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Nye kommunevåbener i Norden



Nye Kommunevabener .i Norden 

A F NUTII).ENS heraldik er den 
fi kommunale den mest levende. 
la, i nogle lande er kommunalheral
dikken omtrent den eneste form for 
heraldik med liv i. I de seneste 10-
15 ar har i hundredvis af europa::iske 
kommuner (ordet taget i videste be
tydning: landkommuner, sogne, k~b. 

sta::der, counties, departementer, osv.), 
som hidtil ikke har va::ret vabenf~ren
de, taget sig vaben. Uden for Skan
dinavien er interessen bI. a. stor i 
Frankrig og Storbritannien. 

I Norden har isa::r Finland vakt be
rettiget opsigt, ikke blot ved antallet 
af sine nye kommunevabener, men og
sa ved deres heraldiske kvalitet: deres 
fantasifulde og elegante nyskabnin
ger, og den vakre udf~relse de fleste 
af dem har Het. De nyeste finske 
kommunevabener publiceres hvert ar 
i farver i Mitii-Missii-Milloin, den fin
ske Hvem-Hvad-Hvor. 

Ogsa Sverige har imidlertid en fro
dig, moderne, ofte meget vellykket 
kommunal heraldik. Danmark f~lger 

ganske godt med; siden krigen har 
60 danske kommuner og amtskommu
ner faet vilbener, deraf flere udma::r
kede. I Norge synes den kommunal
heraldiske aktivitet derimod ikke at 

va::re stor. Island fik sit vistnok f~rste 
kommunevaben (Reykjavik) i 1957. 

Heraldisk Tidsskrift haber frem
tidigt at kunne bringe gengivelser og 
om tale af alle nye kommunevabener 
i Norden. Her f~lger den f~rste over
sigt: 

Danmark 
Hvem-Hvad-Hvor 1961, som udkom i 
november 1960, indeholdt farvetavler 
med og tekst til bI. a. 24 amtskom
munevabener og 170 k~bstads- og 
kommunevabener, hvilket ma va::re 
en praktisk talt 100 pct.'s da::kning af 
hvad der i ~jeblikket findes. 

Der er for tiden mindst 6-8 
kommunevabener under udarbejdelse, 
men ingen af dem er endeligt ved-
taget. S. T. A. 

Finland 
Under fOrsta halvaret 1960 i Finland 
faststallda kommunvapen. Landskom
muner: 

Kiikala. I rott faIt en rova av guld. 
Faststallt 4/1 1960. Kiikala har tagit 
rovan till vapenbild efter ett smade-

Kiikala Muurame Pelkosenniemi 
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Nye Kommunevåbener .i Norden 

A F NUTII).ENS heraldik er den 
fi kommunale den mest levende. 
Ja, i nogle lande er kommunalheral
dikken omtrent den eneste form for 
heraldik med liv i. I de seneste 10-
15 år har i hundredvis af europæiske 
kommuner (ordet taget i videste be
tydning: landkommuner, sogne, kØb. 
stæder, counties, departementer, osv.), 
som hidtil ikke har været våbenfØren
de, taget sig våben. Uden for Skan
dinavien er interessen bl. a. stor i 
Frankrig og Storbritannien. 

I Norden har især Finland vakt be
rettiget opsigt, ikke blot ved antallet 
af sine nye kommunevåbener, men og
så ved deres heraldiske kvalitet: deres 
fantasifulde og elegante nyskabnin
ger, og den vakre udfØrelse de fleste 
af dem har fået. De nyeste finske 
kommunevåbener publiceres hvert år 
i farver i Mitii-Missii-Milloin, den fin
ske Hvem-Hvad-Hvor. 

Også Sverige har imidlertid en fro
dig, moderne, ofte meget vellykket 
kommunal heraldik. Danmark fØlger 
ganske godt med; siden krigen har 
60 danske kommuner og amtskommu
ner fået våbener, deraf flere udmær
kede. I Norge synes den kommunal
heraldiske aktivitet derimod ikke at 

være stor. Island fik sit vistnok fØrste 
kommunevåben (Reykjavik) i 1957. 

