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Granskurorna 
Av Ahti Hammar 

T ORSTEN G. Aminoffs artikel i 
Heraldisk Tidskrift 8/359 (1963) 

om granskuran och dess senare till
komna konkurrent med samma namn 
ar sa uttommande, att nagot vasent
ligt icke kan tilHiggas. For Nilsia 
kommun har konstnar Olof Eriksson 
skapat en korsform av fyra grankvistar 
stiliserade enligt samma princip som 
von Numers' skura (fig. 1 D). Ett dy
likt kors av grankvistar har von Nu
mers ocksa komponerat in i kedjan 
for Finlands Vita Ros' storkors i stal
let for lankarna med hakkorset vilka 
avlagsnats. 

Den nya granskuran - i fortsatt
ningen fOr tydlighetens skull benamnd 
.grantnldsskuran. - upptradde pa 
arenan redan yid den tidpunkt da 
lagen om kommuners ratt att fora va
pen ar 1949 blev stadfast i Finland. 
Redan da skapades forslag till kom
munvapen med samma naturalistiska 
tendenser som grantradsskuran repre
senterar. Skogar, stugor, akrar, angar 
och dylika om landskapsm3.leri pamin
nande och som sadana avsedda .va
pen. sag da dagens Ijus. Men de for
svann, troligen pa grund av att veder
borande upptackte att de inte fyllde 
heraldikens krav. 

Grantradsskuran visade sig emeller
tid vara seglivad och atminstone fran 
ar 1953 har den titt och tatt forekom
mit i vapentavlingar och ar 1956 kom 
den t.o.m. sa l3.ngt upp pa skalan, att 
den hamnade bland prisbelonade for
slag. Faran avvarjdes dock for den 
gangen. 

Till foljd av manga samverkande, 
fatala omstandigheter passerade gran
tradsskuran ar 1959 dock opatald ge
nom alIa officiella granskningar, ham
nade hos Statens heraldiska kommis
sion - och godkandes! Vi som arbeta 
pa att Mlla den finska heraldiken pa 
mojligast hog niva, trodde pa grund 
av muntligt meddelande, att det ocksa 
i detta fall var fraga om den von Nu
merska skuran. Da sedan sanningen 
kom fram, blev det en kalldusch for 
oss: man hade stadfast ett landskap i 
ett finskt kommunvapen! Bland ge
mene man och sjalvfallet da aven 
bland kommunalfullmaktige var gran
tradsskuran popular. Den atergav ju 
fortraffligt socknens statliga granskog 
och det var huvudsaken. 

I ovannamnda nummer av HT (8 / 
360) har Holger Tillisch ventilerat 
fragan om grantradsskuran och skuror 
i allmanhet. Det fOrefaller emellertid 

1. Medelst .granskura. delad, styckad och kluven skold samt kors bildat av 4 tre
greniglli grankvistar. (Ett dylikt kors av guld i svart tlilt iir vapnet t01' Nilsili kommun). 
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T ORSTEN G. AminoHs artikel i 
Heraldisk Tidskrift S/359 (1963) 

om gransk uran och dess senare till
komna konkurrent med samma namn 
ar så uttommande, att något vasen t
ligt icke kan tilHiggas. For Nilsia 
kommun har konstnar Olof Eriksson 
skapat en kors form av fyra grankvistar 
stiliserade enligt samma princip som 
von Numers' skura (fig. ID). Ett dy
likt kors av grankvistar har von Nu
mers också komponerat in i kedjan 
for Finlands Vita Ros' storkors i stal
let for lankarna med hakkorset vilka 
avlagsnats. 

Den nya granskuran - i fortsatt
ningen fOr tydlighetens skulI benamnd 
.grantnldsskuran. - upptradde på 
arenan redan vid den tidpunkt då 
lagen om kommuners ratt att fora va
pen år 1949 blev stadfast i Finland. 
Redan då skapades forslag tiH kom
munvapen med samma naturalistiska 
tendenser som grantradsskuran repre
senterar. Skogar, stugor, åkrar, angar 
och dylika om landskapsmåleri påmin
nande och som sådana avsedda .va
pen. såg då dagens ljus. Men de for
svann, trolige n på grund av att veder
borande upptackte att de inte fyllde 
heraldikens krav. 

Grantradsskuran visade sig emelIer
tid vara seglivad och åtminstone från 
år 1953 har den titt och tatt forekom
mit i vapentavlingar och år 1956 kom 
den t.o.m. så långt upp på skalan, att 
den hamnade bland prisbelonade for
slag. Faran avvarjdes dock for den 
gången. 

Till foljd av många samverkande, 
fatal a omstandigheter passerade gran
tradsskuran år 1959 dock opåtald ge
nom alIa officiella granskningar, ham
nade hos Statens heraldiska kommis
sion - och godkandes! Vi som arbeta 
på att hålla den finska heraldiken på 
majligast hag nivå, trodde på grund 
av muntligt meddelande, att det också 
i detta fall var fråga om den von Nu
merska skuran. Då sedan sanningen 
kom fram, blev det en kalldusch for 
oss: man hade stadfast ett landskap i 
ett finskt kommunvapen! Bland ge
mene man och sjalvfallet då aven 
bland kommunalfullmaktige var gran
tradsskuran popuIar. Den återgav ju 
fortraffligt socknens ståtliga granskog 
och det var huvudsaken. 

