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1600-talet ett sigill,
sigil!, visande huvudet av
ett notkreatur, sett i profil
prO'fil oeh
O'ch utan
nosring. Antaget den 24 april 1961 O'ch
nO'sring.
oeh
faststallt av KungI.
Kungl. Maj:t den 30 juni
1961.

Njurunda kommun i Medelpad, VasternO'rrlands lan.
lån. »1 svart falt
ternorrlands
fåIt ett avhugget O'xhuvud.
oxhuvud. av guld med rod tunga.»
Njurunda sO'cken
soeken hade sedan borjan av

Indals-Lidens kommun i Medelpad,
VåsternO'rrlands lån.
Vasternorrlands
liin. »1 blått
bUtt faIt
fait ett
taekande fisknat av guld.» KO'mmunen
tackande
Kommunen
O'mfattar
Hera sO'cknar,
omfattar flera
soeknar, bl.
bI. a. Indals
soeken
socken oeh
O'ch Lidens sO'cken.
soeken. Indals soeksO'cken har från
fran borjan av 1600-talet haft .
ett sigill
sigil! fOres
fOrestallande
tallande en fisk mot bakgrunden av ett fisknat. MO't
Mot slutet av
1700-talet hade sO'cknen
soeknen ett sigill visansocken
de el1;bart ett fisknat. Lidens sO'cken
hade under 1700-talet två
tva sigill,
sigil!, ett
aldre fOrestallande enbart en fisk O'ch
oeh
ett yngre fOrestallande en fisk mO't
mot
bakgrunden av ett fisknat.
fisknat. Antaget
den 26 juni 1961 och
oeh faststallt av
KungI. Maj:t den 8 december
Kungl.
deeember 1961.

Sverige
U NA KOMMUN i Medelpad,
UNA
Vasternorrlands Hin. »1 blått
bUtt faIt
fait
ett vanstervant dryckeshorn
dryekeshorn av guld
mellan tre åttauddiga
attauddiga stjarnor av silver,
ordnade två
tva och
oeh en.» Tuna socken
soeken hade under 1600-talet två
tva sigill vilkas
huvudemblem utgjordes av ett dryckesdryekeshorn. I det aldsta av dem, som visar
hornet sinisrervant
sinistervant oeh
och av en karaktakort O'ch
oeh flack
£Jack typ, fOrekommer
fOrekO'mmer
ristiskt kO'rt
aven
ave n nagra
några åtta-uddiga
atta-uddiga stjarnor
stjarnO'r som
sO'm
utfyllande bifigurer. Antaget den 31
oktober 1960 O'ch
oeh faststiillt
faststallt av Kungl.
KungI.
Maj:t
Maj :t den 7 april1961.
april 1961.

u
*
Tuna

NjuTunda

Indals-Lidens
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Vapnen fOr Tuna, Njurunda och Indals-Liden har utarbetats av stadsarkitekten Hans Schlyter, Sundsvall, i samåd m
med
ed riksarkivets heraldiska sektion.
rrild
Sigillmalerialet har hiimta
Sigillmaterialet
hamta ts från
fran tandHoglins uppsats »Meliikaren
lakaren Svante H6g1ins
delpads
del pads tingslags- och sockensigilh i
Medd ela nden från
fran Riksheraldikerambetet
iimbetet VIII, 1939.
H.S.