Heraldisk Tidsskrift håber frem
tidigt at kunne bringe gengivelser og 
omtale af alle nye kommunevåbener 
i Norden. Her fØlger den fØrste over
sigt: 

Danmark 
Hvem-Hvad-Hvor 1961, som udkom i 
november 1960, indeholdt farvetavler 
med og tekst til bl. a. 24 amtskom
munevåbener og 170 kØbstads- og 
kommunevåbener, hvilket må være 
en praktisk talt 100 pct.'s dækning af 
hvad der i Øjeblikket findes. 

Der er for tiden mindst 6-8 
kommunevåbener under udarbejdelse, 
men ingen af dem er endeligt ved-
taget. S. T. A. 

Finland 
Under fOrsta halvåret 1960 i Finland 
faststiillda kommunvapen. Landskom
muner: 

Kiikala. I rott Hilt en rova av guld. 
FaststiiIlt 4/1 1960. Kiikala har tagit 
rovan til! vapenbild efter ett smade-

Kiikala Muurame Pelkosenniemi 

90 



Nye kommunevdbener 

Sodankylii Virmo Nuijamaa 

namn grannkommunernas innevanare 
givit demo Komponerat av Ahti Ham
mar. 

Muurame. I rott falt en hjortron
planta av silver med ett bar av guld. 
Faststallt 6/2 1960 .• Muurame« ar ett 
av de finska namnen fOr hjortron 
(= multeba::r). Komponerat av Ahti 
Hammar. 

Pelkosenniemi. I falt av silver ett 
blatt stickkors ovanfOr ett av bUtt och 
silver delat treberg. Faststallt 24/3 
1960. Aven Pelkosenniemi har ett 
talande vapen, ehuru det icke anspe
lar pa kommunens namn utan pa 
fjallet Pyhiitunturi, med de ss tre top
par, och sjon Pyhiijiirvi vid dess fot. 
Pyhii betyder helig, tunturi fjall, och 
jiirvi sjo. Komponerat av Ahti Ham
mar. 

Sodankylii. I svart fait en sankt 
bjalke av silver belagd med en upp-

till medelst en flamskura bildad rod 
kavle och ovanfOr atfOljd av en sexud
dig stjarna av silver. Faststallt 24/3 
1960. Vapnet vill framstalla en nying 
(dvs.: et lejrbaJ mellem to pa hver
andre lagte tra::stammer) under Lapp
lands stjarnhimmel. Genom flamsku
ran har man fOrsokt fa fram bilden 
av eld mellan tva tradstammar. Kom
ponerat av A. Liuksiala. 

Virmo, finska Myniimiiki. I fait av 
silver en rod spets belagd med ett 
uppskjutande klOverbladskors av guld. 
Faststallt 24/3 1960. Virmo har en 
marklig och ovanligt stor medeltida 
kyrka. Vapnet anspelar pa kyrkan. 
Komponerat av 010£ Eriksson. 

Nuijamaa. I falt av silver en fram
kommande svart bjornram med klor 
av guld hallande en rod klubba. Fast
stallt 24/3 1960. Ett talande vapen. 
Nttija betyder klubba, och maa be-

TyrviintO Muurla Nystad 
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Nye kommunevdbener 

Sodankylii Virmo Nuijamaa 

namn grannkommunernas innevånare 
givit dem. Komponerat av Ahti Ham
mar. 

Muurame. I rott falt en hjortron
planta av silver med ett bar av guld. 
FaststalIt 6/2 1960 .• Muurame« ar ett 
av de finska namnen fOr hjortron 
(= multebær). Komponerat av Ahti 
Hamrnar. 

Pelkosenniemi. I falt av silver ett 
blått stickkors ovanfOr ett av blått och 
silver delat tre berg. FaststalIt 24/3 
1960. Åven Pelkosenniemi har ett 
talande vapen, ehuru det icke an spe
lar på kommunens namn utan på 
fjallet Pyhiitunturi, med dess tre top
par, och sjon Pyhiijiirvi vid dess fot. 
Pyhii betyder helig, tunturi f jall, och 
jiirvi sjo. Komponerat av Ahti Ham
mar. 

Sodankylii. I svart fait en sankt 
bjalke av silver belagd med en upp-

til! mede1st en flamskura bildad rod 
kavle och ovanfOr åtfOljd av en sex ud
dig stjarna av silver. FaststalIt 24/3 
1960. Vapnet viii framstalla en nying 
(dvs.: et lejrbål mellem to på hver
andre lagte træstammer) under Lapp
lands stjarnhimmel. Genom flamsku
ran har man fOrsokt få fram bilden 
av eld mellan två tradstamrnar. Kom
ponerat av A. Liuksiala. 

