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Norge
Ostfold fylke.
ARPSB ORG BY i Østfold
gaende svart
«Pa gull bunn en gående
«På
borg •. I forslage t
bj~rn
bjØrn over en svart borg».
byvap en heter det videre:
til dette byvåp
«Vapen skjoldet kan, der det passer, bli
«Våpen
fl ankert av to skjoldh oldere: en oppbjØrn som holder et banner
rett svart bj~rn
med gult kors p åa hvit duk og en oppbjØrn som holder et banner
rett svart bj~rn
».
dannet som en hvit, plastisk lindorm •.
innvapenet
våpenet
av
ave.
«festutg
I denne
valgspra k:
ogsa byen Sarpsbo rgs valgsprå
gar også
går
»Non debellic ata« (Ikke overvun det) .
Ordene forekom mer i et brev fra 1280arene fra Jarlen av Sarpsbo rg, baronen
årene
~n, til den skotske konges
ErlingssØn,
Alv Erlingss
mester) : »Norveg ia
(hushov
al
senesch
non est adhuc ita debellic ata ut vestris
se permittat urgeri calcarib us«. Norge
sa svekket av krig at hun lar
er ikke så
seg tvinge av Eders spore. (Absalo n
Utsagne t
oversett else).
ns
Pede rss~ns
PederssØ
ogsa p åa
også
passer
men
rike,
Norges
gjaldt
byen Sarpsbo rg.
bjØrnen ,
De to motiver, borgen og bj~rnen
bysegl
gamle
rgs
Sarpsbo
fra
hentet
er
fra 1556 som antageli g er en gjentafatt
gelse av det m an mener byen har fått
lenderfar,
~ns
Øns
Erlingss
Erlingss
Alv
av
1276
i
Alvss~n,, som hadde
mannen Erling AlvssØn

S
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residerttee i SarpsBorgarsyssel i len og resider
pa den tid.
borg på
Vedtatt av Sarpsbo rg kommu nestyre
16. decemb er 1965, fastsatt ved kongeIl. mars 1966. Brukes
lig resolusj on 11.
i
f~rstearkkiogsa som fl agg. Tegnet av fØrstear
også
erg.
Tra:tteb
Trætteb
d
var Hallvar
s~lv bunn en
.Pa SØlv
Buskeru d fylk e. .På
bjØrn •. Om motivet utbla bj~rn
opprett blå
ng
inns tilling
taler komitee n som avgav innstilli
til fylkestin get, at det er i samsvar med
et forslag fra 1930 og finnes passend e,
dalf~rer
pa bakgrun n av fylkets dalfØrer
sett på
for~vrig
og skogstre kninger, hvor det forØvrig

Buskerud fylke.
bjØrn. Hva
fremdel es forekom m er bj~rn.
angar, kan det ha en
tinkturv alget angår,
ba kgrunn i at fylket i flere hundre
s~lvverk (Kongsb erg)
ar har hatt et sØlvverk
år
blafarve verk (Modum ). Vedtatt
og et blåfarve
av Buskeru d fylkestin g 9. novemb er
1965, fastsatt ved kongeli g resolusj on
ogsa som flagg.
l. april 1966. Brukes også
1.
Tra:tf~rstearkivar Hallvar d TrætTegnet av fØrstear
teberg.
H edrum kommu ne i Vestfold fylke.
skrabjel ke
itts skråbjel
bØlgesntts
gr~nt felt en b~lgesni
«I grØnt
s~lv.. Motivet har sin bakgrun n i
i SØlv».
kommu nens topogra fi: Hedrum er en
jord- og skogbru kskomm une som i
skjæres av
hele sin lengde gjennemskja:res

Norge og Finland

Hedrum kommune.

NumedalsIagen. Herav grønt
Numedalslågen.
gr91nt for jord
og skog, sØlv
s911v for elven som slynger
seg gjennem bygden. Vedtatt av Hedrum kommunestyre 30. september 1966,
fastsatt ved kongelig resolusjon 18.
november 1966. Brukes også
ogsa som flagg.
Tegnet av D. Krohn-Holm jr.
Paulus Holm.

Finland
Denna gång
gang har jag av praktiska skiil
frangatt min tidigare vana att presenfrångått
tera de nya finlandska kommunvapen
i kronologisk ordning . ..som kalla har
jag, som tidigare namnts, anvant professor Kauko Pirinens med korta mellanrum i tidskriften »Maalaiskunta.
(= Landskommunen) återkommande
aterkommande
anmalningar av de senaste kommunvapnen. Dessa anmalningar hade dock
upphort fOr någon
nagon tid och
oeh forst nypa en gång
gang anmalt de
ligen har han på

Aitolahti

under tiden 1.7. 1963 - 30.6. 1966 faststallda vapnen, sammanlagt 50 stycstyeken.
Denna hans anmalan, liksom de tiatfoljts av bilder av vapdigare, har åtfoljts
nen. Då
Da dessa nu till storsta delen ar
atergivna på
återgivna
pa fem bildsidor, har jag
med vanligt tillstånd
tillstand av ehefredaktochefredaktoren for »Maalaiskunta. Aarne Eskola
anvant dessa bilder for denna artikel.
Bilderna ar ordnade alfabetiskt enligt kommunernas finska namn och
oeh
darfOr återges
aterges dessa vapen icke
ieke i den
ordning de faststallts, utan i den ordning de ar upptagna på
pa bildsidorna.

