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Hallands Haraders Vapen 
Folke~ymologi-sfragiJtik-heraldik 

Av C. G. U. Scheffer 

M ED BbRJAN ar 1946 ha av 
Kungl. Maj:t vapen fOr 52 ha

rader blivit faststallda. Fordelningen 
pa lan oeh landskap har lange varit 
ojamn oeh tilWillig. Forst pa senare 
ar har en bestamd onskan att erhlUla 
fullstandiga serier kunnat fOrmarkas. 
I Vastergotlands fornminnesfOrenings 
tidskrift VI:I har jag ar 1958 publi
eerat den fullstandiga serien »Harads
vapen inom Skaraborgs lan». Under 
aren 1958-1962 ha darefter vapen blivit 
faststallda fOr Hallands samtliga ha
rader. En redogorelse skall i det fOl
jande lamnas fOr dessa. 

De aldsta haradssigillen aro mede1-
tida. Motiven pa dem aro i huvudsak 
av tre slag: religiosa motiv, bilder fran 
naringsIivet oeh initialbokstaver. Pa 
gransen till nyare tid tillkommer den 
viktiga motivkrets, dar bilden bygger 
pa en tolkning av haradsnamnet. 

I Vastergotland, detta tidigt krist
nade landskap, intaga de religiOsa mo
tiven en framtradande plats. Med sin 
alderdomliga prage1 kunna de mangen 
gang te sig frammande fOr den med 
medeltidens religiOsa ikonografi ieke 
fOrtrogne. Landskapets egenskap av 
rik jordbruksbygd kommer emellertid 
aven till synes i bildmaterialet. 

I Halland har Fauras harad fOrt si
gill redan 1484 - tyvarr okant till ut
seendet. bvriga harader ha erhallit 
sigill under tiden 1509-1584. Det i sam
manhanget intressanta ar motivvalets 
enhetlighet. Samtliga bilder aterga pa 
haradsnamnet sasom framgar av ne
danstaende tabelI, viI ken bygger pa 
doeent Bertil Ejders harledningar i 
»Svensk uppslagsbok» samt professor 
J oran Sahlgrens namnforklaringar i 
.Ortnamnen i Hallands lan •. 

Vi finna att var oeh en av sigiII-

Hiirad .SigiZZhild Etymologi 

Hok 

Tonnersjo 

Halmstad 

Arstad 

Fauras 

Himle 

Viske 

Fjare 
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Hok 

Tunna 

Halmkarve 

Aror 

As 

Himlen 

Viska 

Fjadrar (+ 
andreaskors) 

Hok (mansnamn) elIer gravhog eller nas, land
tunga, udde 

pund, gammalt namn pa Genevadsan + ose, av
ledning till os, amynning 

Halm (mansnamn) + stadhir, bostad 

Are (mansnamn) + stadhir, bostad 

Fardher, vattendrag som man kan vada over + 
os, amynning 

KIippa, kulIe 

Floden Viskan 

Strandbadd (sarskiIt en sadan som omsevis ar 
torr ell er overspolad av vat ten) ell er inbyggar
namn 

Hallands Håraders Vapen 
Folke~ymologi-sfragiJtik-heraldik 

Av C. G. U. Scheffer 

M ED BbRJAN år 1946 ha av 
Kungl. Maj:t vapen fOr 52 ha

rader blivit faststallda. Fordelningen 
på lan och landskap har lange varit 
ojamn och tilWillig. Forst på senare 
år har en bestamd onskan att erhålla 
fullstandiga serier kunnat fOrmarkas. 
I Vastergotlands fornminnesfOrenings 
tidskrift VI:I har jag år 1958 publi
cerat den fullstandiga serien »Harads
vapen inom Skaraborgs lan». Under 
åren 1958-1962 ha darefter vapen blivit 
faststallda fOr Hallands samtliga ha
rader. En redogorelse skall i det fOl
jande lamnas fOr dessa. 

De aldsta haradssigiIIen aro mede1-
tida. Motiven på dem ara i huvudsak 
av tre slag: religiosa motiv, bilder från 
naringsIivet och initialbokstaver. På 
gransen tiII nyare tid tiIIkommer den 
viktiga motivkrets, dar bilden bygger 
på en tolkning av haradsnamnet. 

I Vastergotland, detta tidigt kris t
nade landskap, intaga de religiOsa mo
tiven en framtradande plats. Med sin 
ålderdomliga prage1 kunna de mången 
gång te sig frammande fOr den med 
medeltidens religiOsa ikonografi icke 
fOrtrogne. Landskapets egenskap av 
rik jordbruksbygd kommer emellertid 
aven till synes i bildmaterialet. 

I Halland har Faurås harad fOrt si
giII redan 1484 - t yvan okant tiII ut
seendet. bvriga harader ha erhållit 
sigiII under tiden 1509-1584. Det i sam
manhanget intressanta ar motivvalets 
enhetlighet. Samtliga bilder återgå på 
haradsnamnet såsom framgår av ne
danstående tabell, vilken bygger på 
docent Bertil Ejders harledningar i 
»Svensk uppslagsbok» samt professor 
Joran Sahlgrens namnforklaringar i 
.Ortnamnen i Hallands Ian •. 

