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Kommunens styrelse var samlad
Av Boutredningsmannen
ET VAR en gång
gltng en liten kommun
D angt
långt OOrta
bona från
frltn allfartsvagama, dår
dar
kommunalfullmakti~ brukade hålla
hltUa sina
sammantraden i en gammal skol-lokal
under den tid den nya kommunaJgården
kommunalgflrden
byggdes. Nar både
bl\.de kommunalgården
kommunalgltrden och
en ny folkskola blivit fardiga, revs den
gamla skolbyggnaden. Då
Dlt faun
fann man., att
aU
en gammal dtta
råtta inrett sitt bo i takfyllningen ovanJor det rum, dar kommunal·
fullmaktige hade brukat sammantrada.
Rltttan draptes utan barmhartighet.
Råttan

Nar man sedan undersokte dess bo
fann man, alt den hade samlat en mångd
mangd
papper, som den gnagt i fyrkantiga bi
bital'
tal'
KOMMUNENS styrelse var samIad,
samlad,
for att dryfta stora fdgor
frågor
oeh idem
i dem beslut att fatta.
Nar man kom till femte frågan,
frltgan,
tog ordfOranden till orda,
harklade sig och så
sa talte:
. Landets riksdag i sin vishet,
givit oss kommuner ratten,
att ett vaekert vapen anta,
skol1t med vackra bilder målat,
mltlat,
oeh jag staller er nu frågan,
frltgan,
skall ock vi ett vapen skaffa,
liksom våra
yha grannkommuner.
Ingen år
ar emot forslaget?
Gott. Det klubbas av.
ay. Beslutet.
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1/2 X 41/2
om ungefar 221/2
41/2 cm. Dessa smlt
små
lappar var fullritade med någotslags
nagotslags
teeken oeh då
dlt man undersokte dem under stark forstoring kom man underfund med, att dttan
råttan hade for egen del
fort protokoll over kommunaJfullmakkommunalfullmaktiges sammantraden. Dessa protokoll var
fOr det mesla på
plt vers oeh saliriska
satiriska återlttergivanden av fullmaktiges yttranden. Varje
protokoll var fOrset
fOrsettt med ett sigiII
sigil! visande
en skold med en sinistervand ti ll bakaseende katt med svansen mellan benen
ben en
och hade om
omskri£ten
skriften . Sigillum Mus Rattii •. Eu
Ett protokoll hade
ha de aven teekningar
av vapenski:ildar i marginalen oeh var
som fi:iljer:

Vad vi skail i skolden fora,
bora vi oek nu bestamma.
Finns det några
nltgra goda uppslag,
att vi ett praktigt vapen,
sa alt
så
myeket battre an de flesta,
mycket
fiesta,
fOr vår
vltr hembygd kunna anta?
UPP STEG gamle haradsdomarn,
hogt betrodd oeh allmant aktad,
tankte lange och sen sade:
.Då
.Dlt vi ager att
aU besluta,
om ett marke, som skall visa,
socknens storh et oeh dess ara,
bor vi våra
vflra fader hedra,
de som for oss har i norden,
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byggde upp en alskad
aIskad hernbygd.
DarfOr ar min ringa mening,
att vi deras flit
nit bor minnas,
deras tro mot Gud och lagen,
Iagen,
Il'lta måla,
mllIa,
och i skoIden
skolden låta
korset, lagens
Iagens svard och plogen
pIogen .•
HARP A talade
taIade en bonde,
han som vida marker agde
och i mejeriet
mejeI'iet andel:
andeI:
• Vår
valstånd,
VlIr kommun har fOr sitt vaIstllnd,
håvor framst att tacka,
markens hllvor
Gud har i sin stora
stoI'a visdom,
aven bookapen oss givit,
den oss goda m jolken
joIken skanker,
vars forsaljning
vaI's
forsaIjning och beredning,
beI'edning,
understodd av subventioner,
ger oss rikedom och vaIstl\nd.
vaIstånd.
Ll\t oss darfOr kon infOra,
UH
i vår
vllr skold, med gyllne ax.'
HARTILL svarade en skogsbo,
rik på
pl\ åkrar,
UraI',
I'ik
pl\ skog, men ej på
och vars ladugård
ladugllrd vaI'
var ringa:
. Ej av kon, men val
vaI av skogen,
ha vi fått
flltt vår
vll.r magra bargning,
aven vackrare an kuddan,
ar den hoga stoIta tallen.
lIsikt,
DarfOr vilI
vill jag, som min åsikt,
vllrt vapen,
saga att vi i vårt
bora ha en hogrest fura .•

