuali
tct. Motivcringen var naturligtvis klen. 
Hall Ryssland verkligen pa nytt skulle ha 
rakat i vapenskifte, sklllle nog inte blotta 
existensen av en sarskild finlandsk han
delsflagga ha kunnat skydda handeIsfar
tygen mot overgrepp, eftersom ju ingen 
kunde kontrollera, vart de till hamnar i 
Finland destinerade Iastema slutligen tog 
vagen. Men nagon annan saklig motive
ring fanns inte. 

Efter skilsmassan fran Sverige hade 
Finlands folkrepresentation, lantdagen , 
aldrig blivit sammankallad. Lantdagen i 
BOl'ga 1809 hade mindre sysslat med or
din art lagstiftningsaTbete an med att regIe
Ta forhallandet meIJan Finland och dess 
nya storfuste, sjalvharskaren over alIa 
ryssar - medan Finland de facto annu 
horde till Sverigel En halvsekellang par
lamentarisk tvangsdvala hade naturligtvis 
bromsat all utveekling. Fran varen 1861 
fanns det emeIJertid hopp om att lant
dagen snart skulle sammankallas. Hoppet 
blcv verklighet. Lantdagen var samlad 
fran september 1863 till april 1864. 

Flaggfragan fordes nu fram med frejdig 
entusiasm: den stllndande lantdagen var 
ju ratt instans att fatta besIut i saken. 
Oeh ingen kunde forutse om pausen till 
foljande lantdag skulle raeka ett nytt 
halvsekel. Hela varen oeh sommaren 1863 
dryftade dagspressen oeh enskilda perso
ner flaggan nastan med frenesi och nya 
flaggforslag regnade villigt ur skyn. Det 
iil' inte vart att har ga narmare in pa 
diskussionen. Men ett par kombattanter 
m aste namnas. 

HelsingfoTs Dagblad propagerade eneT
giskt for sitt forslag, rod duk med bI1l.
kantat g\llt kOI:s (. Dagbladsflaggan.). Det 
tog omedelbart eld i ' skalden Zaeharias 
Topelius, tidigare huvudredaktor for Hel
singfors Tidningar. Atminstone sedan 
1854 var han romantiskt foralskad i farg: 

? Ntttida korporationsfanor, som har 
komponerats efter heraldiska regler och 

moderna stilprinciper. 

gemensarnma rikets blågula korsflagga -
flaggning till lands i nutida mening fore
kom ju inte då. Sedan Finland hade blivit 
ett autonomt storfustendome inom tsar

imperiet, ersattes den svenska flaggan til! 
sjoss av den ryska handelsflaggan: tre
delad duk i vitt, blått och rott (varm 
man harledde epigrammet .vi blevo rys
sar. till stod for minnet betraffande far
gemas ordningsfoljd). Den ryska flaggan 
fordes faktiskt anda til! december 1917, 
men hissades endast på fartyg och till 
lands på vissa officiella byggnader o. dy!. 

Den nationella viickelsen omkr. 1850 
aktiverade inte omedelbart tanken på att 
Finland borde få en nationelI flagga, men 
utgor naturligtvis den behovliga grogrun· 
den for iden. Orientaliska kriget (Krim
kriget) 1853-56 gav den forsta påstoten. 
Sav liga och fridfulIa handelsfartyg från 
Finland kapades ogenerat av fransk-en
gelska orlogsman eller skots med stora 
kanoner i sank i sina hemhamnar - det 
var ingalunda bara Sveaborg och Alands 
Bomarsund som var måltavlor de åren. 
H årt drab bade skeppsredare och kofferdi
kaptener menade att fienden inte kunde 
skilja på verkliga motståndare och oskyl -
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diga lastdragare, nar alia seglade under 
ryska fargel'. De intalade sig forhoppning. 
ell att Finland i framtida konflikte}' 
skulle kunna fiirklara sig neutralt och 
dess handelsflotta segl a oan tastad under 
egen f1agga, som inte skulla få likna den 
ryska. Det blev den sakliga motiveringen, 
nar flaggfrågan småningom fick aktuali
tet. Motiveringen var naturligtvis klen. 
Hall Ryssland verkligen på nytt skulle ha 
råkat i vapenskifte, skulle nog inte bl otta 
existensen av en sarskild finlandsk han
delsflagga ha kunnat skydda handelsfar
tygen mot overgrepp, eftersom ju ingen 
kunde kontrollera, vart de till hamnar i 
Finland destinerade lasterna slutligen tog 
vagen. Men någon annan saklig motive
ring fanns inte. 

