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Nya kommunvapen i Norden
Sverige
6L]ANDE
OLJANDE fyra vapen for de
svenska landskommunerna 6sterOsterfarnebo, Tåsjo,
Tasjo, Gideå
Gidea och Bergsjo,
alla
alIa i Norrland, har utarbetats och
ritats av stadsarkitekten Hans Schlyter, Sundsvall.
6sterfiirnebo kommun i Gastrikland. »1 falt av silver ett rott sakramentskap med dorrbeslag av guld
mentskåp
mellan två
tva åttauddiga
attauddiga roda stjarnor .•
Vapenbilden ar utan namnvard bearbetning hamtad från
fran det aldre av
tva olika existerande sigill fOr Farnetvå
bo socken. De båda
bada sigillbilderna ar
exempel på
pa en intressant och stundom
iakttagen emblematisk fOreteelse; de
fOreter namligen en påtaglig
pataglig likhet
inbordes men fore
forestaller
staller likval helt
olika ting.
Den yngre sigillbilden som ar latt
att tolka visar ett på
pa en uppskjutande
kuHe stående
kulle
staende och med spetsig huv fOrsett torn mellan två
tva femuddiga stjarnor. Sigillet harror från
fran 1800-talet.
ISOO-taIet.
Det aldre sigiHet
sigillet vilket som sagt liknar det yngre visar mellan två
tva åttaudattauddiga stjarnor ett fOre mål
mal erinrande om
en hog, uppåt
uppat avsmalnande husgavel
med spetsigt sadeltak. Det har kunnat
konstateras att detta aldre sigill varit
i bruk sedan åtminstone
atminstone 1682
I6S2 och
fram tiH
till 1800-talets
ISOO-talets borjan.
Yid vapenforslagets uppgorande
Vid
agde fOrfattaren kannedom endast om

F

det aldre sigillet och sålunda
slUunda inte om
den rådande
radande torn
torntraditionen.
traditionen. Under
fOrsoken att tolka den aldre sigiHbilsigillbilden uttalades av forfattarens hustru
den fOrmodan att huvudemblemet
trots sin likhet med en byggnad fOrestaHde något
stallde
nagot från
fran medeltiden hiirrorande kyrkligt inventarium, exempelvis ett altarskåp
altarskap eller
eHer sakramentskap.
skåp. Ett studium av den kande reseskildraren Abraham Hiilphers' 1793

*-*
~

utgivna arbete Gestrikland visade sig
ge visst stod fOr denna formodan .
Hiilphers uppger visserligen att Farnebo sockensigill visar »et Torn emellan 2:ne Stjernor» men tillagger i en
fotnot: »Kan handa et sådant
sadant Helgedoms sUp
skåp hvaruti något
nagot Helgons bild
under påfwe·tiden
pafwe·tiden bars i Procession.»
Yid fOrfattarens darpå
Vid
darpa fol jande samrad med chefen for Statens historiska
råd
museums medeltidsavdelning fors
forste
te
antikvarien Monica Rydbeck erllolls
erholls
en auktoritativ tydning av den aldre
iildre
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GidelL
Gideå.

Tasjii.
Tåsjii.

sigillbilden, innebarande att denna
uppenbarligen in
inte
te forestalIde
forestallde ett
torn men med storsta sannolikhet ett
sakramentskap.
sakramentskåp.
Tinkturvalet silver.rott·guld
silver.rott-guld har
grundats på
pa den uppfattningen att
skapets beslagning bor vara metall och
skåpets
att ovriga tinkturer bor valjas bland
de liturgiska fargerna.
Faststallt av Kungl. Maj:t den 14
FaststalIt
maj 1965.
Gidea kommun iAngermanland.
Gideå
i Angermanland.
»1 falt
faIt av silver en sig stegrande rod
hast.. Traditionell emblematik, vare
sig i form av gamla sigillbilder eller
annat, saknas. Vapnet ar darfOr helt
nyskapat. Den valda bilden har avsetts att motsvara ett onskemål
onskemal hos
kommunstyrelsen att kommunens emblem skall utgora en symbol fOr bygdens två
tva huvudnaringar skogsbruk
och jordbruk. Det har ansetts heraldiskt nodvandigt att hastens stallning
ar bestamd i vapenbeskrivningen.
Stallningen har vid
yid vapnets komponerande tankts motsvara inledningen till
ett hopp, vad som med en ryttarterm
kallas avsprång.
avsprang. Då
Da emellertid stallningen liknar vad som med en vanlig
heraldisk term kallas »sig stegrande.
har på
pa inrådan
inradan av statsheraldikern
valts detta sen
senare
are uttryck.
uttryek. - Antaget
av kommunalfullmaktige den 28 maj
1965. Enar kommunen raknar med
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Bergsjii.