Vi finna att var och en av sigilI-

Hiirad .Sigillbild Etymologi 

Hok 

Tonnersjo 

Halmstad 

Arstad 

Faurås 

Himle 

Viske 

Fjare 
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Hok 

Tunna 

Halmkarve 

Åror 

As 

Himlen 

Viska 

Fjadrar (+ 
andreas kors) 

Hok (mansnamn) eller gravhog eller nas, land
tunga, udde 

pund, gammalt namn på Genevadsån + ose, av
ledning tiII os, åmynning 

Halm (mansnamn) + stadhir, bostad 

Are (mansnamn) + stadhir, bostad 

Fardher, vattendrag som man kan vada over + 
os, åmynning 

KIippa, kuIle 

Floden Viskan 

Strandbadd (sarskilt en sådan som oms evi s ar 
torr eller overspolad av vatten) eller inbyggar
namn 



bilderna atergar pa en folketymologi 

d.v.s. ett ombildat ell er £Orandrat ord, 

som uppstatt pa grund av etymologisk 

anslutning till ett annat, varmed det 

sprakbistoriskt ieke sammanhanger. 

Esaias Tegner d. y. har i sin studie 

»Om svenska familjenamn» (Nordisk 

Tidskrift 1882) framhillit, att ett va

pen sarskilt tydligt visar sin harled

ning av namnet just da det vittnar 

om en misstydning eller omtydning av 

detta. Som exempel an£Or han, att 

staden Vasteras - tidigare kallad Aros, 

av ar-os: amynning - i sitt vapen har 

ett A oeh en ros; oeh att Kalix - av 

det lappska kala: vadstalle - till sitt 

emblem har en kalk (pa latin calix). 

Man fragar sig emellertid, om det kan 

vara tillatligt £Or heraldiken - en av 

historiens hjalpvetenskaper - att i var 

tid hamta sin inspiration fran ett kall

material med en sa ovetenskaplig bak

grund. 
I en uppsats i Landskommunernas 

tidskrift nr 2, 1957 • Vara kommun

namn - oeh vad de betyda. har fil. 

dr Gosta Langenfelt velat inskarpa 

betydelsen av en riktig insikt om ort

namnens betydelse yid kompositionen 

av territoriella vapen: .For narvaran

de ser man of ta, att kommuner oeh 

andra soeiala organisationer ska££ar 

sig ett (heraldiskt) vapen, som skall 

pryda deras brevpapper oeh ev. flag

gor. En vaeker tanke i den mi'lll heral

dikern, som nu, under 1900-talet, ska

par vapenskoldarna, undersoker trak

tens forna liv oeh nuvarande verk

samhet oeh soker i formbundet aldre 

bildsprak ge en symbol at samhallet. 

Men vapnet £Orblir alltid en konst

skapelse av modernt artal, aven om 

det klads i gammal drakt. Egentligen 

borde inte ett vapen komponeras utan 

att heraldikern kande till ortnamnets 

innersta meningl» 

Hallands hiirader 

Dr Langenfelt har med sin rekom

mendation att undersoka traktens for

na liv sakerligen ieke velat lamna 

asido den efterforskning av havdvunna 

bilder, som alltid bOr vara det prima

ra. Dessa finna vi £Orst oeh framst pa 

sigillen. Galler det som i detta fall 

haradsvapen, ha vi att rakna med 

fi:iljande grupper: 

1. Sigillbilden saknar spraklig anknyt

ning till ortnamnet. 

2. Sigillbilden anknyter till ortnamnet 

pa ett sprakhistoriskt sammanhang

ande satt. 
3. Sigillbilden anknyter folketymolo

giskt till ortnamnet. 

4. Sigillbilden bestar av initial eller 

ar ur andra synpunkter icke heral

diskt brukbar. 

Den forsta oeh utan jam£Orelse stors

la gruppen omfattar religiosa motiv, 

bilder fran or tens naringsliv, to po

grafi, flora, fauna eller annat. Sadana 

Den svenske stats
heraldiker, kam
merherre C. G. U. 
Scheffer, har be
kltedt sit embede 
siden dettes op
re ttelse i 1953; 
fpr den tid var 
han f6rste sekre
terare i riksheral
dikeriimbetet og 
arkivarie i riks- , 
arkivet.Fpdt 1909; 

juris kandidat og filosofie licentiat (i 

, historie); forfatter til talrige artikler pd 
det heraldiske omrdde, bl. a. har han i 

Heraldisk Tidsskrift nr. 2, side 42, publi

ceret en bibliografi over sin forgtenger, 

ri!!sheraldi!!em, friherre H. Fleetwoods 

try!!te s!!1"ifter. Generalsek1"etter for Femte 

lntemationale Kongres for Genealogi og 

Heraldi!! i Stockholm 1960 (se Heraldisk 

Tidsskrift nr. 2, side 83). 
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bilderna återgår på en folketymologi 

d.v.s. ett ombildat eller fOrandrat ord, 

som uppstått på grund av etymologisk 

anslutning till ett annat, varmed det 

språkbistoriskt icke sammanhanger. 

Esaias Tegner d. y. har i sin studie 

»Om svenska familjenamn» (Nordisk 

Tidskrift 1882) framhållit, att ett va

pen sarskilt tydligt visar sin harled

ning av namnet just då det vittnar 

om en misstydning eller omtydning av 

detta. Som exempel anfOr han, att 

staden Vasterås - tidigare kallad Aros, 

av ar-os: åmynning - i sitt vapen har 

ett A och en ros; och att Kalix - av 

det lappska kaIa: vadstalle - till sitt 

emblem har en kalk (på latin calix). 