Efter skilsmassan från Sverige hade 
Finlands folkrepresentation, lantdagen , 
aldrig blivit sammankallad. Lantdagen i 
BOl'gå 1809 hade mindre sysslat med or
dinart lagstiftningsarbete an med att regle
ra forhållandet melJan Finland och dess 
nya storfuste, sjalvharskaren over alIa 
ryssar - medan Finland de facto annu 
horde till Sverige! En halvsekellång par
lamentarisk tvångsdvala hade naturligtvis 
bromsat all utveckling. Från våren 1861 
fanns det emelJertid hopp om att lant
dagen snart skulle sammankallas. Hoppet 
blcv verklighet. Lantdagen var samlad 
från september 1863 tiIl april 1864. 

Flaggfrågan fordes nu fram med frejdig 
entusiasm: den stundande lantdagen var 
ju ratt instans att fatta beslut i saken. 
Och ingen kunde forutse om pausen till 
foljande lantdag skulle racka ett nytt 
halvseke!. Hela våren och sommaren 1863 
dryftade dagspressen och enskilda perso
ner flaggan nastan med frenesi och nya 
flaggfiirslag regnade villigt ur skyn. Det 
år inte vart att har gå narmare in på 
diskussionen. Men ett par kombattanter 
måste namnas. 

Helsingfors Dagblad propagerade ener
giskt for sitt forslag, rod duk med blå
kantat g\llt kOI:s (.Dagbladsflaggan.). Det 
tog omedelbart eld i ' skalden Zacharias 
Topelius, tidigare huvudredaktor for Hel
singfors Tidningar. Atminstone sedan 
1854 var han romantiskt foralskad i farg: 



konstellationen vitt-bUitt (.vitt fOr vara 
vintrars sno och bI3.tt for vara bI3.a 
sjoar.). Topelius menade med riitta att 
han .I3.g i krig med Dagbladet., nar han 
i sitt gamla sprakror kampade fOr de bIa
vita fargema, utan konkurrens deras in
flytelserikaste banerfOrare. Topelius vi
sade sig PR-sinnad som en nutida re
klamboss. Bl. a. skrev han en kack visa, 
• Finlands flagga . , fick genast sin goda 
van Fredrik Pacius (. Vart lands. kompo
sitDr) att tonsatta den fOr manskor och 
paborja inovningen av visan med student
koren. SjaIva iden skul1e bankas in i fol
kets medvetande, innan lantdagen hann 
samlas, aven om Topelius erkande att 
hans eget flaggfOrslag i bIatt och vitt med 
.nordstjaman. inte var helt Iyckat. Men 
>f1aggvisan . utfOrdes aldrig. H ela flagg
bestyret slutade snopet. Hw' som helst 
blev Topelius den som satte verkligt liv i 
medvetandet om vitt och blatt som Fin
lands flaggfarger. Den iden segrade med 
tiden over dem som holl pa fargkombina
tionen i Finlands vapen: rott och gult. 

Finlands framsta statsman ptl den ti
den, senator Johan Wilhelm Snellman, 
gay den yngre Topelius resoluta snubbor: 
.Att flaggfragans upptagande i narvaran
de ogonblick maste giva anledning till 
landet komprometterande misstydningar 
borde aven skaldema begripa •. 

Faktum var att flaggarend et verkligen 
behandlades i standerutskott, men aldrig 
kom fore yid lantdagsplenum och saledes 
avsomnade i still het under grona kladet. 
Den stukade upplosningen efter aIlt liv
ligt lirum om flaggan har i senare tid tol
kats som ett utslag av angslig flathet infOr 
kejsaren-storfusten. Men sakerligen var 
det inte riktigt sa. SnelIman ha de nog re
sonerat realistiskt. Han insag att den an t
ligen sammankallade lantdagen maste fa 
agna sig ostort a t det all tfOr Hinge fol'
summacle livsviktiga lagstiftningsarbetet, 
om naringsliv, skolor, gudvetvad. Resul
tatet fick inte aventyras genom andra
rangsfragor, som kunde tankas irritera 
den annars vaIvilligt installda sjaIvhar
skaren. Och motiveringen i flaggarendet 
kunde som sagt knappast overtyga. Nar 
Snellman satte Topelius - och andra 

Flaggor och fanor 

eldsjalar, - pa plats, tankte han aIldeles 
sakert pa att samma valvilliga kejsare, 
som 1861 hade upphavt livegenskapen, pa 
andra hall visa de sig som en mycket bister 

3. Fana f01' /lygels reserllotticerare i Hel
singfors, biG. och vii. Komponerad av C. v. 
Numers . Urlagen i fanans bakre kanl 

hiinsy/lm' pa gangna tideTS flygplan. 

h erre. Just lantdagsihet 1863 lat han hard
hant och blodigt kvasa en nationell res
ning i Polen . 

Flaggfragan hade begravts, men faItet 
lag oppet: var och en kunde fritt fanti
sera om Finlands flagga och fOr sitt pri
vata bruk skapa precis den flagga han 
sjalv ansag allra vackrast. Den utvagen 
valde man dristigt, sarskilt cia det gallde 
att under ofardstiden fr. o. m. 1899 tyst 
demonstrera nationell sammanhalIning 
mot de malmedvetna forryskningsstravan
dena, en enighet som stod kin for alIa , 
trots brokigheten i flaggfloran , dar kom
binationema gult-rott och vitt-blatt bok
stavligen kunde vaja sida yid sida. Floran 
sopades undan den 29 maj 1918 av den 
blavita kors£laggan - dock inte omedel
bart overalIt - och av £loran hamnade 
lyckligare exemplar i museerna. 
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konstellationen vitt-blått (.vitt fOr våra 
vin U-ars sno oeh blått for våra bUa 
sjoar.). Topelius menade med riitta att 
han .låg i krig med Dagbladet., nar han 
i sitt gamla språkror kampade fOr de blå
vita fargema, utan konkurrens deras in
flytelserikaste banerfOrare. Topelius vi
sad e sig PR-sinnad som en nutida re
klam boss. Bl. a. skrev han en kaek visa, 
• Finlands flagga ., fiek genast sin goda 
van Fredrik Paeius (. Vårt lands. kompo
siWr) att tonsatta den fOr manskor oeh 
påborja inovningen av visan med student
koren. Sj alva iden skulle bankas in i fol
kets medvetande, innan lantdagen hann 
samlas, aven om Topelius erkande att 
hans eget flaggfOrslag i bUtt oeh vitt med 
. nordstjaman . inte var helt lyekat. Men 
>f1aggvisan . utfOrdes aldrig. H ela flagg
bestyret slutade snopet. Hm' som helst 
blev Topelius den som satte verkligt liv i 
medvetandet om vitt oeh blått som Fin
lands flaggfarger. Den iden segrade med 
tiden over dem som holl på fargkombina
tionen i Finlands vapen: rott oeh gult. 

Finlands framsta statsman på den ti
den, senator Johan Wilhelm Snel1man, 
gav den yngre Topelius resoluta snubbor: 
.Att flaggfrågans upptagande i narvaran
de ogonbliek måste giva anledning til! 
landet komprometterande misstydningar 
borde aven skalderna begripa •. 

Faktum var att flaggarend et verkligen 
behandlades i standerutskott, men aldrig 
kom fore vid lantdagsplenum oeh således 
avsomnade i stillhet under grona klaelet. 
Den stukade upplosningen efter allt liv
ligt lirum om flaggan har i senare tid tol
kats som ett utslag av angslig flathet infOr 
kejsaren-storfusten. Men sakerligen var 
det inte riktigt så. Snellman hade nog re
sonerat realistiskt. Han insåg att den an t
ligen sammankallade lantdagen måste få 
agna sig ostOrt å t elet all tfOr lange for
summade livsviktiga lagstiftningsarbetet, 
om naringsliv, skolor, gudvetvad. Resul
tatet fiek inte aventyras genom anelra
rangsfrågor, som kunde tankas irritera 
den ann ars val villigt instalIda sjalvhar
skaren. Oeh motiveringen i flaggarendet 
kunde som sagt knappast overtyga. Nar 
Snellman satte Topelius - oeh andra 

Flaggor och fanoT 

eldsjalar, - på plats, tankte han alldeles 
sakert på att samma valvilliga kejsare, 
som 1861 hade upphavt livegenskapen, på 
andra håll visa de sig som en mycket bister 

3. Fana f 01' flygels reserllotficerare i Hel
singfors, blå och vil. Komponerad av G. v. 
Numers . Urlagen i fanans bakre kant 

hiinsyflm' på gångna tiden flygplan. 

h erre. Just lantdagsåre t 1863 lat han hård
hant oeh blodigt kvasa en nationell res
ning i Polen . 

Flaggfrågan hade begravts, men faltet 
låg oppet: var och en kunde fritt fan ti
sera om Finlands flagga oeh fOr sitt pri
"ata bruk skapa preds den flagga han 
sjalv ansåg allra vaekrast. Den utvagen 
valde man dristigt, sarskilt då det gallde 
att under ofardstiden fr. o. m. 1899 tyst 
demonstrera nationelI sammanhållning 
mot de m ålmedvetna forryskningsstravan
elena, en enighet som stod khu for aila , 
trots brokigheten i flaggfloran , dar kom
binationerna gult-rott oeh vitt-blått bok
stavligen kunde vaja sida vid sida. Floran 
sopades undan den 29 maj 1918 av den 
blåvita korsflaggan - doek inte omedel
bart overall t - oeh av floran hamnade 
lyekligare exemplar i museerna. 
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