Danmark
I 1961 blev i IlVert
hvert falel
fald fire nye kommunevabener taget i brug. D et ene,
munevåbener
en e, for
Herlufsholm Kommune, har allerede
allereele
v<ere
ar et i Hvemvære t afbildet og forkl aret
Hvad-Hvor 1961. De tre a ndre er fØlf9>lgende:
BrrfJrup Kommune, Rib
BrØrup
Ribee Amt. I rØdt
r9>dt
felt strØet
str9>et med sØlvblomster
s9>lvblomster af skovskrabj<elke, guld,
stjernen en sinister skråbjælke,
belagt med et grØnt
gr9>nt kornaks. - BrØrup
Br9>rup
Kommune var tidligere præget
pr<eget af lyngheden: det rØde
r9>ele felt med skovstjernerne, en karakteristisk hedeblomst. Nu er
heelen
heden opdyrket og forvandlet til agre:
den gyldne skrabj<elke
skråbjælke med korn
koni akset.
Udarbejdet og tegnet af
a£ Aage Wulff.
WuIff.
Bov Kommune, Abenrå
Abenra AmtsrådsAmtsradss9>lvfelt en rØd
r9>d bro med to buer
kreds. I sØlvfelt
over en blå
bla lav
lay skjoldfoel
skjoldfod ; på
pa broen en

Br~rup
BrØrup
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Eov
Bov

guld grænsepæl
gr<ensep<el og udvoksende herfra,
hver sin vej, to rØde
r9>de gående
gaende okser med
guld horn og -klove. - Bov Kommunes
sydgr<ense udg9>res
sydgrænse
udgØres af Krus å,
a, som tillige
er Danmarks grænse
gr<ense mod Tyskland.
Beliggenheden ved grænsen
gr<ensen symbolisegr<ensep<elen, broen og d e fra
r es af grænsepælen,
hinanden vendte okser. Okserne og
broen repr<esenterer
repræsenterer tillige den gamle
Oksevej , som fØrer
£9>rer gennem kommunen
og krydser Gejla
Gejlå over d en dobbeltbuede Gejlå
Gejla Bro. Der er ikke tilsigtet noget
ordspil Bov-bov. Udarbejdet og tegnet
af H. L. Clement.
L angå-Torup-SØnder
angll-Torup-SrfJnder Vinge Kommune, Viborg Amt. I SØlv
s9>lv felt en blå
bla bØlb9>lget bjælke
bj<elke mellem foroven tre rØde
r9>de
Mantuakors, hver b
belagt
elagt med en »h
»heeraldisk kilde« (en blå
bla rundel, hvori en
b9>lget bj<elke
bØlget
bjælke af SØlv),
s9>lv), og forn eden en
9>d oprevet træstub.
tr<estub. - D en blå
bU strØm
str9>m
r Ød
repr<esenterer Gudenåe
repræsenterer
Gudenae n, som danner
kommunens sydgrænse.
sydgr<ense. D e tre kors
med kilder symboliserer tre helligkilder, en i IlVert
hvert af kommun
kommunens
ens tre sogne. Stubben er inspireret af Middelsom
H erreds
erreels ældste
<eldste segl, kendt fra 1556,
hvori der forekommer en afgrenet
stamme. Udarbejdet
Udarbejelet af State ns H eraldiske Konsulent P aul Warming. Tegning af Aage Wulff. Godkendt af Indenrigsministeriet nove mber 1961.
S. T .A.

Langa--T
Langå
T orup-Sdr. Vinge
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KihniO

Lieto

Finland
Har nedan fOljer de kommunvapen,
vilka i Finland faststalIts
faststaIlts under senare
half ten av år
haIften
ar 1960. Då
Da de kommer så
sa
har sent, ar det kanske bast att jag
aven erkanner den fruktansvarda sanningen. J
Jag
ag plagierar.
Har uppifrån
uppifran Kuusamo ar det namligen i praktiken omojligt att folja
med, vad som sker i de heraldiska kretsarna nere i huvudstaden och
oeh vilken
kommun som får
far vad fOr ett vapen
faststaIlt. Men med tiden publicerar
faststalIt.
publieerar
numera professor Kauko Pirinen vapnen i de finskspråkiga
finsksprakiga landskommunernas organ »Maalaiskunta» (=
Landskommunen), varefter jag gor en
oversattning av blasoneringarna och
en sammanfattning av hans fOrklaringforklaringar till vapnen samt sander dem till
Heraldisk Tidsskrift och
oeh skordar den
ara och
oeh berommeIse,
berommelse, som ·borde tillkomma professor Pirinen. Otack
Otaek ar
varldens Ion.
Sedan en fOrklaring angående
angaende det
språk, på
sprak,
pa vilket
viIket jag anger kommunernas namn. Det finns
£inns ett statsrådsbeslut
statsradsbeslut
av den 7 februari 1953 uppraknande
namnen på
pa alIa
alia de kommuner, vilka ha
offieieIlt tvåspråkiga
officielIt
tvasprakiga namn, och
oeh det var
ursprungligen min avsikt att anvanda
det svenska namnet endast i de falI
fall
det forekom i sagda beslut. Sedan jag