Virmo, finska Myniimiiki. I fait av 
silver en rod spets belagd med ett 
uppskjutande klOverbladskors av guld. 
FaststalIt 24/3 1960. Virmo har en 
marklig och ovanligt stor medeltida 
kyrka. Vapnet anspelar på kyrkan. 
Komponerat av Olof Eriksson. 

Nuijamaa. I falt av silver en fram
kommande svart bjornram med klor 
av guld hållande en rod klubba. Fast
sta11t 24/3 1960. Ett talande vapen. 
Nttija betyder klubba, och maa be-

TyrviintO Muurla Nystad 
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Nye kommunevabener 

Hango Borga Tammerfors 

tyder land. Komponerat av Gustaf 
von Numers. 

Tyrviinto. I rott faIt tva uppratt
staende, franvanda oeh guldbevarade 
gosar av silver samt meIIan dem i 
skoldhuvudet en ros av silver. Fast
staut 29/3 1960. Komponerat av Gu
staf von N umers. 

Muurla. I rott faIt ett halvt vatten
hjul varur uppvaxer en lilja, aIIt av 
guld. FaststaIIt 1/6 1960. SkOldemar
ket i MuurIa kommuns vapen ar taget 
fran ett vapen fOrt av overstebefaII
ningsmannen pa Kexholm, sedermera 
amiralen Joaehim Didriksson (Brand) 
till MuurIa oeh Tieksmaki (dod 1614). 
Komponerat av Olof Eriksson. 

Stader, vilkas gamla vapen over
setts oeh faststallts: 

Nyslad, finska Uusikaupunki. I fait 
av silver tva upprattstaende, fr!ln
viinda bla giiddor. Faststallt 4/1 1960. 
Konstniir Ahti Hammar. 

Hangii, finska Hanko . I ett av blatt 
oeh silver delat fait ett av silver oeh 
riitt_ clelat fyrtorn, vars dorr- oeh fOns
teriippningar ar bltt, ovanfOr atWljt 
av en sexuddig stjiirna ay silver. Fast
stalIt 4/1 1960. Konstniir Gustaf von 
Numcrs. 

llorw1 , finska Porvuo. I blatt Hilt en 
cIdstttlsliknande bokstav C av silver. 
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Faststallt 1/6 1960. Konstnar Gustaf 
von Numers. 

Tammerlors, finska Tampere. I rott 
faIt en av vagskuror bildad gin balk 
atfOljd ovanfor av en stolpvis stalld 
hammare oeh nedanfOr av en stolpvis 
stalld merkuriestav, aIIt av guld. Fast
staIIt 16/6 1960. Konstnar Olof Eriks
son. 

Vapnen fOr denna artikel ar ritade: 
Kiikala, Muurame, Pelkosenniemi, 
Nuijamaa, Tyrvanto, Nystad, Hango 
oell Borga av Ahti Hammar. Sodan
kyla, Virmo, MuurIa oeh Tammerfors 
av 0101 Eriksson. 

Bo Tennberg 

Sverige 
Av de svenska kommunala vapen, som 
under ar 1960 antagits eller fardig
staIIts, aro fOljande utarbetade av 
Svenska Kommunalheraldiska Institu
tet (SKHI) i Stockholm: 

Fryksiinde kommun i Fryksdals ha
rad, Varmlands lan. »1 faIt av silver 
en aIImogebat oeh darover tva kors
lagda aror, aIIt bUtt oeh inom en 
bard av samma tinktur.. Motivet 
med baten oeh arorna ar ham tat fran 
Fryksdals haradssigill ar 1638. Tink
turerna aro de varmIandska fargerna. 
Antaget den 3 februari 1958. Teeknat 
av Sven SkOld. 

Nye kommunevåbener 

Hang6 Borgå Tammerfors 

tyder land. Komponerat av Gustaf 
von Numers. 

Tyrviinto. I rott faIt två uppratt
stående, frånvanda oeh guldbevarade 
gosar av silver samt meIIan dem i 
skoldhuvudet en ros av silver. Fast
staut 29/3 1960. Komponerat av Gu
staf von N urners. 