att om några
nagra få
fa år
ar fOrenas med vissa
grannkommuner och brnskOldsviks
stad till en storre kommunal enhet
har man avstått
avstatt från
fran att begara Kungl.
Maj:ts faststalleIse
fasts tall else av vapnet.
vapnet.
Tasjo kommun iAngermanland
Tåsjo
i Angermanland .• 1
faIt av guld två
tva bjalkvis genomgående
genomgaende
rod a gardesgårdar.»
gardesgardar.» Tåsjo
Tasjo upptar
nordvastra hornet av Angermanland
oeh gransar alltså
och
alltsa till Jiimtland och
Lappland. Genom belagenheten i fOrhallande till Jiimtland utgjorde tåsjohållande
tasjobygden fram till 1645 gransmark mot
den dansk-norska kronans valde. Traditionell emblematik saknas. Vapnet
iir nyskapat. Det anspelar på
pa den normala inneborden av forleden tamaIa
tå- i
ortnamnet, ett dialektord med bettydelsen
ydelsen »bygata, smal vag mellan
gardesgardar» (J. E. Rietz). Vapnets
gardesgårdar»
valda konstruktion med två
tva bjalkvis
arrangerade element må
ma kunna erinra
om ett på
pa vissa norsk
norskaa 1500-talsmynt
fOrekommande furstevapen, namligen
huset Oldenburgs. Denna tanke
tankelek
le k har
paverkat forfattarens tinkturval. Fastpåverkat
stallt av Kungl. Maj:t 26 juli 1965.
Bergsjo kommun i HalsingIand.
Halsingland.
Vapnet har antagits av kommunalfullmaktige 1965; dess officiella beskrivning kommer att definitivt formuleras
yid avslutandet av den i borjan av
vid
1966 annu
an nu pågående
pagaende faststallelseprovningen. Det visar i falt
faIt av guld en

Sverige og N
Norge
orge

svart stående
staende man i rustning och sluten hjalm med fallt visir, hållande
hallande i
dextra handen ett kroksvard med
spetsen uppåt
uppat och stodjande sinistra
handen mot hoften. Motivet ar hamtat från
fdin det yngre av två
tva kanda sigill
fOr Bergsjo socken, nyttjat sedan åtatminstone mitten av 1700-talet.
l700-talet. Ett
aldre sockensigill, från
fran 1600-talet,
l600-talet, upptar som marke endast sockennamnets
begynnelsesbokstav. Det yngre sigil!et
sigillet
staende man, sedd
visar en bred bent stående
snett framifrån
framifran vanster och med huvudet i profil mot dexter, ifOrd hel
rustning och hållande
hallande til!
till dexter om
sig ett uppåtriktat
uppatriktat kroksvard.
kroksvaTd. N ågon
agon
till att Bergsjo socken på
fOrklaring til!
pa
1700-talet
l700-talet valt att ersatta sitt flardfria
bokstavsmarke med denna martialiska
bild har det annu
an nu ej varit mojligt att
finna.
Vapnets komponerande har innefattat det heraldiskt intressanta problem som består
besrar i att av en mansklig
gestalt soka med i princip samma metoder som den klassiska heraldiken
har tillampat i fråga
fraga om djur åstadastadkomma ett på
pa skoldytan val fordelat
marke i stallet for att blott och bart
framstalla ett portratt i hel
heIfigur.
figur. De
valda
val
da tinkturerna aro landskapsvapnets ehuru motsatta; svart har dock
valts mest for att ge tyngd och allvar
at figuren.
åt
H. S-r