Man frågar sig emellertid, om det kan 

vara tillåtligt fOr heraldiken - en av 

historiens hjalpvetenskaper - att i vår 

tid hamta sin inspiration från ett kall

material med en så ovetenskaplig bak

grund. 
I en uppsats i Landskommunernas 

tidskrift nr 2, 1957 • Våra kommun

namn - och vad de bet yda. har fil. 

dr Gosta Langenfelt velat inskarpa 

bet ydelsen av en riktig insikt om ort

namnens bet ydelse vid kompositionen 

av territoriella vapen: .For narvaran

de ser man ofta, att kommuner och 

andra sociala organisationer skaffar 

sig ett (heraldiskt) vapen, som skall 

pryda deras brevpapper och ev. flag

gor. En vacker tanke i den mån heral

dikern, som nu, under 1900-talet, ska

par vapenskoldarna, undersoker trak

tens forna liv och nuvarande verk

samhet och soker i formbundet aldre 

bildspråk ge en symbol åt samhallet. 

Men vapnet fOrblir alltid en konst

skapelse av modernt årtal, aven om 

det klads i gammal drakt. Egentligen 

borde inte ett vapen komponeras utan 

att heraldikern kande till ortnamnets 

innersta meningI » 

Hallands hiirader 

Dr Langenfelt har med sin rekom

mendation att undersoka trak tens for

na liv sakerligen icke velat lamna 

åsido den efterforskning av havdvunna 

bilder, som alltid bOr vara det prima

ra. Dessa finna vi fOrst och framst på 

sigillen. Galler det som i detta fall 

haradsvapen, ha vi att rakna med 

fi:iljande grupper: 

l. Sigillbilden saknar språklig anknyt

ning till ortnamnet. 

2. Sigillbilden anknyter till ortnamnet 

på ett språkhistoriskt sammanhang

ande satt. 
3. Sigillbilden anknyter folketymolo

giskt till ortnamnet. 

4. Sigillbilden består av initial eller 

ar ur andra syn punkter icke heral

diskt brukbar. 

Den forsta och utan jamfOreIse stors

la gruppen omfattar religiosa motiv, 

bilder från ortens naringsliv, topo

grafi, flora, fauna eller annat. Sådana 

Den svenske stats
heraldiker, kam
merherre C. G. U. 
Scheffer, har be
klædt sit embede 
siden dettes op
rettelse i 1953; 

fØr den tid var 
han fonte sekre
terare i riksheral
dikeriimbetet og 
arkivarie i riks- , 
arkivet. Født 1909; 

juris kandidat og filosofie licentiat (i 

, historie); forfatter til talrige artikler pd 
det heraldiske omrdde, bl. a. har han i 

Heraldisk Tidsskrift nr. 2, side 42, publi

ceret en bibliografi over sin forgænger, 

rillsheraldillem, friherre H. Fleetwoods 

tryllte sIl1"ifter. Generalsek1-etær for Femte 

lntemationale Kongres for Genealogi og 

Heraldill i Stockholm 1960 (se Heraldisk 

Tidsskrift nr. 2, side 83). 
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c. c. U. Schetter 

bilder kunna icke rimligtvis skjutas 
at sidan. 

Den andra, visserligen relativt lilla 
gruppen, ger heller icke anledning till 
skiljaktiga meningar. En riktig kanne
dom om ortnamnets innersta mening 
underHittar i dessa fall den ratta tolk
ningen av sigillbilden. 

Forst ifraga om den tredje gruppen 
kan man tanka sig att sprakmannens 
oeh heraldikerns asikter ga isar. Skulle 
ortnamnets innersta mening fa rada, 
maste man gora tabula rasa med hela 
bestandet av hallandska haradssigill. 
Fjares fjadrar, Viskes viska, Fauras as, 
Tonnersjos tunna skulle i stallet ut
bytas mot vattendrag, som redan i 
alltfOr hog grad genomstromma var 
svenska heraldik. En ringa trost skulle 
det vara, att Fjares strandbadd skulle 
vare omsevis torr ell er overspolad av 
vatten. Himles himmel skulle skymmas 
av en klippa oeh Hoks hok av en grav
hog. Svarigheter skulle forvisso upp
sta att ersatta Halmstads folkliga 
halmkarve oeh Arstads naiva aror med 
sprakligt korrekta bilder. Men skamt 
asido, problemet ar allvarligt nog. Det 
maste slas fast, att haradssigillens bi!
der, ofta brukade under fyra arhund
raden ell er mer, sasom havdvunna 
maste forbli ofOrkrankta. U ppgiften 
ar att kallkritiskt faststalla sigillbilder
nas ursprungliga innehall. Sedan den 
sfragistiska tradition ens bild bestamts, 
har man darefter att overfOra den till 
ett heraldiskt vapen med dess krav 
pa fargsattning oeh stramare stilise
ring. Daremot gall er det icke att un
derkasta de traditionella sigillbilderna 
nagra domslut fran sprakvetenskapliga 
synpunkter. Den etymologiska fragan 
ar i detta sammanhang irrelevant. Det 
nu sagda galler givetvis ieke blott ha
radsvapen. 

Yid den fjarde gruppen, dar heral-
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diskt brukbar bild saknas, har heral
dikern friare hander. Stundom kan 
han da taga ortnamnet till utgangs
punkt. Sjalvfallet maste han darvid 
beakta sprakvetenskapens senaste ron. 
Nya »folketymologier» bora icke till
skapas pa ansvarigt hall. Erfarenheten 
ger emellertid yid handen, att den 
etymologiska vagen till en anvandbar 
vapenbild ingalunda alltid ar fram
komlig (jfr Halmstad oeh Arstad). I 
flertalet fall maste heraldikern yid 
territoriella vapen pa annat satt finna 
symbol er for traktens forna liv oeh nu
varande verksamhet. Etymologin som 
grundval fOr heraldisk vapenkomposi
tion har sina givna grans er. 