Muurla. I rott faIt ett halvt vatten
hjul varur uppvaxer en lilja, aIIt av 
guld. FaststalIt 1/6 1960. SkOldernar
ket i MuurIa kommuns vapen ar taget 
från ett vapen fOrt av overstebefaII
ningsmannen på Kexholm, sedermera 
amiralen Joachim Didriksson (Brand) 
till MuurIa oeh Tieksmaki (dod 1614). 
Komponerat av Olof Eriksson. 

Stader, vilkas gamla vapen over
setts oeh faststallts: 

Nys/ad, finska Uusikaupunki. I fait 
av siIver två upprattstående, från
viinda blå giiddor. FaststalIt 4/1 1960. 
Konstniir Ahti Hamrnar. 

Hangii, finska Hanko . I ett av blått 
oeh silver delat fait ett av silver oeh 
riitt_ clelat fyrtorn, vars dorr- oeh fOns
teriippningar ar blå, ovanfOr åtWljt 
av en sexuddig stjiirna av silver. Fast
stiilIt 4/1 1960. Konstniir Gustaf von 
Numcrs. 

Il orw1 , finska Porvuo. I ulått mit en 
cIdst;tlsliknande bokstav C av silver. 
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Faststii.lIt 1/6 1960. Konstnar Gustaf 
von Numers. 

Tammerlors, finska Tampere. I rott 
faIt en av vågskuror bildad ginbalk 
åtfOljd ovanfor av en stolpvis stalId 
hamrnare oeh nedanfOr av en stolpvis 
stalId merkuriestav, aIIt av guld. Fast
stalIt 16/6 1960. Konstnar Olof Eriks
son. 

Vapnen fOr denna artikel ar ritade: 
Kiikala, Muurame, Pelkosenniemi, 
Nuijamaa, Tyrvanto, Nystad, Hango 
oell Borgå av Ahti Hammar. Sodan
kyla, Virrno, MuurIa oeh Tammerfors 
av 0101 Eriksson. 

Bo Tennberg 

Sverige 
Av de svenska kommunala vapen, som 
under år 1960 antagits eller fardig
staIIts, aro fOljande utarbetade av 
Svenska Kommunalheraldiska Institu
tet (SKHI) i Stockholm: 

Fryksiinde kommun i Fryksdals ha
rad, Varmlands lan. »1 faIt av siIver 
en aIImogebåt oeh darover två kors
lagda åror, aIIt blått oeh inom en 
bård av samma tinktur.. Motivet 
med båten oeh årorna ar hamtat från 
Fryksdals haradssigill år 1638. Tink
turerna aro de varmIandska fargerna. 
Antaget den 3 februari 1958. Teeknat 
av Sven SkOld. 



Nye kommunevdbener 

Fryksiinde Herrestad Lessebo 

Herrestads kommun i Herrestads 
harad, Malmohus lan . • 1 bJatt fait en 
fyrkantsharv med tva vertikala och 
tre horisontella stockar, de senare med 
vardera fyra pinnar, samt darover en 
krona, allt av guld.« Motivet ar ham· 
tat fran Herrestads haradssigill under 
trohetsfOrsakran till konung Fredrik 
1 ar 1524. Antaget den 14 mars 1958. 
Tecknat av Jan Raneke. 

Lessebo hoping i Konga harad, 
Kronobergs lan. .1 rott faIt en bi
kupa och darover en krona, allt av 
guld.« Motivet med bikupan ar ham
tat fran det sedan ar 1808 kanda vat
tenmarket fOr Lessebo pappersbruk, 
medan kronan ar en heraldisk om
skrivning av den naturalistiska ko
nungabilden i Konga haradssigiII fran 
ar 1568. Tinkturerna aro de sma
landska fargerna. Antaget den 18 ok
tober 1960. Tecknat av Sverr Skold. 

*+. * ~ 

Listerby kommun i Blekinge lan . 
. ! rott fait tre, tva och en ordnade, 
sexuddiga stjarnor av guld, atfOljda 
ovan av ett med ett rakarmat svart 
kors belagt klOverbladskors av silver 
samt nedan av en roddbat av silver.. 
Faltets farg och de tre stjarnorna ut
marka slakten Wachtmeisters samho
righet med kommunen alltsedan ami
ralgeneralen och generalguvernoren 
greve Hans Wachtmeister (1641-
1714). Korset ar ham tat fran socken
sigiIIet fOr Edestad inom kommunen, 
medan baten utgor vapenbilden fOr 
den pa sin egendom Goholm i Lister
by begravne sjoh jalten, generalamira
len greve Johan Puke (1751-1816). 
Antaget den 29 oktober 1959. Tecknat 
av Sven Skold. 