Norge
Nord-Trr/mdelag fylke.
fylke . •«På
pa SØlv
s\6lv bunn
Nord-TrØndelag
et utbØyd
utb\6yd gull kors». Fylkesflagg: .pa
«På
hvit bunn et utbØyd
utb\6yd gult kors». Moforeslatt av førstearkivar
f\6rstearkivar Halltivet er foreslått
vard
yard Trætteberg,
Tr;etteberg, som har tatt sitt utgangspunkt i Snorre Sturlasons beskrivelse i Heimskringla av Olav den
helliges skjold under slaget på
pa Stiklehvorpi det helstad: .et
«et hvitt skjold hvorpå
lige kors var lagt med gull». Vedtatt
av Nord-TrØndelag
Nord-Tr\6ndelag fylkesting 13. juni
1956 og fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 8. mars 1957. Tegnet
av Hallvard Trætteberg.
Tr;etteberg.
Vest-Agder fylke. «På
«Pa grønn
gr\6nn bunn
en gull eib.
eik». Fylkesflagg: «Pa
«På grønn
gr\6nn
bunn en gul eib.
eik». I forslag av 1930
fra Norges Bondelags Fylkesmerkenevnd var der for Vest-Agder oppført
oppf~rt
to alternativ: hummer og eik. Pi
På Norges Bondelags fylkesfane bruktes fra
1930 det annet av disse to forslag, og
Vest-Agder fylke valgte da dette i
fylkestingets m\6te
møte 1l.
Il. april 1953. Fastsatt ved kongelig resolusjon av 12. december 1958. Tegnet av Hallvard
Tr;etteberg.
Trætteberg.
Hordaland fylke . •«På
pa raud botn to
krosslagde gull\6kser
gullØkser med gullkrone
over». Fylkesflagg: «Pa
«På raud botn to
krosslagde gule 9>kser
økser med gul krone
over». Som fylkesvåpen
fylkesvapen har man her

De fire fylkesvåpen,
fylkesvApen, for
far Nord-Trøndelag
Nard-Tr9lndelag fylke, Vest-Agder fylke, Hordaland
Hardaland fylke, og
ag
Nordland fylke.
Nardland
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Lørenskog.
L!<Irenskog.
valgt samme merke som gildeseglet
for St. OlavsbrØdrenes
Olavsbq6drenes gilde på
pa Onarheim i Tysnes. Dette ble brukt ved
hyldningsm\6tet på
hyldningsmØtet
pa Båhus
Bahus 17. ju1i
juli 1344,
og merket har således
saledes alder og .histo«historie-sus» over seg. Vedtatt av Hordalands fylkesting 31. mai 1949 og fastsatt ved kongelig resolusjon
reso1usjon 1.
l. decemdeeember 1961. Tegnet av kunstmaler Magnus Hardeland.
NOTdland fylke
fylke.. •«På
pa gull bunn en
svart nordlandsbåt
nordlandsbat med mast og råraseil». Fylkesflagg: .pa
«På gul bunn en
seiI».
svart nordlandsbåt
nordlandsbat med mast og råraseiI». Ivikingtiden
seil».
I vikingtiden kalte man Norge
«Landet med de svarte skipene» fordi
skipene var tjærebredde.
tjxrebredde. Det var også
ogsa
nordlandsbaten i senere tid. Ved åa
nordlandsbåten
ve1ge som motiv en svart nord
velge
nordlandslandsbat i stilisert utformning som kombåt
mer vikingskipet meget nær,
nxr, har man
fatt frem en forbindelse mellom gamfått
mel og nyere tid og fått
fatt antydet det
lange perspektiv i fylkets historie. Vedtatt av Nordland fylkesting 5. decemdeeember 1963 og fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 15. januar 1965.
Tegnet av Hallvard Trætteberg.
Trxtteberg.
LtjJTenskog kommune i Akershus
LØTenskog
fylke. «På
r\6dt vassh jul».
«Pa gull bunn et rØdt
Kommuneflagg: «På
«Pa gul bunn et rØdt
r\6dt
vasshjuh. I gammel tid utviklet tømt\6mmerdrift og sagbruksvirksomhet seg til
en hovednæring
hovednxring for LØrenskog,
L\6renskog, og i
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denne sammenheng var sagene, med
vasshjulet som drivkraft, det primære.
primxre.
Pa denne bakgrunn ble vasshjulet
På
valgt som motiv, men det kan også
ogsa
sta for en moderne forstadskommune
stå
med sterk industrireising. «Vassh jul»
skal oppfattes som synonymt med det
vanlige heraldiske uttrykk «mØllehjul»
«m\6lleh jul»
(Muhlmd,
(Miihlmd, TOue de moulin). At det
ikke har den tradisjonelle utforming
med rettstilte hjulskovler, men et forholdsvis naturtro utseende med skråttskrattstilte
gjtjJr det ikke mindre
stil
te skovler gjør
heraldisk korrekt. Vedtatt av LØrenLtjJrenskog kommunestyre 20. oktober 1955
og fastsatt ved kongelig resolusjon 26.
juli 1957. Tegnet av kirkekunstner
Carsten Lien.
Paulus Holm
H olm