Efter dessa reflektioner, som ha fal
lit sig naturliga i sammanhanget, fOl
jer nu en nannare redogorelse fOr 
Hallands haraders vapen (med teek
ningar av Brita Grep). 

Hiiks hiirad. Vapnet faststalldes av 
Kungl. Maj:t den 10 januari 1958 en
ligt fOljande beskrivning: I roU fiilt 
en stllende hok av guld med niibb och 
ben bill. 

Vapnet bygger pa tre sigill for ha
radet fran respektive 1509, 1543 oeh 
1576, vilka alIa i anknytning till ha
radets namn visa en staende hok (P. B. 
Grand jean, Danske Herreders Segl 
indti! 1660, K9ibenhavn 1946, s. 6] 
samt Tavle 25 g-i). 

Fargvalet ansluter till A. Thisets 
framstallning i Skanske By- og Her
redsvaben i den danske Tid (Historisk 
Tidskrift fOr Skaneland 1903, Lund 
1903, s. 360 f.). 

For utformningen av vapenbilden 
har samrad agt rum med professor 
emeritus Hialmar Rendahl yid Natur
historiska riksmuseet. 

Tonnersjo hiirad. Vapnet faststall
des av Kungl. Maj:t den 10 januari 

c. G. U. Schetter 

bilder kunna icke rimligtvis skjutas 
åt sidan. 

Den andra, visserligen relativt lilla 
gruppen, ger heller icke anledning till 
skiljaktiga meningar. En riktig kanne
dom om ortnamnets innersta mening 
underHittar i dessa fall den ratta tolk
ningen av sigillbilden. 

Forst ifråga om den tredje gruppen 
kan man tanka sig att språkmannens 
och heraldikerns åsikter gå is ar. Skulle 
ortnamnets innersta mening få råda, 
måste man gora tabula rasa med hela 
beståndet av hallandska haradssigill. 
Fjares fjadrar, Viskes viska, Faurås ås, 
Tonnersjos tunna skulle i stallet ut
bytas mot vattendrag, som redan i 
alltfOr hog grad genomstromma vår 
svenska heraldik. En ringa trost skulle 
det vara, att Fjares strandbadd skulle 
vare omsevis torr eller overs pol ad av 
vatten. Himles himmel skulle skymmas 
av en klippa och Hoks hok av en grav
hog. Svårigheter skulle forvisso up p
stå att ersatta Halmstads folkliga 
halmkarve och Arstads naiva åror med 
språkligt korrekta bilder. Men skamt 
åsido, problemet ar allvarligt nog. Det 
måste slås fast, att haradssigillens bil
der, ofta brukade under fyra århund
raden eller mer, såsom havdvunna 
måste forbli ofOrkrankta. U ppgiften 
ar att kallkritiskt faststalla sigillbilder
nas ursprungliga innehåll. Sedan den 
sfragistiska traditionens bild bestamts, 
har man darefter att overfOra den till 
ett heraldiskt vapen med dess krav 
på fargsattning och stram are stilise
ring. Daremot galler det icke att un
derkasta de traditionella sigiHbilderna 
några domslut från språkvetenskapliga 
synpunkter. Den etymologiska frågan 
ar i detta samrnanhang irrelevant. Det 
nu sagda galler givetvis icke blott ha
radsvapen. 

Vid den fjarde gruppen, dar heral-
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diskt brukbar bild saknas, har heral
dikern friare hander. Stundom kan 
han då taga ortnamnet tiH utgångs
punkt. Sjalvfallet måste han darvid 
beakta språkvetenskapens senaste ron. 
Nya »folketymologier» bora icke till
skapas på ansvarigt håll. Erfarenheten 
ger emellertid vid handen, att den 
etymologiska vagen tiH en anvandbar 
vapenbild ingalunda alltid ar fram
komlig (jfr Halmstad och Arstad). I 
flertalet fall måste heraldikern vid 
territoriella vapen på annat satt finna 
symboler for trak tens forna liv och nu
varande verksamhet. Etymologin som 
grundval fOr heraldisk vapenkomposi
tion har sina givna grans er. 

Efter dessa reflektioner, som ha fal
lit sig naturliga i sammanhanget, fOl
jer nu en narmare redogorelse fOr 
Hallands haraders vapen (med teck
ningar av Brita Grep). 

Hiiks hiirad. Vapnet faststalldes av 
Kung!. Maj:t den IO januari 1958 en
ligt fOljande beskrivning: I roU fiilt 
en stående hok av guld med niibb och 
ben blå. 

Vapnet bygger på tre sigill for ha
radet från respektive 1509, 1543 och 
1576, vilka alIa i anknytning till ha
radets namn visa en stående hok (P. B. 
Grandjean, Danske Herreders Segl 
indtil 1660, KØbenhavn 1946, s. 61 
samt Tavle 25 g-i). 

Fargvalet ansluter tiH A. Thisets 
framstallning i Skånske By- og Her
redsvåben i den danske Tid (Historisk 
Tidskrift fOr Skåneland 1903, Lund 
1903, s. 360 f.). 

For utformningen av vapenbilden 
har samråd agt rum med professor 
emeritus Hialmar Rendahl vid Natur
historiska riksmuseet. 

Tonnersjo hiirad. Vapnet faststalI
des av Kung!. Maj:t den IO januari 



Hallands hiirader 

/ \ 
o 

Hoks hiirad Tonnersjo hiirad Halmstads hiirad 

1958 enligt fo1jande beskrivning: I 
rott fiilt en staende tunna av silver 
med bla laggband, ringband och fyra 
parvis ordnade bukband samt fyrkan
tigt svart sprund. 

