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Sedan lagen om kommunvapen tratt i 
kraft den 1. juni 1949 har ungerar 300 
kommuner i Finland skaffat sig va
pen. Skoldemarkena har naturIigtvis 
hamtats fran de mest olika omraden, 
men har skall jag bara berora nagra 
ur den trevliga grupp, som kallas ta
lande. Talande vapen har ju anvants 
anda sedan heraldikens borjan och de 
har alltid atnjutit en valfOrtjant popu
laritet. Deras karaktar av rebus ger 
dem en alldeles egen charm. Da de 
fIesta utlanningar icke beharskar fin
ska och salunda icke kan tyda rebusen 
i ett finskt kommunvapen, ar kanskc 
en forklaring av nagra av dem av 
intresse. 

Talande vapen har kommit till stor 
anvandning nar kommunerna i Fin
land antagit sina vapen och goda for
utsattningar har funnits, ty djur- och 
vaxtnamn, ofta i fOrening med namn 
pa terrangformationer, vi lka kan ater
ges heraldiskt, sasom berg, as, sjo, 
fors, ar vanliga bland finska ortsnamn. 
Till denna grupp hor t. ex. Orivesi 
(Hingstsjo) och Miintyharju (Furuas). 
Deras vapen ar aven typiska, namli, 

ORIVESI MX NTYHARJU 
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gen: .1 fait av silver en medelst vag
skura bildad bla stam, fran vilken 
uppstiger en rod hingst«, och .1 svart 
faIt tvenne furor uppvaxande fdin en 
medelst bagskura bildad stam, allt av 
guld«. Ortsnamnet Perho torde vara 
bekant fOr ganska manga svenskar ge
nom Runebergs kanda dikt »Graven 
i Perho«. Perho betyder helt enkelt 
fjiiril och kommunens vapen ar ocksa 
fOljdriktigt »1 svart fait en fjaril av 
guld och darover ett spikkors av sil
ver«. Korset hansyftar pa Runebergs 
dikt. Denna grupp av talande vapen 
ar som sagt mycket valrepresenterad 
bland de finska kommunvapnen, var
fOr det far racka med dessa exempel. 
Jag skall i stallet beskriva nagra mera 
finurliga rebusar. 

Kannus ar ett finskt ord vars van
liga betydelse ar sporre, men kommu
nen Ka.nnus har icke nojt sig med att 
heIt prosaiskt upptaga en sporre i sitt 
vapen. Finnarna har ju Wrr varit 
kanda fOr att kunna troll a och det 
anses aven, att namnet Kannus har
leder sig fran ordets andra betydelse, 
den av trolltrumma. Kommunen har 
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Sedan lagen om kommunvapen tratt i 
kraft den 1. juni 1949 har ungerar 300 
kommuner i Finland skaffat sig va
pen. Skoldemarkena har naturligtvis 
hamtats från de mest olika område n, 
men har skaII jag bara berora några 
ur den trevliga grupp, som kaIIas ta
lande. Talande vapen har ju anvants 
anda sedan heraldikens borjan och de 
har aIltid åtnjutit en valfOrtjant popu
laritet. Deras karaktar av rebus ger 
dem en aIldeles egen charm. Då de 
fIesta utlanningar icke beharskar fin
ska och sålunda icke kan tyd a rebusen 
i ett finskt kommunvapen, ar kanske 
en forklaring av några av dem av 
intresse. 