Finland
I Finland har inrikesministeriet under
senare halften
half ten av år
ar 1962 och fOrra
hal£ten av år
halften
ar 1963 faststalIt
faststallt fOl jande
kommunvapen. Kommunerna ar alIa
kommunvapen.
landskommuner med undantag av
Forssa, som ar en koping.

BeTgo i Vasa lan: I rott falt
fait en sal
av guld med ryggen bågformigt
bagformigt krokt
at vanster. Bergo ar en skargårdskomåt
skargardskommun, fOr vil
vii ken salen ar ett synnerligen
Iigen lampligt vapendjur, i all synnerhet som den icke
ieke tidigare anvants i
vara kommunvapen. Komponerat av
våra
Gustaf von Numers.
Soini i Vasa lan: I rott faIt en
sankt, mede1st
medelst vågskuror
vagskuror bildad bjalke
oeh darover en krona, allt av guld.
och
Da orten tidigare kallats Kungsåby,
Då
Kungsaby,
eller på
pa finska Kuninkaanjoki (=
Kungsa), ar vapnet talande. KompoKungså),
nerat av Kaj Kajander.
Puolanka (svensk form Puolanlw) i
fait tre koskiilUleaborgs lan: I svart falt
Uleåborgs
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Bergo.

Soini.

lor stalIda
stallda 2 och
oeh
samt ovanfOr dem
en mede
medelst
1st en granskura bildad ginstam, allt av guld. Koskallorna, en
bild som icke
ieke tidigare anvants i finlandsk kommunalheraldik, har tagits
beteekna lanthushålllanthushalli vapnet fOr att beteckna
ning, medan granskuran står
star for forna
tiders betesgång
betesgang och
oeh fOr skogsbruk.
Granskuran, varom ju tidigare skrivits
en hel del i denna tidskrift, ar av den
nyare typen. Vapnet har komponerats
av Aake Kaarnamaa.
Forssa i Tavastehus lan: I blåt
bUttt faIt
ett vattenhjul av silver. Kopingen fOrde tidigare ett av statsrådet
statsradet den 9 maj
1947 (fore lagen om kommunvapen
tradde i kraft vid
yid ingången
ingangen av år
ar
1949) faststalIt
faststallt vapen, varom stadgades
»att i Forssa kopings vapen den av
en vågskura
vagskura delade skOlde
skOlden,
n, i ovre
uvre
silver faIt
Hilt upptager den roda namnbokstaven F och
oeh ovanfOr skuran tre
bU våglin
blå
vaglin jer, i nedre
neclre blått
bUtt faIt ett
silver vattenhjul.» K6pingens nya va-

Forssa.

Puolanka.

pen ar en fOrbattring av det gamla.
Komponerat av Olof Eriksson.
Anttola i S:t Michels
Miehels lan:
Hin: I faIt av
guld ett svart Andreaskors belagt med
tva korslagda skidspjut av guld med
två
trissorna uppåt.
uppat. Vapnet syftar på
pa
landskapet Savolax' redan under konung Gustav Vasas
Vas as tid hnda
kanda skid16partrupper
l6panrupper samt ortens forna bj6rnjagare och
oeh nutida framstående
framstaende skid16pare. Komponerat av Gustaf von
Numers.
Savonranta i S:t Michels
Miehels lan:
Hin: I
svart faIt en mede1st
medelst en vågskura
vagskura bildad ginpost och
oeh en spand båge,
bage, aUt
allt
av guld. »Savo» ar det finska namnet
pa landskapet Savolax, vars vapenbild
på
ar en spand båge
bage samt farger guld
oeh svart. Då
och
Da »ranta» betyder strand
oeh anges av vågskuran,
och
vagskuran, ar vapnet
talande. Komponerat av Olof Eriksson.
Pomarkku (svenska Påmark)
Plimark) i Abo
oeh Bj6rneborgs lan: I faIt av guld en
och

Anttola.