Vapnet bygger pa tva sigill for ha
radet fran respektive 1524 oeh 1584, 
vilka bada i anknytning till haradets 
namn visa en staende bandbeslagen 
tunna med fyrkantigt sprund (P. B. 
Grandjean a. a., s. 65 samt Tavle 28 d 
oell f). 

A. Thiset har (a. a., s. 361) f6resIa
git, att tunnan skulIe vara rod i faIt av 
silver. Han har emelIertid icke gjort 
nagon fiirgangivelse for vare sig ban
den elIer sprundet. AntagIigen avsag 
han i elllighet med sin tids mer natur
aIistiska framstalIningssatt, att sprun
det skulIe markeras genom skuggning i 
morkare nyans oeh att tunnbanden 
skulIe framsta endast genom teeknade 
linjer. For ett konsekvent genomfort 
heraIdiskt betrakteIsesatt ar detta icke 
godtagbart. Banden oeh sprundet ha 
darfor givits fran tunnans avvikande 
tinkturer. Detta har jamval pakalIat 
en omkastning av de tinkturer, som 
foresIagits av Thiset. 

Halmstads hiirad. Vapnet faststalIdes 
av KungI. Maj:t den 10 januari 1958 
enligt foljande beskrivning: I bllitt fiilt 
en halmkiirve all guld. 

Vapnet bygger pa tre sigill for ha
radet fran respektive 1551, 1584 oeh 
1599, vilka alIa i anknytning till ha
radets namn visa en halmkarve (P. B. 
Grandjean, a. a., s. 60 oeh Tavle 24 
i-I). 

Fargvalet overensstammer med A. 
Thisets framstalIning (a. a., s. 360). 

Arstads hiirad. Vapnet faststalIdes av 
KungI. Maj:t den 27 april 1962 enligt 
f6Ijande beskrivning: I bldtt fiilt tva 
korslagda, uppatriktade aror av silver. 

Vapnet atergar pa haradets sigill
bild. Haradets aldsta sigill ar kant i 
ett enda avtryek fran 1584. Det visar 
tva korslagda, uppatriktade aror samt 
har omskriften AARST AD HERIS 
INSEGL (P. B. Grandjean, a. a., s. 
55 oeh Tavle 21 a). Bilden har up
penbarligen valts i anslutning till ha
radets namn. I ett senare sigill (stam
pen a domsagokansIiet) ha arornas 
form andrats oeh bilden utokats med 
rosenkvistar, vilka icke blott stora bil
dens renhet utan aven kunna minska 
forstaelsen for anspeIningen pa ort
namnet. 

Yid utformningen av aromas typ 
har samrad agt rum med fOrste inten
denten yid Nordiska museet, fiI. dok
tor Albert Eskerod. Aroma ha ansIu
tits till den typ, som fOrekommer i det 
yngre sigillet. 
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Hal/ands hiirader 

/ \ 
D 

Haks hiirad Tannersja hiirad Halmstads hiirad 

1958 enligt fo1jande beskrivning: I 
ralt tiilt en stående tunna av silver 
med blå laggband, ringband och tyra 
parvis ordnade bukband samt tyrkan
tigt svart sprund. 

Vapnet bygger på två sigilI for ha
radet från respektive 1524 och 1584, 
vilka båda i anknytning till haradets 
namn visa en stående bandbeslagen 
tunna med fyrkantigt sprund (P. B. 
Grandjean a. a., s. 65 samt Tavle 28 d 
och f). 

A. Thiset har (a. a., s. 361) fOresIa
git, att tunnan skulle vara rod i falt av 
silver. Han har emelI er tid icke gjort 
någon fargangivelse for vare sig ban
den eller sprundet. AntagIigen avsåg 
han i elllighet med sin tids mer natur
aIistiska framstallningssatt, att sprun
det skulle markeras genom skuggning i 
morkare nyans och att tunnbanden 
skulle framstå endast genom tecknade 
linjer. For ett konsekvent genomfort 
heraIdiskt betrakteIsesatt ar detta icke 
godtagbart. Banden och sprundet ha 
darfor givits från tunnans avvikande 
tinkturer. Detta har jamval påkallat 
en omkastning av de tinkturer, som 
foreslagits av Thiset. 

Halmstads hiirad. Vapnet faststalIdes 
av Kungl. Maj:t den 10 januari 1958 
enligt fOljande beskrivning: I blått tiilt 
en halmkiirve all guld. 

Vapnet bygger på tre sigiII for ha
radet från respektive 1551, 1584 och 
1599, vi Ika aIla i anknytning till ha
radets namn visa en halmkarve (P. B. 
Grandjean, a. a., s. 60 och Tavle 24 
i-I). 

Fargvalet overensstammer med A. 
Thisets framstallning (a. a., s. 360). 

Arstads hiirad. Vapnet faststalIdes av 
Kungl. Maj:t den 27 april 1962 enligt 
fOIjande beskrivning: I blått tiilt två 
korslagda, uppåtriktade åror av silver. 

Vapnet återgår på haradets sigiII
bild. Haradets aldsta sigill ar kant i 
ett enda avtryck från 1584. Det visar 
två korslagda, uppåtriktade åror samt 
har omskriften AARST AD HERIS 
INSEGL (P. B. Grandjean, a. a., s. 
55 och Tavle 21 a). Bilden har up
penbarligen valts ianslutning tiII ha
radets namn. I ett senare sigiII (stam
pen å domsagokansIiet) ha årornas 
form andrats och bilden utokats med 
rosenkvistar, vilka icke blott stora bil
dens renhet utan aven kunna minska 
forståelsen for anspeIningen på ort
namnet. 