Talande vapen har kommit tilIstor 
anvandning nar kommunerna i Fin
land antagit sina vapen och goda for
utsattningar har funnits, ty djur- och 
vaxtnamn, ofta i fOrening med namn 
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Till denna grupp hor t. ex. Orivesi 
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gen: .1 fait av silver en mede1st våg
skura bildad blå stam, från vilken 
uppstiger en rod hingst«, och .1 svart 
faIt tvenne furor uppvaxande från en 
mede1st bågskura bild ad stam, allt av 
guld«. Ortsnamnet Perho torde vara 
bekant ror ganska många svensk ar ge
nom Runebergs kanda dikt »Graven 
i Perho«. Perho betyder helt enkelt 
fjiiril och kommunens vapen ar också 
fOljdriktigt »1 svart fait en fjaril av 
guld och darover ett spikkors av sil
ver«. Korset hansyftar på Runebergs 
dikt. Denna grupp av talande vapen 
ar som sagt mycket valrepresenterad 
bland de finska kommunvapnen, var
fOr det får racka med dessa exempel. 
J ag skaIl i stallet beskriva några mera 
finurliga rebusar. 

Kannus ar ett finskt ord vars van
liga bet ydelse ar sparre, men kommu
nen Ka.nnus har icke nojt sig med att 
helt prosaisk t upptaga en sporre i sitt 
vapen. Finnarna har ju fOrr varit 
kanda fOr att kunna trolla och det 
anses aven, att namnet Kannus har
leder sig från ordets andra bet ydelse, 
den av trolltrumma. Kommunen har 
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KOLARI KUHHOINEN 

utnyttjat vardera mojligheten oeh i 
sitt vapen upptagit saval trumpinnen 
till en trolltrumma som tva sporr
stjarnor. Vapnet ar: .1 blatt fait en 
stolpvis staJId trumpinne till en troll
trumma mellan tva sexuclcliga sporr
stjarnor, allt ay silver«. 

VarfOr Kolari fOr »1 fait av si lver 
ett sankt svart mantelsnitt £ran vilket 
uppstiger fern rada lagor« ell er bilden 
av en kolmila, torcle vara onodigt att 
fOrklara. Daremot ar clet ieke sa Hitt 
att fOrsta ordleken i Kuhmoinens va
pen. Kuhmo ar en clialektform av 
kuhmu, vilket betyder upphojning, 
knol ell er, i fraga om terrang, en 
runclad fjiilltopp. Ad jektivet kuh
moinen (kuhmuinen) heycler hueklig 
eller knolig, en egenskap, vilken yp
perligt framgar ur vapnet: »1 faIt ay 
silver tre, upptill medelst vagskuror 
bildade roda bjiilkar«. 

Lavia har Finlands enklaste kom
munvapen: .Skolden clelad av hUtt 
oeh silver« , vilket dock med nagot fan
tasi kan hanforas till de talande vap
nen. Enligt traditionen var det tre 
nyhyggare, som forst kom till trakten. 
En av clem klattracle upp i ett trad fOr 
att overblieka nejclen, varpa han over
valdigacl pfl sin brecla clialekt ropacle 
neel til kamraterna: .KylHi on laviaa« 
(nog ar det v iclstraekt). Vapnets tom
ma bla oeh silver faIt fiirsoker ge in
tryek ay vidstraekthet; himmel oeh 
snofalt. 

Nilgra talande Kommunvapen i Finland 

LAVIA PARKANO 

Parkano fOr »1 bl;ltt £;iIt en av vag
skuror bilclacl bjalke ay guld, over
lagd av en stolpvis stalld furu likasa 
av guld, vilken har stammen barkad 
pa bada sidor, de blottade ytorna av 
silver, oeh som upptill a tfiiIjes av 
tvenne sjuuddiga stjanor av silver«. 
En dylik fura, som skalats fOr att ge 
bark till bark brod, kallacles paT/ika
miinty oeh enligt 10kaItraditionen har 
kommunen fatt sitt namn e£ler dessa 
Curor. 

I finsk blasonering heter posten 
pieli. Pielisjiirvi kommun har utnyttjat 
denna likhet mellan sitt namn oeh 
namnet pa h~iroldsbildcn fOr att gora 
sitt vapen talande .• 1 faIt av guld en 
svart post oeh en svart spillkraka med 
rod hjassa oeh rod a klol'«. Spillkrakan 
(Pieus martius) har upptagits i vapnet 
fOr att framhava kommunens ode
marksnatur. 