Savonranta.
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bla ginstam bildad av en sågskura
blå
sagskura med
fem uppåtriktade
uppatriktade tander. Skurans uppatriktade fem tander representerar de
åtriktade
fern hemman, ur vilka kommunens
fem
uppstatt. Darfor har aven
bebyggelse uppstått.
tandernas antal namnts i blasoneringen. Komponerat av Gustaf von Numers.
Viistanfjiird i Abo och Bjorneborgs
Hin: I rott falt en stortad sparre ovan
at£61jd av en skeppsklocka,
åtf61jd
skeppskloeka, båda
bada av
guld. Vastanfjard ar en kustkommun,
vilket anges av skeppskloekan,
skeppsklockan, som
star
står fOr kustfart. Den stortade sparren
bildar begynnelsebokstaven i kommunens namn. Komponerat av Gustaf
von Numers.
Alastaro i Abo och
Alastara
oeh Bjorneborgs lan:
I svart falt tva
två stolpvis stallda, mot
varandra vanda el
eldstal
ds tål mellan två
tva
k16verblad, allt av guld. Vapnet bygger på
pa kommunens tidigare och
oeh nuvarande
varan
de naringsliv i det eldstålen
eldstalen syftar på
pa den tandsticksfabrik,
tandstieksfabrik, som tidigare funnits på
pa orten, medan kloverbladen anger, att jordbruk numera ar
kommunens huvudnaring. Komponerat av Pentti Vakkamaa.
Karleby (finska Kaarlela) i Vasa
lan: I blått
blatt faIt
Hilt en t1pprest
upprest mård
mard av
silver med bevaring av guld och darover tre bjalkvis ordnade kronor av
guld. Vapnet återgår
atergar på
pa ett gammalt
soekensigill från
sockensigiH
fran 1600-talet. I det fanns
under kronorna ett oidentifierbart
djur, som i vapnet återgetts
atergetts med landskapet osterbottens tidigare vapendjur, mården.
marden. Komponerat av Gustaf
von Numers.
Karkku i Abo och
oeh Bjorneborgs lan:
I blått
bUtt faIt ett hjulkors av guld vars
omkrets bildats medelst en korsskura.
Kommunen har antagit vapnet for
att hedra sin medeltida stenkyrka.
Komponerat av Lauri Ahlgren.
Lokalahti i Abo och
Lakalahti
oeh Bjorneborgs
lan: Skolden delad av rott, vari en
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flygande mås
mas av silver med svarta fOtter, och
oeh silver, vari ett genomgående
genomgaende
rott nat. Lokalahti ar en kustkommun, vilket ju aven återges
aterges av vapnet.
Komponerat av Ahti Hammar.
Petiijiivesi i Mellersta Finlands lan:
I faIt av silver ovanfOr en av en vågvagskura bildad rod stam en svart fura.
Vapnet ar talande ty .petaja. betyder
fura och
oeh »vesi. vatlen
vatten eller sja.
sjo. Komponerat av Olof
010£ Eriksson.
Kivijiirvi i Mellersta Finlands lan:
I faIt av silver en svart tupp med rod
bevaring sdende
stående på
pa en svavande, nedtill
vagskura bildad, rod
tiH medelst en vågskura
bjalke. Enligt sagnen bestamde sockensoekenborna platsen fOr sin kyrka sålunda,
salunda,
att de lat en svart tupp segl
seglaa ut på
pa
sjon Kivijarvi på
pa en spåna.
spana. Dar spåspanan med tuppen flot
flat i land bygdes
sedan kyrkan. Komponerat av Gustaf
von Numers.
Muuruvesi i Kuopio lan: I gront
grant
faIt två
tva bjalkvis utskjutande spetsar
till flottningshakar (båtshakar)
(batshakar) av siltiH
grana falt
fait hanvisar tiH
till
ver. Sk61dens
SkOldens grona
jordbruk och
oeh flottningshakarna tiH
till
skogsbruk, traktens två
tva fornamsta naringsfang_
ringsfång_ Komponerat av Kaj Kajander.
Puumala i S:t Miehels
Michels lan:
Hin: I svart
faIt tre stolpvis bredvid varandra stalIstallda strålar
stralar av silver, var och
oeh en belagd
med en svart brinnandegranat. Mot
slutet av den svenska tiden i Finland
var Puumala .g ranstrakt och då
da platsen
samtidigt var en port tiH
till de ovre delarna av Saimens sjosystem, har dar
statt strider mellan svenska och ryska
stått
trupper. Detta återges
aterges av vapnet.
Komponerat av Tapio Vallioja.
Kiurtlvesi i Kuopio lan: I svart falt
en larka av guld med utbredda vingar
nedtill åtf61jd
nedtiH
atf61jd av tre sjoblad av silver
stalIda 2 och 1.
stallda
l. Vapnet ar talande, ty
»kiuru. betyder liirka och
oeh .vesi», som
ovan redan sagts, sja
sjo eller vatten. Det-