Vid utformningen av åromas typ 
har samråd agt rum med fOrste inten
denten vid Nordiska museet, fil. dok
tor Albert Eskerod. Aroma ha ansIu
tits till den typ, som fOrekommer i det 
yngre sigillet. 
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c. C. U. Scheffer 

Med avseende pa tinkturerna har 
anledning icke ansetts foreligga att 
fril.nga det Hirgval, som aterfinnes hos 
A. Thiset (a. a., s. 359). 

Fauras hiirad. Vapnet faststalldes av 
Kungl. Maj:t den 27 april 1962 enligt 
fOljande beskrivning: I fiilt av silver 
en rod by'iilke. 

Till grund fOr vapnet ligger hara· 
dets sigillbild. Haradet beseglade re
dan 1484 en handling med sitt »Ind
segl>, vilket emellertid fallit bort. Tro
ligen ar det fril.ga om samma sigill, 
som bevarats i avtryck fril.n 1556 och 
1557 och visar en bjalke i ett med ran
kor utfyllt faIt. Av omskriften aterstar 
endast »- her -». Ett mindre si gill av 
samma utseende och med omskriften 
INSEL TIL FARIT(Z?) HERIT ar 
kant i avtryck fran 1559 och 1560. I 
tva yngre sigill atfoljes bjalken av ar
tal, vilka datera sigillen till 1570, ut
tryckt med MDL over bjalken och XX 
under densamma, resp. till 1578, insatt 
over bjalken (P. B. Grandjean, a. a., s. 
57 och Tavle 22 e-h). Bjalken torde 
med hansyftning pa ortnamnet avse 
att i stiliserad form framstalla en as. 

De niimnda sigillbilderna aro - om 
man bortser fran de insatta artalen -
val agnade fOr en heraldisk komposi
tion. Detta kan daremot icke sagas om 
haradets sigill fran en senare tid (R. C. 

Nordstroms sigillsamling, Riksarkivets 
heraldiska sektion), dar bjalken ersatts 
med en rent naturalistisk framstall
ning: en kulle eIler as med ett av 
tuvor omgivet trad. 

Vad angih fargvalet har aven i detta 
fall Thiset (a. a., s. 359) fiHjts. 

Himle hiirad. Vapnet faststalldes av 
Kungl. Maj:t den 7 april 1961 enligt 
fOljande beskrivning: Skold, medelst 
skyslwror fem ganger delad av silver 
och blatt. 

Vapnet bygger pa haradets sigillbild, 
som i alla kanda versioner visar stili
serade skyar. Det aldsta sigillet - med 
omskriften S'hymle herr/i/t - ar be· 
varat i avtryck fril.n ar 1556 (P. B. 
Grandjean, a. a., s. 61 och Tavle 25 d). 
Nasta sigill fOrekommer fOrsta gangen 
1560 och ar i bruk mer an ett sekel. 
Det bar omskriften HIMMEL HERRE 
(a. a., Tavle 25 e och f). Ett tredje 
sigill med asatt artal 1677 bar om
skriften HIMBLE HERA TS SEGEL 
(Bondestandets riksdagsfullmakter 
1682, Riksarkivet). Stampen till ett 
fjarde sigill - troligen fril.n 1800-talet 
- med omskriften HIMLE HARADS 
SI GILL finnes pa domsagokansliet. 

Typologiskt kunna de ovan namnda 
sigillen indelas i tva grupper. I det 
fOrsta och det sista fOrekomma av
gransade skyar. I de bada mellersta 

Arstads hiirad Faurds hiirad Himle hiirad 
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C. G. U. Scheffer 

Med avseende på tinkturerna har 
anledning icke ansetts foreligga att 
frångå det Hirgval, som återfinnes hos 
A. Thiset (a. a., s. 359). 

Faurås hiirad. Vapnet faststalIdes av 
Kungl. Maj:t den 27 april 1962 enligt 
fOljande beskrivning: I fiilt av silver 
en rod b/iilke. 

Till grund fOr vapnet ligger hara· 
dets sigillbild. Haradet beseglade re
dan 1484 en handling med sitt »Ind
segl>, vilket emellertid fallit bort. Tro
ligen ar det fråga om samma sigill, 
som bevarats i avtryck från 1556 och 
1557 och visar en bjalke i ett med ran
kor utfylIt faIt. Av omskriften återstår 
endast »- her -». Ett mindre sigill av 
samma utseende och med omskriften 
INSEL TIL FARIT(Z?) HERIT ar 
kant i avtryck från 1559 och 1560. I 
två yngre sigill åtfoljes bjalken av år
tal, vilka datera sigillen till 1570, ut
tryckt med MDL over bjalken och XX 
under densamma, resp. till 1578, insatt 
over bjalken (P. B. Grandjean, a. a., s. 
57 och Tavle 22 e-h). Bjalken torde 
med hansyftning på ortnamnet avse 
att i stiliserad form framstalla en ås. 

De nåmnda sigillbilderna aro - om 
man bortser från de insatta årtalen -
val agnade fOr en heraldisk komposi
tion. Detta kan daremot icke sagas om 
håradets sigill från en sen are tid (R. C. 

Nordstroms sigillsamling, Riksarkivets 
heraldiska sektion), dar bjalken ersatts 
med en rent naturalistisk framstalI
ning: en kulI e eller ås med ett av 
tuvor omgivet trad. 

Vad angår fargvalet har aven i detta 
fall Thiset (a. a., s. 359) fiHjts. 