Lappfjiird
LapPfjiird

blivit uppmarksamgjord på
pa att de
svenska namn, som i vissa falI
fall i aldre
tid anvants på
pa rent finska orter, kan inga i svenska adelsatters namn och
gå
oeh fOrlaningar, har jag overgått
overgatt till att, i
man av kunskap, aven ange dessa aldre
mån
svenska namn. I falI
fall det svenska namnet anges forst, ar det ett som ar upptaget i ovannamnda beslut. IIannat
annat
fall anges det inom parentes.
falI
De nu aktuella
aktueIla vapnen ar foljande:

Kihnio: II blått
bUtt faIt tvenne nedtill
mede1st sågskuror
medelst
sagskuror bildade balkar av
guld. FaststalIt
FaststaIlt 10 oktober 1960. Balkarna vill återge
aterge sågar
sagar och
oeh syftar på
pa
skogsindustri. Komponerat av Toivo
Vuorela.
Lieto (svenska Lundo): I rott faIt
Sankt Petrus uppstigande samt hålIanhaIlande i hogra handen en nyckel
nyekel o.ch
o.eh i den
vanstra en bok, aIlt
allt av guld. FaststaIlt
FaststalIt
10 oktober 1960. Sankt Petrus var i
tiden Lundo sockenkyrkas
soekenkyrkas skyddspatron och
oeh har har avbildats uppstigandee for att ge battre utrymme åt
and
at helgonattributen. Komponerat av Ahti
Hammar.
Lappfiiird, finska Lapviiiirtti. I rott
faIt
£alt en karve av guld och
oeh en av en vågvagskura bildad stam av silver belagd med
en av vågskuror
vagskuror bild
bildad
ad rod bjalke. FaststaIlt 25 november 1960. Kommunen
stalIt
fOr i sitt vapen osterbottens alvar samt
en karve, som fOrutom att den ar en
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Luopioinen

Kemijiirvi

allrnan symbol for jordbruk, i detta
allman
fall aven kan hansyfta på
pa »Vasakarven •. Komponerat av Gustaf von Numers.
Luopioinen (svenska LuoPiois): I
blatt faIt en nackros av silver med
blått
fruktblad av guld. FaststalIt
Faststallt 2 november 1960. Detta ar åter
ater ett talande vapen, ehuru det icke anspelar på
pa kommunens namn utan på
pa sjon Kukkia.
Kukkia ar både
bade partitiv pluralis av substantivet kukka = blomma och infinitiv av verbet kukkia = blomma. Komponerat av Gustaf von Numers.
Kemijiirvi koping. I rott faIt tvenne
korslagda bevingade spe
spetsar
tsar till flottningshakar. FaststalIt
Faststallt 25 november
1960. Flottningshakarnas spe
spetsar
tsar hansyftar på
pa flottningen
Hottningen i Kemi a1v och
har forsetts med vingar fOr att symbolisera kopingens stravan framåt
framat och up
upppåt. (Det enligt ordboken riktiga ordet
at.
vore
yore »batshake.,
»båtshake», men då
da detta ord ger
alldeles felaktiga associationer, har jag
oversatt det finska uittohaka med
• f1ottningshake»). Komponerat av Ahti
Hammar.
Hamrnar.
Korsholm, finska Muslasaari: I rott
faIt ett kors med mot mitten avsmalnande armar, av vilka de tre ovre ar
spetsade och den fjarde overgår
overgar i en
upptill avsmalnande på1e,
pale, som står
star på
pa
ett treberg; korsarmarna fOrenas medeIst en korset overlagd ring; allt av
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Korsholm