Valkeala kommun har sitt namn 
efter det finska ordet valkea, vilket 
som substantiv betydet r:ld oeh som 
adjektiv vit. Vapnet framhiiver i all 
sin enkelhet ordets vardera betydelse. 
.1 svart fait tre uppskjutande, av vag
skuror bildade ulvstancler av silver«. 

Till sist har vi ifiinekoski koping, en 
av m ina favoriter, ty utom vapnet ar 
aven Ijudet av c1ess namn ett slags 
rebus. (Ieke-finnar bor heakta , att a
Ijuclet skall uttalas ungefar 5 ganger 
langre an de tankt sig). Aanekoski be
tyder ungefar clen Ijudande forsen Deh 
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utnyttjat vardera mojligheten oeh i 
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Parkano fOr »1 blått UIt en av våg
skuror bildad bjalke av guld, over
lagd av en stolpvis stalId furu likaså 
av guld, vilken har stammen barkad 
på båda sidor, de blottade ytorna av 
silver, oeh som upptill å tfiiIj es av 
tvenne sjuuddiga stjanor av silver«. 
En dylik fura, som skalats fOr att ge 
bark till bark brod, kallades paT/ika
miinty oeh enligt 10kaItraditionen har 
kommunen fått sitt namn efter dessa 
Curor. 

I finsk blasonering heter posten 
pieli. Pielisjiirvi kommun har utnyttjat 
denna likhet mellan sitt namn oeh 
namnet på h~iroldsbildcn fOr att gara 
sitt vapen talande .• 1 faIt av guld en 
svart post oeh en svart spillkråka med 
rod hjassa oeh rod a klor«. Spillkråkan 
(Pieus martius) har upptagits i vapnet 
fOr att framhava kommunens ode
marks natur. 

Valkeaia kommun har sitt namn 
efter det finska ordet valkea, vilket 
som substantiv betydet r:ld oeh som 
adjektiv vito Vapnet framhiiver i all 
sin enkelhet ordets vardera bet ydelse. 
»1 svart fait tre uppskjutande, av våg
skuror bildade ulvstander av silver«. 

Till sis t har vi ifiinekoski koping, en 
av m ina favoriter, ty utom vapnet ar 
ave n ljudet av dess namn ett slags 
rebus. (Ieke-finnar bor heakta , att a
ljudet skall uttalas ungefar 5 gånger 
langre an de tankt sig). Aanekoski be
tyder ungefar den ljudande forsen oeh 
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Nilgra talande Kommunuapen i Finland 

battre kan man viiI icke framstalla 

namnet heraldiskt med anvandande 

av Mellersta Finlands targer, svart, 

vitt, och rott, an . 1 svart faIt en av 

vagskuror bildad balk av silver belagd 

med tre gehangfOrsedda rada horn «. 

nerats av fOljande personer: Orivesi 

av Carolus Lindberg; Mantyharju, 

Lavia och Kuhmoinen av Ahti Ham

mar ; Perho, Kannus och Aanekoski av 

Gosta von Numers; Kolari och Valke

ala av Olof Eriksson; Parkano av G. 

Paaer; Pielisjarvi av Tapio Vallioja. De har namnd a vapnen har kompo-

PIELlSIARVI VALKEALA AANEKOSKI 

Danske Samlemcerker 

De samlema:rker i farver med ca. 85 danske k~bstadvabener og ca. 

160 herredsvabener m. ffi . (i de formodede farver), som i sin tid 

blev udgivet af Aage BrUnner, er nu overtaget af P. J ensen, Frede-

riksborggade 3, K~benhavn K, telefon: Byen 31.86, giro : 333.69 

Et komplet sa:t ma:rker, 247 stk., koster 12.35 kr. Et hefte til ind-

kla:bning (uden det BrUnnerske albums kommunale oplysninger) 

3.00 kr. portofrit. Ma:rkerne kan ogsa k~bes enkeltvis a 5 ~re, eller 

i ark med 25 ens ma:rker i, til 1.25 kr. 
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