Himle h iira d. Vapnet faststalIdes av 
Kungl. Maj:t den 7 april 1961 enligt 
fOljande beskrivning: Skold, mede1st 
skysIwror fem gånger delad av silver 
och blått. 

Vapnet bygger på håradets sigillbild, 
som i alIa kanda versioner visar stili
serade skyar. Det aldsta sigillet - med 
omskriften S'hymle herr/i/t - ar beo 
varat i avtryck från år 1556 (P. B. 
Grandjean, a. a., s. 61 och Tavle 25 d). 
Nasta sigill fOrekommer fOrsta gången 
1560 och ar i bruk mer an ett sekel. 
Det bår omskriften HIMMEL HERRE 
(a. a., Tavle 25 e och f). Ett tredje 
sigill med åsatt årtal 1677 bar om
skriften HIMBLE HERA TS SEGEL 
(Bondeståndets riksdagsfulImakter 
1682, Riksarkivet). Stampen till ett 
fjarde sigill - troligen från 1800-talet 
- med omskriften HIMLE HARADS 
SIGILL finnes på domsagokansliet. 

Typologiskt kunna de ovan namnda 
sigillen indelas i två grupper. I det 
fOrsta och det sista fOrekomma av
gransade skyar. I de båda melIersta 

Arstads hiirad Faunls hiirad Himle hiirad 
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sigillen ha skyarna uttryekts medelst 
genomgaende vaglinjer. De i vapnet 
anvanda skyskurorna fOrbinda satill
vida de tva typologiska grupperna 
som de dels genom sina utbuktningar 
aIludera pa skyar, dels aro genom-
gaende. . 

Det kan namnas, att A. Thiset i 
uppsatsen .Skanske By- og Herredsva
ben i den danske Tid. (a. a., s. 360) 
framlagt ett fOrslag till vapen fOr Him
le harad, vari han fyIlt skolden »med 
nedadbuede Tva::rlinier, besat med kW
verbladformede Forsiringer, det viI 
sige: heraldisk stiliserede Skyer (Solv i 
BIat).> Thiset har i sin stravan att 
heraldiskt omtolka sigillbilderna astad
kommit en visserligen dekorativ men 
myeket fri komposition. Sigillmate
rialet synes inte lamna nagot stod fOr 
kloverbladsornamenten. 

De valda tinkturerna aro desamma 
som i landskapet HaIlands vapen. 

Viske hiirad. Vapnet faststaIldes av 
Kungl. Maj:t den 28 november 1958 
enligt foljande beskrivning: I blatt 
fiilt en viska med uppatriktat skaft, 
atfoljt till hOger av en sexuddig stjiir
na och till viinster av ett D-format 
spiinne, allt av guld. 

Till grund for vapnet ligger hara
dets sigillbild, kand sedan 1557 (P. B. 
Grandjean, a. a., Tavle 29 d). Huvud
foremalet dari har av A. Thiset (a. a., 
s. 361) uppfattats som -en nedvendt 
Rist eller maske en stiliseret Halm
visk». Vagande skill tala for riktigheten 
av det sistnamnda alternativet. Har 
liksom yid ovriga haIlandska harads
sigill ar det fraga om en folketymolo
gisk tolkning. Bilderna i det aldsta 
samt de tva yngsta sigillen fran 1689 
(Riksens standers beslut, Riksarkivet) 
respektive 1738 (stamp i HaIlands nor
ra domsagas kansli) ge aven stod for 

Hallands hiimder 

att fraga ar om en viska. I meIlanlig
gande sigill fran respektive 1560, 1584 
oeh 1672 fOrsvaras fOremalets bestam
ning av en langtgaende stilisering. 
Viskans skaft bor vara uppatriktat som 
i de fyra aldsta sigillen. 

De i sigillen fOrekommande biteek
nen ha inforts sa tidigt som 1584 for 
att sedan stanna kvar. De bora med
tagas redan av detta skal. Dessutom 
tjana de till att fyHa ut faltet. Stjar
nan ar enligt Grandjeans uttalande 
sexuddig. Thiset uppger att stjarnan 
skaH vara femuddig men ritar den sex
uddig. I fraga om det andra biteeknet 
uppfattar Thiset detta - sakerligen 
med ratta - som ett spanne. Grand
jeans uppfattning av fOremalet i 1584 
ars sigill som ett D med tvarsIa synes 
ieke hallbar oeh ar sakerligen paverkad 
av hans kannedom om en obestyrkt 
tolkning hos Peringskii:ild (Genealogiea 
71, Riksarkivet). 

Fjiire hiirad. Vapnet faststalldes av 
Kungl. Maj:t den 28 november 1958 
enligt f61jande beskrivning: I fiilt av 
guld tre svarta tjiidrm', uppskjutande 
fran ett sviivande, utbojt, rott andreas
kors. 

Vapnet har komponerats med ut
gangspunkt fran haradets sigillbild, 
kand sedan 1560 (P. B. Grandjean, 
a. a., Tavle 23 e) . De dari fOrekom
mande fjadrarna ha av A. Thiset (a.a., 
s. 360) uppfattats som strutsfjadrar. 
Ett val av en sadan exotisk fjadertyp 
synes emellertid fOga berattigat i detta 
sammanhang. Professor emeritus Hial
mar Rendahl har pa fOrfragan fOr
klarat, att fjadrarna i de tre aldsta si
gillen (Grandjean, Tavle 25 c-e) ieke 
kunnat zoologiskt bestammas. Stilise
ringen framkallar narmast intryeket av 
blad. Forst i fOljande sigill - fran 
1685 (Riksens standers beslut 1686, 
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sigillen ha skyarna uttryckts mede1st 
genomgående våglinjer. De i vapnet 
anvanda skyskurorna fOrbinda såtill
vida de två typologiska grupperna 
som de dels genom sina utbuktningar 
aIludera på skyar, dels aro genom-
gående. . 