Finland

Pomarkku.

Vastanfjard.

Karleby.

Karkku.

Alastaro.

Lokalahti.

Petajavesi.

Kivijarvi.

Muuruvesi.

Puumala.

Kiuruvesi.

Vahto.
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ta senare har dock återgetts
atergetts med sjoblad istiillet
istallet fOr den vanligare vågvagskuran. Komponerat av Tapio Vallioja.
Vahto i Abo och
oeh Bjorneborgs lan:
Hin:
I rott faIt tre bjalkvis i stolpe stallda
stalIda
kronta lieblad, allt av guld. Vapnet
har harletts darur, att i Vahto tidigare
fanns kronoallmanningar, vilka anvan des fOr gemensam slåtter.
vandes
slittter. Komponerat av Olo{
Olof Eriksson.
De ovannamnda vapnen har faststallts, de for Bergo, Soini, Puolanka
oeh Forssa den 29 augusti, det fOr
och
Anttola den lI november odl de fOr
Savonranta, Pomarkku och Vastanfjard den 18 december
deeember 1962 samt det
fOr Alastaro den 7 januari, de fOr
Karleby, Karkku, Lokalahti och Petajavesi den 12 februari, de fOr Kivijarvi, Muuruvesi och Puumala den
jiirvi,
18 april samt de for Kiuruvesi och
Vahto den 7 juni 1963.
De teckningar,
teekningar, som åtfolja
at£olja denna
artikel, har utforts av Olof Eriksson.
B.T.

Danmark
Siden oversigten i Heraldisk Tidsskrift
nr. 11 p. 45, marts 1965, har i hvert
fald yderligere seks danske kommuner
begyndt at fØre
f~re våben.
vaben. 0lgod
Ølgod Kommunes er udarbejdet af Heraldisk Institut (Himmerlandsvej 22, KØbenhavn
K~benhavn

Øsby.
0sby.
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F), dvs. komponeret af Grunddal Sjallung og tegnet af Fram
Franz Sedivy. 0sby
Øsby
og Assing våbener
vabener og formodentlig
ogsa Dalum m. n.
også
fl. er udarbejdet af
Statens Heraldiske Konsulent, Paul
Warming. Alle seks er godkendt af
Indenrigsministeriet.
0sby
Øsby Kommune, Haderslev Amt. I
rØdt
r~dt felt en af b~lgeskurer
bØlgeskurer dannet
bjxlke mellem et leblad og et ålejern,
bjælke
alejern,
alt sØlv.
s~lv. - Lebladet står
star for kommunens landbrug, ålejernet
alejernet for dens
»str~mmen« for sundet melme 1fiskeri, og »strømmen«
lem ArØ
Ar~ og fastlandet.
Skibby Kommune, Frederiksborg
Amt. I rØdt
r~dt felt et jagtllorn
jagtllOrn mellem
tre neg, alt guld. - Hornet er taget
fra Horns Herreds segl, kendt fra
1584. Negene anskueliggØr
anskueligg~r en landbrugskommune.
Dalum Kommune, Odense Amtsradskreds. I rØdt
rådskreds.
r~dt felt en af b~lgesku
bØlgeskurer dannet sinister skrabjxlke,
skråbjælke, SØlv,
s~lv,
mellem en alterkalk og et vandmØllevandm~lle
hjul, begge af guld. - Strømmen
Str~mmen står
star
for Odense A, som lØber
l~ber igennem
kommunen, alterkalken for det gamle
Dalum Kloster, og vandmØllehjulet
vandm~llehjulet
for dettes mØlle
m~lleanlxg
anlæg og deraf udviklede industrier, isxr
især Dalum Papirfabrik.
0lgod
Ølgod Kommune, Ribe Amt. I
grønt
gr~nt felt en guld ring mellem tre udadvendte klØverblade,
kl~verblade, SØlv.
s~lv. - I Hjeding, i kommunen, oprettedes i 1882
Danmarks fØrste
f~rste andelsmejeri, symbo-

