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L

ANDSKAPEN i Finland har sedan gammalt fOrt vapen, vilkas
ursprung går
gar tillbaka till 1500-talet.
Nar landskaps-indelningen gav
gay vika
for indelningen i lan, visade dessa sistnamnda i sina sigill det eller de landskaps vapen, varav de utgjorde delar.
N ågra
agra vapen i egentlig mening fOrde
lanen
lane
n icke.
Den 13 januari 1961 utfardades
dock en forordning om lane
lanens
ns vapen,
enligt vilken statsrådet
statsradet faststaller
fasts taller vapen for lanen sedan riksarkivet fOrst
givit sitt utlåtande
utlatande i arendet. Enligt
denna fOrordning skall ett lan fOra
fora
det landskaps vapen, av vars område
omrade
lanet i huvudsak ar bildat. Ar lanet
bildat av delar av två
tva landskap, for
lanet vartdera vapnet i en kluven
skold med det till rangen hogre vapnet
i dexter faIt. Over vapnet placeras
landskapets rangkrona eller i fall av
tva vapen den krona, som tillkommer
två
dexter vapen. Denna bestammelse om
rang konuner sig darav, att landskapen
i Finland voro dels hertigdomen, dels
grevskap.
I fall tvenne vapen enligt Qvanavanstaende bestammelser skulle bli lika,
stående

Nylands lan
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skall i det ena eller i vartdera vapnet
i eget faIt fOras något
nagot annat lampligt
vapen eller
ell er del darav. Har
Rar ett nytt Hin
inrattats så,
sa, att det innefattar ett från
fran
den historiska landskapsindelningen
helt avvikande område,
omrlide, kan for ett såsadant lan faststallas ett av landskapsfOrbundet .for området
omradet antaget vapen.
I stod av ovannamnda fOrordning
har statsrådet
statsradet mede1st
medelst ett den 18 januari 1962 utfardat beslut om lanens
vapen faststiillt
faststallt dessa vapen. StatsrådsStatsradsbeslutets text ar fOljande:

Nylands lan fOr landskapet Nylands
vapen. Skolden må
ma kronas med grevskapskronan.
Abo och Bjorneborgs lan for ett vaÅbo
pen sammansatt av Egentliga Finlands
och Satakundas landskapsvapen såsalunda, att hogra faltet upptager Egentliga Finlands och det vanstra Satakundas vapen. Skolden må
ma kronas med
hertigdomekronan.
Ålands
Alands lan fOr landskapet Alands
vapen. SkOlden må
ma kronas med grevskapskronan.
Tavastehus lan fOr ett vapen sammansatt av Tavastlands och Satakund-
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Tavastehus lan

Kymmene lan
[an

as landskapsvapen sål
slUunda,
und a, att hogra
faltet upptager Tavastlands och det
vanstra Satakundas vapen. Skolde
Skolden
n må
ma
kronas
kron
as med hertigkronan.
Kymmene lan fOr ett vapen upptagande i hogra faltet Karelens landskapsvapen och i det vanstra vapnet
fOr Kymmenedalens landskapsfOrbund,
vars beskrivning lyder: skOlden delad
av blått,
bUtt, vari en uppstigande, hoppande lax av silver med bevaring av guld,
genomgaende
och av silver, vari ett genomgående
bUtt nat. Skolde
blått
Skolden
n må
ma kronas med hertigdomekronan.
S:t Michels lan fOr ett vapen sammansatt av Tavastlands och Savolax
und a, att hogra fallandskapsvapen sål
slilunda,
tet upptager Tavastlands vapen och
det vanstra Savolax vapen. Skolden må
ma
kronas med hertigdomekronan.
Kuopio lan fOr landskapet Savolax
vapen. SkOlde
SkOlden
n må
ma kronas med grevskapskronan.

Kuopio lan
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Norra Karelens lan fOr landskapet
Karelens vapen. SkOlde
SkOlden
n må
ma kronas
med hertigdomekronan.
Vasa lan fOr ett vapen upptagande i
hogra faltet osterbottens landskapsvapen och i det vanstra det ursprungliga vapnet for atten Vasa: i falt
faIt av
guld en svart vase. Skolde
Skolden
n må
ma kronas
med grevskapskronan.
Mellersta Finlands lan for ett vapen
upptagande i hogra faltet
faItet Tavastlands
landskapsvapen och i det vanstra Mellersta Finlands landskapsfOrbunds vapen, vars beskrivning lyder: i faIt av
silver en svart, spelande tjader med
rod bevaring. Skolden må
ma kronas med
hertigdomekronan.
Ulellborgs lan fOr ett vapen uppUleåborgs
tagande i hogra faltet osterbottens
landskapsvapen och i det vanstra en
del av Kajaani stads vapen enligt fOljande beskrivning.: i blått
bUtt falt
faIt en borg
av guld med två
tva torn, vars fOnster-
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Mellersta Finlands lan

Vleaborgs
Uleåborgs lan

gluggar och portar aro roda. Skolde
Skolden
n
ma kronas med grevskapskronan.
må
Lapplands lan fOr ett vapen sammansatt av 6sterbottens och Lapplands landskapsvapen sålunda,
slilunda, att
hogra faltet upptager 6sterbottens och
det vanstra Lapplands vapen. Skolden
ma kronas av grevskapskronan.
må
Ba Tennberg.
Bo

Landskapsvapnens blasonering (av
Jan Raneke) foljer har nedan:
Nyland: i blått
blatt faIt en hat
båt av guld,
ovan och nedan åtfOl
adO! jd av en mede1st
medelst
vagskuror bildad bjalke av silver.
vågskuror
Egentliga Finland: i rott faIt en
kront bygelh jalm overlagd två
tva korslagda glavenstakar av guld och vardera
fOrsedd med en svensk flagga.
Satakunda: i faIt delat av blått
bIatt och
guld en upprest, med krona av guld
kront, svart bjorn iramarna
i ramarna hållande
hlillande
ett svard av guld, i ginstammen
ginstamrnen ;'Itåttvå bjalkvis ordnade sjuuddiga
fOljd av tva
stjarnor av silvcr.
silver.
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.!lland:
Aland: i bllitt
blått faIt en gående
gaende hjort
av guld.
Tavastland: i rott faIt ett gående,
gaende,
naturfargat lodjur, åtfOljt
litfO!jt ovan
Qvan av tre
stjarnor och nedan av fyra rosor, ordnade en och tre, aUt
allt av silver.
Karelen:
Karelen : i rott faIt en oppen krona
av guld och darunder två
tva mot varandra krokta arm
armar,
ar, dexter (den hogra) med pansar och stridshandske hålhallande ett svard, sinister (den vanstra)
med brynja och obehandskad hållande
hallande
en kroksabel av silver med vapnens
parerpliit och knapp av guld.
parerplåt
fait en ginbalkvis
Savolax : i svart falt
båge av guld med strang
stalld, spand hage
stalId,
av silver, på
pa vilken ligger en balkvis
stalld
pi! av guld med spets och styrstalId pil
fjadrar av silver.
6sterbotten: i blått
blatt faIt sex hermeliner ordnade två,
tva, två
tva och två.
tva.
Lappland: i rott faIt en stående,
staende,
naturfargad vildrnan
vildman med gron bjorklOvskrans på
pa huvudet och kring landerna, hållande
haUande i dexter (hoger) hand en
pa axeln vilande naturfargad klubba.
på
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