silver utom treberget, som ar av guld.
Faststallt 2 november 1960. Vapnet
FaststalIt
aterger ett mot slutet av senaste sekel
återger
pa Korsholms vallar till korsfararnas
på
aminnelse upprest minnesmarke. Komåminnelse
ponerat av Gustaf von Numers, som
aven
ave n vanligen sant mig den svenska
blasoneringen, varfOr denna icke oversatts av mig.
Alavieska: I gront falt
faIt tva
två korslagda
liar av silver med blad av guld. Faststallt
stalIt 25 november 1960. Liarna i vapnet syftar på
pa kommunens vidstrackta
naturangar, men de korsade 1iarnas
liarnas
nedre del bildar ave
avenn bokstaven A.
Komponerat av K. Kajander.
Konginhangas: I faIt av silver en
gron bjalke belagd
belagcl med en hat
båt av guld.
Faststallt 25 november 1960. Bjalken i
FaststalIt
vapnet representerar en gron mo
(dansk
fyrrebevokset hedestrækheclestra:kning), varover båtarna
batarna fordom
forclom drogs
drags
fran ett vattendrag till ett annat.
från
Kangas betyder mo.
moo Komponerat av
Olof Eriksson .
Pihlajavesi: I faIt av silver en gron
ronn med
mecl roda bar. Faststallt 10 oktotalancle. Pihlaja
ber 1960. Vapnet ar talande.
betycler ronn och vesi sjo eller vatten.
betyder
For att forenkia
forenkla vapnet har skolclens
silverfalt ensamt fått
£att representera vatten. Komponerat av Olof
010£ Eriksson.
Kristinestad, finska Kristiinankaupunki: Mede1st
Medelst en vågskura
vagskura kluven av

Nya kommunvapen

Alavieska

Konginkangas

silver, vari elva ur faltet uppvaxande
grona gran
granar,
ar, stiillda 3 + 3 + 3 + 2,
och blått.
bl<itt. Faststal!t
Faststallt 22 november 1960.
Staden Kristinestad fick redan i sitt
fundationsbrev år
ar 1652 sig tillagt ett
sigill visande ett skogsbryn och bakom
det havet. Den kande heraldikern
Georg Granfelt utformade mot slutet
s1utet
av senaste sekel av detta sigill ett vapen. Detta vapen har man icke behovt
franga, men onskade staden få
frångå,
fa det offidellt
ciellt faststallt. Konstnar Olof Eriksson.
Vindaia,
Vindala, finska Vimpeli: I blått
blatt faIt
falt
tv,
tv·e nne frånvanda
franvanda skidor av silver stal!stallda i form av en stortad sparre åtfoljda
atfoljda
av en mellan dem stal!d
stalld eldslåga
eldslaga av
guld. FaststalIt
Faststallt 22 november 1960.
Skidorna i vapnet ar ett minne av or-

Kristinestad

Pihlajavesi

tens gamIa
gamla skidmastare och deras plapIacering ger bokstaven V. Eldslågan
Eldslagan representerar kyttland (dansk = jord opdyrket ved brændkultur).
bra:ndkultur). Komponerat
av Olof Eriksson. (Blasoneringen ar en
mojligast ordagrann oversattning av
den finska, vilken anvander ordet selaseliitysten = rygg mot rygg om skidorna.
Personligen skulle jag nog anse dem
.motvanda. ).
De har återgivna
atergivna vapnen har tecknats, Kihnio, Lieto, Lappfjard, Luopioinen, Kemijiirvi och Korsholm av Ahti Hamrnar,
Hammar, samt Alavieska, Konginkangas, Pihla
PihIa javesi, Kristinestad och
Vindala av Olof
VindaIa
Olo! Erihsson.

Bo Tennberg.

Vindala
Vindaia
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