I ovannamnda nummer av HT (S / 
360) har Holger Tillisch ventilerat 
frågan om grantradsskuran och skuror 
i allmanhet. Det fOre faller emellertid 

1. Mede1st .granskura. delad, styckad och kluven skold samt kors bildat av 4 tre
greniglli grankvistar. (Ett dylikt kors av guld i svart tlilt iir vapnet to,' Nilsili kommun). 
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Gmnskurorna 

2. Samma delningar som i fig. 1, men medelst .gmntriidsskum •. Endast hm·isontalt 
anviind motsvamr skuran sin beniimning. 

som om forfattaren ieke yore helt 
konsekvent yid sitt forsok att bevisa 
grantradsskurans heraldiska lamplig
het. Han har inte beaktat det som 
redan Torsten G. Aminoff pavisat, 
namligen att skuran blott i horisontal
stallning motsvarar sin benamning. 
Holger Tilliseh har askadliggjort 
molnskuran oeh klOverskuran stili
serade pa olika satt. De aro alla rik
tiga, overensstammer med beskrivnin
gen oeh kan anvandas i alIa stalIn in
gar. Det hade varit mera logiskt att 
jam£i:ira lindskuran i detta fall oeh 
aterge utveeklingen fran lindbladet 
till lindtradet i sin helhet, alltsa den 
narmast staende parallellen till gran
skura-grantradsskura. Manne inte re
sultatet gjort fOrfattaren betanksam? 

Den svenske heraldikern A. Bergh
man presenterar i sin bok »Heraldiskt 
vademeeum« trettioen skuror oeh de
ras svenska benamningar. Om vi till 
dessa fogar von Numers' granskura, 
sa be hover den nu levande heraldiken 
knappast nagra fler. 

Sedan ovananfOrda skrivits, har haf-

440 

tet n:o 9 av Heraldisk Tidskrift hun
nit utkomma innehaldende bl. a. Hans 
Krags artikel (p. 391) som beror sam
ma sporsmaI. Med flertalet heraldiker 
delar han uppfattningen om gran
tradsskurans olamplighet. Daremot 
maste man nog anse, att han i fraga 
om sin profilteori gar for Ungt oeh 
fore trader nagot som man skulle viI ja 
karakterisera som en individuellt be
tonad ideassoeiation. I Pudasjarvis 
skold, som f. 0. blott har tinkturerna 
guld oeh svart, har anvants en symbol 
fOr barrskogen, ieke avbildats en sa
dan. Hall vapenkonstnaren skulle ha 
delat faltet med en rak skura, da hade 
val i Hans Krags ogon bjornen van
drat pa en vidstraekt slatt dar land 
oeh himmel mots yid horisonten. En 
skold, delad av bUtt oeh silver yore 
fOljaktligen ett hay! orestads vapen 
(HT 7/311) ar i heraldiskt hanseende 
fullt aeeeptabelt oeh langt battre an 
man get annat som kommit till under 
senaste tid. Hur sedan envar ser det 
hela, ar beroende pa personlig upp
fattning oeh fantasi. 
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2. Samma delningar som i fig. 1, men mede1st 'gmntriidsskum •. Endast hm·isontalt 
anviind motsvamr skuran sin beniimning. 

som om forfattaren icke vore helt 
konsekvent vid sitt forsok att bevisa 
grantradsskurans heraldiska lamplig
het. Han har inte beaktat det som 
redan Torsten G. AminoH påvisat, 
namJigen att skuran blott i horisontal
stallning motsvarar sin benamning. 
Holger Tillisch har åskådliggjort 
molnskuran och klOverskuran stili
serade på olika satt. De aro alIa rik
tiga, overensstammer med beskrivnin
gen och kan anvandas i alIa stallnin
gar. Det hade varit mera logiskt att 
jamfOra lindskuran i detta fall och 
återge utvecklingen från lindbladet 
till lindtradet i sin helhet, alltså den 
narmast stående parallellen till gran
skura-grantradsskura. Månne inte re
sultatet gjort fOrfattaren betanksam? 

Den svenske heraldikern A. Bergh
man presenterar i sin bok »Heraldiskt 
vademecum« trettioen skuror och de
ras svenska benamningar. Om vi till 
dessa fogar von Numers' granskura, 
så behover den nu levande heraldiken 
knappast några fler. 

Sedan ovananfOrda skrivits, har haf-
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tet n:o 9 av Heraldisk Tidskrift hun
nit utkomma innehåldende bl. a. Hans 
Krags artikel (p. 391) som beror sam
ma sporsmål. Med flertalet heraldiker 
delar han uppfattningen om gran
tradsskurans olamplighet. Diiremot 
måste man nog anse, att han i fråga 
om sin profil teori går for långt och 
foretrader något som man skulle vilja 
karakterisera som en individuelIt be
tonad ideassociation. I Pudasjarvis 
skold, som f. o. blott har tinkturerna 
guld och svart, har anvants en symbol 
fOr barrskogen, icke avbildats en så
dan. Hall vapenkonstnaren skulle ha 
delat faltet med en rak skura, då hade 
val i Hans Krags ogon bjornen van
drat på en vidstrackt slatt dar land 
och himmel mots vid horisonten. En 
skold, delad av blått och silver vore 
fOljaktligen ett hav! orestads vapen 
(HT 7/311) ar i heraldiskt hanseende 
fullt acceptabelt och långt battre an 
månget annat som kommit till under 
senaste tid. Hur sedan envar ser det 
hela, ar beroende på personlig upp
fattning och fantasi. 
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