Aitolahti, landskommun i Tavastehus lan: I rott faIt en mede1st
medelst vågvagskuror bildad bjalke av guld belagd
med tre ovala i sidorna
si dorn a intryckta
intryekta svarta
ringar. Komponerat av Gustaf von
Numers och
oeh faststallt 9.6. 1965. Detta
ar ett i flere avseenden sareget vapen.
Beslut om kommunens inkorporering
med Tammerfors stad hade redan fatda kommunen ville ha kvar
tats, men då
ett minne från
fran den tid den var en
sjalvstandig administrativ enhet, skaffade sig kommunen ett vapen, ehuru
detta kunde anvandas endast några
nagra
manader. Vapenbilden ovala i sidorna
månader.
intryekta ringar torde vara enaståintryckta
enastaende, men så
sa hansyftar de aven på
pa
nagot så
något
sa speciellt
speeiellt som jordens aldsta
kanda fossil, kolpungarna i Aitolahtis

Evijiirvi
Evijarvi

Hitis/Hiittinen
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Nye kommunevåpen
kommunevapen

li/ljo
Ii/ljo

Iisalmi/ldensalmi

strandklippor. (Hoppas jag har namnet på
pa fossilet ratt, har ej varit i tillfalle att kontrollera det.) Man kan ej
annat an beundra konstnaren, som
lyekats uppfylla Aitolahtibornas onslyckats
kan att fa
få denna sallsynthet i en
vapenskold.
Evijii1'vi, landskommun i Vasa lan :
blatt falt två
tva frånvanda,
franvanda, rodbevarade
I blått
fiskar av silver uppstigande från
fran en
me deIst en vågskura
vagskura bildad stam av
mede1st
silver. Komponerat av Olof Eriksson
oeh faststallt
och
faststalIt 19.9 1963. Stammen återi'tterger sen
senare
are delen av kommunens n
namn,
amn,
jiirvi betyder .sjo., medan fiskarnas
roda fenor kan tank as syfta på
pa namnets fOrsta del, evi, egentligen evii,
som betyder .fena • .
Hitis (finsk form Hiittinen), landskommun i Abo och
oeh Bjorneborgs lan:
I rott faIt en bjalke av guld belagd
med två
tva frånvanda
franvanda treuddiga blå
bIli ljuster med gemensamt skaft. Kompo-

J eppo/ Jepua
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Isojoki/ Storå
Stora

nerat av Gustaf von Numers och faststalIt 8.10. 1964. Trakten har tidigare
stallt
gått
g~ltt under namnet Kyrkosund, vars
aterges av bjalken. D
Daå Hitis
senare del återges
ar en skargårdskommun,
skargardskommun, ar ett fiskeredskap, ljustret, en Himplig vapenbild.
li
Ii (svensk form Ijo) , landskommun i
Uleaborgs lan: Skolden delad i guld,
Uleåborgs
bla balansvåg,
balansvag, och blått,
blatt, vari
vari en blå
ett genomgående
genomgaende nat av guld. Komponerat av Kaj Kajander och faststallt
faststiillt
9.2. 1966. Vapnet återgår
atergar till det vapen, som fOrdes av innehavarna av Ijo
friherreskap, vilka horde till atten
Natt och
oeh Dag. Till åtskillnad
atskillnad har i det
ovre faltet insatts balansvågen,
balansvagen, som
paminner om Ijo forna handelsplats,
påminner
medan det nedre faltets gallerverk
ersatts med ett nat till minne av det
fordom rika laxfisket i Ijo alv.
lisalmi
Iisalmi (svenska 1I densalmi), stad i
Kuopio lan: SkOlde
Sk61den
n mede1st
medelst en vågvag-

Jamijarvi

Kangaslampi

Finland og Danmark

skura delad i svart, vari en uppåtrikuppatriktad spand båge
bage av guld, och guld, vari
tva korsade bilor åtfoljda
två
atfoljda av fyra rosor
stallda 1-2-1, allt svart. Komponerat
av Ahti Hammar och faststallt 24.9
pa det år
ar 1894
1964. Vapnet bygger på
fOr staden faststallda va pnet, vilket
salunda, att en blå
bla bjalke,
fOrbattrats sålunda,
at falten, avlagsnats. Då
Da
som skilt åt
Savolax' bage
båge dessutom i det nya vapnet återges
aterges helt i guld, innehåller
innehaller vapnet endast två
tva tinkturer, alla renlariga heraldiker till gladje.
Isojoki (svenska Storå),
Storll), landskommun i Vasa lan: I svart falt en stolpe
av silver be1agd med ett rott ax. Komponerat av Pentti Vakkamaa och faststallt 11.1.
ILL 1966. Kommunens svenska
namn ar en direkt oversattning av det
finska. An återges
aterges av silverstolpen,
ocksa kan beteckna bokstaven
som också
I, begynnelsebokstaven i kommunens
finska namm. Axet hansyftar naturligtvis på
pa jordbruk, kommunens huvudnaring.
Jeppo
jeppo (finska Jepua),
jepua), landskommun
i Vasa lan: I rott falt en lok
lokaa av guld.
Komponerat av Gustaf von Numers
och faststallt 28.12. 1965. