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INLEDNING
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Att leva på en ö sätter sina spår. Precis som martallen vid Norrhavet har vi ålänningar 
fått anpassa oss till vår levnadsmiljö. Det krokiga, tåliga lilla trädet tillhör fortfarande 
samma art som en högrest fura i skogen. De har bara fått olika förutsättningar för att 
leva.

I oss människor som bor omgivna av havet finns en djupt rotad vilja att gå vår egen 
väg och göra på vårt eget sätt. Att stolt axla rollen som stora i orden trots att vi är 
små på jorden. Ett knotigt, härdigt, fritt och lite vilt egensinne.

Egensinne är att höja fredens röst i en värld fylld av konflikter. Att se havet som en  
väg istället för en gräns. Egensinne är en gul gubbe vid en av stadens utfartsleder,  
ett jakttorn som blir en skulptur, en egen fårart och en egen flagga. Egensinne är  
allt detta ... och så mycket mer. Vad är egensinne för dig?

ETT EGENSINNE ATT VARA STOLT ÖVER

Ålands speciella status som självstyrt, demilitariserat och neutraliserat örike är i sig en 
egensinnig lösning. En fredlig kompromiss från 1921, då det nystartade Nationernas 
Förbund löste en knepig trepartskonflikt genom att ge något åt alla. Sverige fick 
garantier för att Åland inte skulle bli ett militärt hot. Finland fick behålla suveräniteten 
över Åland. Och vi ålänningar – vi fick vår självstyrelse kompletterad med garan tier för 
bevarandet av vårt svenska språk och vårt sätt att vara. 

Gott så ... kunde vi ha tänkt på Åland. Men istället vidtog ett arbete med att tänja och 
dra i den då ganska snäva självstyrelselagen, och göra den mer bekväm för oss egen-
sinniga ålänningar att leva med. En strävan som pågår än idag. 

Idag är Ålandsexemplet en internationell inspirationskälla för fredlig konflikthantering 
och egensinnet ett arv som varje ålänning bär med sig. Vi lutar mot varandra och litar 
på våra rötter om det blåser storm. Vi går vår egen väg och bygger vår egen framtid. 
Och vi har många hundraårsjubileum kvar att fira.

 

HUNDRA ÅR AV EGENSINNE

Egensinnet har varit vår livsluft  

i långt mer än hundra år, vi har bara aldrig 

firat det ordentligt förut. Det ska vi nu 

göra, under ett helt år från och med  

den 9 juni 2021.

INLEDNING
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LOGOTYP-VARIANTER

Primär logo – med och utan årtal

Liten logo – med de åländska färgerna

Liten logo – lämplig att använda där färg inte kan användas, t.ex. stämplar

Logotypen finns också anpassade för mörka bakgrunder och bilder
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Bredden på ’N’ i ÅLAND utgör friyta runt loggan

FRIYTA RUNT LOGOTYPEN & MINISTORLEKAR

20 mm hög är den minsta rekommenderade 
storleken för primär logo utan årtal .

6 mm hög är den minsta rekommenderade 
storleken för den lil la loggan.

30 mm hög är den minsta rekommendera-
de storlek för primär logo med årtal .

>30 mm

>20 mm

>6 mm
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Förvräng inte logotypen och använd inte logotypen på en bakgrund som inte ger til lräcklig kontrast. 

FELAKTIG ANVÄNDNING AV LOGOTYPEN
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PL ACE R I NG AV LOGOTY PE MED ANDR A LOGOTY TPE R

När Åland 100-logo används til lsammans med andra logotyper är den större än 
avsändarens logotyp. 

ANNAN LOGO

ANNAN LOGO

ANNAN LOGO ANNAN LOGO

ANNAN 
LOGO

ANNAN 
LOGO

ANNAN 
LOGO

ANNAN LOGO
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GRAFISKA ELEMENT

I L LUSTR ATI ON – OR I GI NAL
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En storslagen självbild är härlig, men måste kanhända 
ibland krympas ner för att få plats där vi vill ha 
den. Därför har vi skapat ett antal mindre illustra-
tioner som kan användas för sig eller tillsammans i 
sammanhang där Åland 100 ska firas. 

Samtliga finns med och utan slogantexten. 
Illustrationerna utan slogantext används tillsammans 
med grafiskt element slogan på s.11.

Illustrationerna finns även utan text  
och med engelsk text.

VA R IANT A

VA R IANT D VA R IANT E

VA R IANT B VA R IANT C

GRAFISKA ELEMENT
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GRAFISKA ELEMENT

Slogan på svenska och engelska

Linje i de åländska färgerna
Liten logotype kan användas til lsammans med linjen i de åländska färgerna.
Om den logotype du använder innehåller de åländska färgerna används inte linjen.
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TYPSNITT

RUBRIK

RUBRIK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNO  
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
0123456789

RUBRIK
TYPSNITT – League Gothic REGULAR

TYPSNITT – Quicksand BOLD

TYPSNITT – Muli REGULAR

DESIGNED BY ANDREW PAGLINAWAN

DESIGNED BY VERNON ADAMS

DESIGNED BY CAROLINE HADILAKSONO, MICAH RICH, & TYLER FINCK

Brödtext MULI. Virtam se quonverfes et forum potande 
ndacenatiu comness entrae que ad aperica nonloc re 
facipti, inum aventil iisulic rehent. Maecomn icaudep 
optemprox sus Ahaedie niquem caecturent. De atabit 
fac re, me que conum inticam octa perdius, ut voltor 
pos, dervirium in turnia nem sena, que ade quo con sed 
maximor hilis.

Vivivivesse, vitis; ne pontini hintil veremul abuntem 
inat, nium noximendac oc, que tam quam horesse 
verorum duc videestrur uteat factum mant. Ebemus 
den ta nostimei sendies, confica elabem iumura Sere 
cones vilintem hacit. Ebesses abulto coneritis.

Fria typsn att ladda ner.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
0123456789
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I firandet av Åland 100 år 

ingår också att använda den 

åländska flaggan.

ÅLÄNDSKA FLAGGAN
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#egensinne

#åland100

#mittååå

#aland100

DIGITALT

Facebookfilter med Åland 100 och slogan.  

Lanseras 9 juni 2021.

Animerad Åland 100 illustration som används 

som vinjett.

Rekommenderade hashtaggar. 
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DIGITALT

ÅLAND 100: KONSERT – FORKS

ÅLAND 100: JUBILEUMSUTSTÄLLNING 
MED  BO HÖGNÄS

ÅLAND 100: HUNDRA ÅR AV EGENSINNE 
– FÖRELÄSNING OM ÅLANDS IDENTITET

Cupplis Ad C. Grati, ne ex sti, qui senteri ta, uscresimus, vidi, vitem ales-
sun terecum poenter umederehem arissimussa orat. Veride pubis; hoc, 
comne iam de ius st grariterarte abes esiliss esceste, que fur. Ver labes 
iam abistam utus ad morte publibut destero.

Exempel på evenemangskalender, använd liten 

logo med åländska färger och vit platta i bild om 

inte original logo och illustration används. Åland 

100 bör nämnas först i namnet på evenemanget.
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INSPIRATION

HUNDRA ÅR
av

EGENSINNE

HUNDRA ÅR
av

EGENSINNE
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I N V I T A T I O N

T O  C E L E B R A T E 

1 0 0  Y E A R S  O F 

W I L L F U L N E S S

9  J U N E  2 0 2 1

MÖNSTER

VA R IANT A VA R IANT B

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING.
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ROLL-UP & VEPA 
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BANDEROLLER
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AFFISCHER
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T-SHIRTS
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HUNDRA ÅRav
EGENSINNE

TATUERING

HUNDRA ÅRavEGENSINNE

HUNDRA ÅR
av

EGENSINNE

HUNDRA ÅR
av

EGENSINNE
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