Det kan namnas, att A. Thiset i 
uppsatsen .Skånske By- og Herredsvå
ben i den danske Tid. (a. a., s. 360) 
framlagt ett fOrslag till vapen fOr Him
le harad, vari han fyIlt skolden »med 
nedad buede Tværlinier, besat med klO
verbladformede Forsiringer, det vil 
sige: heraldisk stiliserede Skyer (Solv i 
Blåt).> Thiset har i sin stravan att 
heraldisk t omtolka sigillbilderna åstad
kommit en visserligen dekorativ men 
mycket fri komposition. Sigillmate
rialet synes inte lamna något stod fOr 
kloverbladsornamenten. 

De valda tinkturerna aro desamma 
som i landskapet Hallands vapen. 

Viske hiirad. Vapnet faststiilldes av 
Kungl. Maj:t den 28 november 1958 
enligt fOljande beskrivning: I blått 
fiilt en viska med uppåtriktat skaft, 
åtfaljt till hager av en sexuddig stjiir
na och till viinster av ett D-format 
spiinne, allt av guld. 

Till grund fOr vapnet ligger hara
dets sigillbild, kand sedan 1557 (P. B. 
Grandjean, a. a., Tavle 29 d). Huvud
foremålet dari har av A. Thiset (a. a., 
s. 361) uppfattats som -en nedvendt 
Rist eller måske en stiliseret Halm
visk». Vagande skal tala for riktigheten 
av det sistnamnda alternativet. Har 
liksom vid ovriga haIlandska harads
sigill ar det fråga om en folketymolo
gisk tolkning. Bilderna i det aldsta 
samt de två yngsta sigillen från 1689 
(Riksens standers beslut, Riksarkivet) 
respektive 1738 (stamp i Hallands nor
ra domsagas kansli) ge aven stod for 

Hal/ands hiimder 

att fråga ar om en viska. I meIlanlig
gande sigill från respektive 1560, 1584 
och 1672 fOrsvåras fOremålets bestam
ning av en långtgående stilisering. 
Viskans skaft bor vara uppåtriktat som 
i de fyra aldsta sigillen. 

De i sigillen fOrekommande biteck
nen ha inforts så tidigt som 1584 for 
att sedan stanna kvar. De bora med
tagas redan av detta skal. Dessutom 
tjana de till att fylla ut faItet. Stjar
nan ar enligt Grandjeans uttalande 
sexuddig. Thiset uppger att stjarnan 
skall vara femuddig men ritar den sex
uddig. I fråga om det andra bitecknet 
uppfattar Thiset detta - sakerligen 
med riitta - som ett spanne. Grand
jeans uppfattning av fOremålet i 1584 
års sigill som ett D med tvarslå synes 
icke hållbar och ar sakerligen påverkad 
av hans kannedom om en obestyrkt 
tolkning hos Peringskii:ild (Genealogica 
71, Riksarkivet). 

Fjiire hiirad. Vapnet faststalldes av 
Kungl. Maj:t den 28 november 1958 
enligt fOljande beskrivning: I fiilt av 
guld tre svarta tjiidrm', uppskjutande 
från ett sviivande, utbajt, ratt andreas
kors. 

Vapnet har komponerats med ut
gångspunkt från haradets sigillbild, 
kand sedan 1560 (P. B. Grandjean, 
a. a., Tavle 23 c) . De dari fOrekom
mande fjadrarna ha av A. Thiset (a.a., 
s. 360) uppfattats som strutsfjadrar. 
Ett val av en sådan exotisk fjadertyp 
synes emellertid fOga berattigat i detta 
samrnanhang. Professor emeritus Hial
mar Rendahl har på fOrfrågan fOr
klara t, att fjadrarna i de tre aldsta si
gillen (Grandjean, Tavle 25 c-e) icke 
kun nat zoologisk t bestammas. Stilise
ringen framkallar narmast intrycket av 
blad. Forst i fOljande sigill - från 
1685 (Riksens standers beslut 1686, 
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Hallands hiirader 

Riksarkivet) respektive 1723 (stamp i 
Hallands norra domsagas kansli) -
fOreligger ett verklighetsunderlag fOr 
utformningen av fjadrarna, vilka val 
overensstamma med de fjadrar, sam 
finnas pa ryggsidan av tupp. Da denna 

Viske hiirad 
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fjadertyp fOrekammit i Fjare harads 
sigill alltsedan 1685, har den ansetts 
bora laggas till grund fOr vapnet. 

Fjadrarna i sigillbilden ha uppen
barligen valts i anknytning till harads
namnet. 

Fjiire hiirad 

Hallands hiirader 

Riksarkivet) respektive 1723 (stamp i 
Hallands norra domsagas kansli) -
fOreligger ett verklighetsunderlag fOr 
utformningen av fjadrarna, vilka val 
overensstamma med de fjadrar, som 
finnas på ryggsidan av tupp. Då denna 

Viske hiirad 

356 

fjadertyp fOrekommit i Fjare harads 
sigill alltsedan 1685, har den ansetts 
bora laggas till grund fOr vapnet. 

Fjadrarna i sigillbilden ha uppen
barligen valt s i anknytning till harads
namnet. 

Fjiire hiirad 
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