Ljusdals koping i Gavleborgs Hin . 
• ! svart fait inom en bard av guld 
ett avslitet bockhuvud av samma tink-

Listerby Ljusdal Lomma 
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Nye kommunevdbener 

Fryksiinde Herres/ad Lessebo 

Herrestads kommun i Herrestads 
harad, Malmohus lan . • 1 blått faIt en 
fyrkantsharv med två vertikala och 
tre horisontella stockar, de sen are med 
vardera fyra pinnar, samt da rover en 
kron a, aIIt av guld.« Motivet ar ham· 
tat från Herrestads haradssigiII under 
trohetsfOrsakran till konung Fredrik 
l år 1524. Antaget den 14 mars 1958. 
Tecknat av Jan Raneke. 

Lessebo koping i Konga harad, 
Kronobergs lan. .1 rott faIt en bi
kupa och darover en kron a, aIIt av 
guld.« Motivet med bikupan ar ham
tat från det sedan år 1808 kanda vat
tenmarket fOr Lessebo pappersbruk, 
medan kronan ar en heraldisk om
skrivning av den naturalistiska ko
nungabiIden i Konga haradssigiII från 
år 1568. Tinkturerna aro de små
landska fargerna. Antaget den 18 ok
tober 1960. Tecknat av Sven Skold. 

*+. * ~ 

Listerby kommun i Blekinge lan . 
. 1 rott fait tre, två och en ordnade, 
sexuddiga stjarnor av guld, åtfOljda 
ovan av ett med ett rakarmat svart 
kors belagt klOverbladskors av siIver 
samt nedan av en roddbåt av siIver.. 
FaItets farg och de tre stjarnorna ut
marka slakten Wachtmeisters samho
righet med kommunen aIItsedan ami
ralgeneralen och generalguvernoren 
greve Hans Wachtmeister (1641-
1714). Korset ar hamtat från socken
sigiIlet fOr Edestad inom kommunen, 
medan båten utgor vapenbiIden fOr 
den på sin egendom Goholm i Lister
by begravne sjoh jaIten, generalamira
len greve Johan Puke (1751-1816). 
Antaget den 29 oktober 1959. Tecknat 
av Sven Skold. 

Ljusdals koping i Gavleborgs Hin . 
• 1 svart faIt inom en bård av guld 
ett avslitet bockhuvud av samma tink-

Listerby Ljusdal Lomma 

93 



Nye kommullevabener 

L6vanger Virserum Akerbo 

tur med rod bevaring.« Motivet ar 
hamtat fran Ljusdals soekensigill ar 
1638, vilket i sin tur otvivelaktigt gar 
tillbaka pa landskapet Halsinglands 
vapen, vilket ar 1560 beskrives som 
.En fOrgylt boek vdi ett swart field«. 
Genom barden, som i heraldiken an
vandes fOr att utmarka en yngre gren 
av en slakt, kommer kopingens ut
brytning ur Ljusdals kommun ar 1914 
till uttryek. Antaget den 20 november 
1958. Teeknat av Sven SkOld. 

Lomma koping i Bara harad, 
Malmohus lan. »1 rott faIt ett ankare 
av guld oeh darunder en uppskjutan
de, genomgaende, krenelerad mur av 
guld med roda fogar.« (I eke SKHIs 
blasonering). Motivet utmarker ko
pingens tegelindustri oeh hamn, for
dom frihamn fOr Lunds universitet. 
Tinkturerna aro gemensamma fOr 
landskapet Skane oeh Bara harad. 
Antaget den 19 maj 1960 oeh fast
stallt av Kungl. Maj :t den 25 novem
ber 1960. Teeknat av Jan Raneke. 