Skibby.

Dalum.

Finland og Danmark

0lgod.
Ølgod.

Assing.

liseret ved »smØrringen«
»sm9>rringen« og klØverkl9>verbladene i det grønne.
gr9>nne.
Assing Kommune, RingkØbing
Ringk9>bing Amt.
I sort felt et SØlv
s9>lv vædderhoved,
v<edderhoved, set
forfra. - Den sorte baggrund betegner
det gamle
gamIe hedesogn, den mØrke
m9>rke lyng;
v<edderhovedet
vædderhovedet står
star for tidligere tiders
fareavl, viderefØrt
fåreavl,
videref9>rt i nutidens tekstilindustri.
VallØ
VallrfJ Kommune, Præstø
Pr<est9> Amt. I
SØlv
s9>Iv felt et grønt
gr9>nt firklØverblad;
firkl9>verblad; det
hele inden for en rØd
r9>d bort med SØlv
s9>lv
roser. - FirklØveren
FirkI9>veren står
star for de fire
tidligere kommuner som 1/4 1962 blev
sUet sammen til den nuværende
nuv<erende storslået
kommune. Kransen af roser repræsenrepr<esenterer Mette Rosenkrantz, som i 1500tallet opfØrte
opf9>rte VallØ
Vall9> Slot.
Samtidig med at disse seks kommuner er tddt
trådt ind i de våbenfØrendes
vabenf9>rendes
Holbtek Amtskommune
Amtslwmmune
r<ekker, har Holbæk
rækker,
kasseret sit gamle
gamIe våben
vaben og taget sig
et nyt.
I 1935 fremlagde P. B. Grandjean
forslag til våbener
vabener for samtlige det
egentlige Danmarks 25 amter. I 19>bet
løbet
af otte år
ar blev 10 af
a1 disse vedtaget,
deriblandt Holbæk
Holb<ek Amts i 1936, bekr<eftet ved kgl. resolution 1938. Om
kræftet
sine forslag skrev Grand jean selv,
seIv, at
de skulle vi
vise
se »noget ganske s<erligt
særligt
bem<erkelsesv<erdigt
bemærkelsesværdigt for hvert amts vedkommende, historisk, topografisk eller
ell er

Vallf/l.
Vallø.

erhvervsm<essigt«,
erhvervsmæssigt«, men det var »selvsagt umuligt at få
fa alt med«'. I Holbæk
Holb<ek
Amts tilf<eIde
tilfælde gjorde han dog hvad
han kunne (se illustrationen til venstre):
I sort felt viser våbenet,
vabenet, i guld, syv
forskellige mærker,
m<erker, taget fra seglene
segIene
for de herreder, som amtet omfatter:
Merl9>se Herreds tvilling-kirketårne,
MerlØse
tvilling-kirketarne,
Tuse Herreds tudse, SamsØ
Sams9> Herreds
to årer,
arer, LØve
L9>ve Herreds lØve,
I9>ve, Ars
AI'S Herreds dobbeIt9>rn,
dobbeltØrn, Skippinge Herreds
skib, og ads
Ods Herreds stjerne.

I maj 1965 godkendte Indenrigsministeriet et nyt våben
vaben for Holbæk
Holb<ek
Amtskommune (til hØjre):
h9>jre): I sort felt
en åben
aben krone mellem tre skibe af
vikingetype, alt af guld. Det nye våvaben skal
skaI anskueliggØre
anskueliggl6re middelalderens
middelaIderens
kongehyIdinger på
kongehyldinger
pa IsØre
IS9>re Ting, hvortil
hvortiI
man kom sejlende
sejIende fra hele riget.
S. T.A .
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