STEG nu upp helT direktore n,
en som drev ett litet sågverk
sagverk
och i banken vaxlar
viixIar hade:
. Skogen giver endast stockar,
viIkas varde, det ar ringa,
industrin, den skapar vaIstllnd,
vaIstånd,
industI'in,
och åt
at bygden tryggad framtid.
Lat oss darfor skåda
Låt
skllda frarnåt,
frarnllt,
och ej bIicka lån
Illngt
gt tilIbaka,
eller uppl\
uppå stallet stampa.
elIer
I vårt
vart vapen bOr det finnas
tvenne kugghjul - och en såg
sllg .•
SKRATTADE den yngsta mannen,
ibIand dessa sockenparnpar,
ibland
och med spefull stamma sade:
.Har i socknens I'ika
rika bygder,
nara kyrkans hoga stapel,
stapeI,
finnes inga industrier,
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utom direktorens sågverk,
sAgverk,
men i fjiirran
fjarran sidobyar,
lmgt
långt från
frAn laga brannvinsbodar,
briinnvinsbodar,
ha vi egna industrier,
vilkas herrar direktorer,
domas uppå
uppA haradstinget.
hiiradstinget.
LAt til!
Låt
till dessa herrars minne,
i vårt
vArt vapen oppet gliinsa,
skinande en brannvinspanna
briinnvinspanna .•
RYNKANDE den larda
liirda pannan,
folkskollararen tog ordet:
folkskolliiraren
.Nu ar
iir icke plats for gyekel,
gyckel,
då
dA vi allvarligt behandla,
dessa viktiga problemer,
problem er,
vilka for vår
vAr dyra hembygds
framtid ar
iir av storsta varde.
viirde.
Dock det vacker
viicker min forvåning,
forvAning,
att ej Fosterlandet namnes,
niimnes,
nar vi ager
iiger valja
viilja vapen.
Giirna såge
Garna
sAge jag ett lejon,
Finlands stolta kiinnetecken,
från vårt
vAl"t vapen neder blicka,
frAn
men tyvarr,
tyviirr, i våra
vAra skogar,
lopa icke adla
iidla lejon,
varemot dar
diir haver lufsat,
skogens drott, den starke bjol!Ilen.
Darfor
Diirfor vore det vallampligt,
viiI liimpligt,
ant på
pA skOldens blanka yta,
visa upp den finska bjornen,
vilken lyfter hogt en gIa
glaven,
ven,
som
$Om ett minne av de strider,
gmgna slaktled
gångna
sliiktled fOr oss kampat..
kiimpat..
DA EJ flere roster hojdes,
tog ordforanden till orda,
harklade sig och så
sA talte:
.MAnga goda bilder har ni,
.Många
gett oss att i skolden fOra,
nu det galler
giiller blont att måla,
mAla,
stolta vapnet i dess prak.t.
Bort i stara huvudstaden,
finnes kunniga personer,
von Numers, Eriksson med flere,
siikert
sakert kunna man
miin som
$Om dessa,
alla
aIla namnda
niimnda bilder ena,
(\Itom syndig brannvinspanna),
(Vtom
briinnvinspanna),
i ett vapen, grant att skåda,
skAda,
vilket med sin glans fordunklar,
grannkommunens enkla marke
miirke .•
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