Lovangers kommun i Vasterbottens 
lan. »1 blatt faIt ett fran ett svavande 
treberg uppvaxande vintrad med ro
da druvklasar oeh atfOljt pa vardera 
sidan av tva mot tradets stam vanda, 

94 

bjalkvis stallda oeh stolpvis ordnade 
fiskar med roda fenor, allt av silver.« 
Motivet ar hamtat fran soekensigillet 
ar 1662, dar det sannolikt symbolise
rar livets trad. Tinkturerna aro land
skapet Vasterbottens farger. Antaget 
1/6 1959. Teeknat av Sven Skold. 

Virserums koping i Aspelands ha
rad, Kalmar lan. »1 faIt av silver en 
medelst vagskurar bildad bIa bjalke, 
belagd med en fisk (asp) av silver 
med roda fenor samt atfOl jd ovan av 
tva oeh nedan av ett rott vattenhjul.« 
Motivet med fisken, uppenbarligen 
en asp, ar ham tat fran Aspelands 
haradssigill ar 1568, medan den me
deIst vagskuror bildade bjalken ut
marker Eman, samt vattenhjulen ko
pingens industri i gangen oeh nu· 
varande tid. Antaget den 11 juni 
1959. Teeknat av Sven Skold. 

Akerbo kommun i Akerbo harad, 
6stergotlands lan. »1 rott faIt en 
vanstervand hogplog med rist, allt av 
guld.« Motivet ar hamtat fran Akerbo 
haradssigill ar 1569. Tinkturerna ara 
landskapet 6stergotlands farger. An
taget den 28 oktober 1958. Teeknat 
av Sven SkOld. 

Uno Lindgren 

Nye kommullevåbener 

Lovånger Virserum Akerbo 

tur med rod bevaring.« Motivet ar 
hamtat från L jusdals sockensigill år 
1638, vilket i sin tur otvivelaktigt går 
tillbaka på landskapet RalsingIands 
vapen, vilket år 1560 beskrives som 
.En fOrgylt back vdi ett swart field«. 
Genom bården, som i heraldiken an
vandes fOr att utmarka en yngre gren 
av en slakt, kommer kopingens ut
brytning ur Ljusdals kommun år 1914 
till uttryck. Antaget den 20 november 
1958. Tecknat av Sven SkOld. 

Lomma koping i Bara harad, 
Malmohus lan. »1 rott faIt ett ankare 
av guld och darunder en uppskjutan
de, genomgående, krenelerad mur av 
guld med roda fogar.« (Icke SKRIs 
blasonering). Motivet utmarker ko
pingens tegelindustri och hamn, for
dom frihamn fOr Lunds universitet. 
Tinkturerna ara gemensamma fOr 
landskapet Skåne och Bara harad. 
Antaget den 19 maj 1960 och fast
stalIt av Kungl. Maj :t den 25 novem
ber 1960. Tecknat av Jan Raneke. 

Lovångers kommun i Vasterbottens 
lan. »1 blått faIt ett från ett svavande 
tre berg uppvaxande vintrad med ro
da druvklasar och åtfOljt på vardera 
sidan av två mot tradets stam vanda, 

94 

bjalkvis stalIda ach stolpvis ordnade 
fiskar med roda fenor, allt av silver.« 
Motivet ar hamtat från sockensigillet 
år 1662, dar det sannolikt symbol ise
rar livets trad. Tinkturerna aro land
skapet Vasterbottens farger. Antaget 
1/6 1959. Tecknat av Sven Skold. 

Virserums koping i Aspelands ha
rad, KaIrnar Hin. »1 faIt av silver en 
mede1st vågskurar bildad blå bjalke, 
belagd med en fisk (asp) av silver 
med roda fenor samt åtfOl jd ovan av 
två och nedan av ett rott vattenhjul.« 
Motivet med fisken, uppenbarligen 
en asp, ar hamtat från Aspelands 
haradssigill år 1568, medan den me
deIst vågskuror bildade bjalken ut
marker Emån, samt vattenhjulen ko
pingens industri i gången och nu· 
varande tid. Antaget den Il juni 
1959. Tecknat av Sven Skold. 

Akerbo kommun i Akerbo harad, 
6stergotlands lan. »1 rott faIt en 
vanstervand hogplog med rist, allt av 
guld.« Motivet ar hamtat från Akerbo 
haradssigill år 1569. Tinkturerna ara 
landskapet 6stergotlands farger. An
taget den 28 oktober 1958. Tecknat 
av Sven SkOld. 

Uno Lindgren 
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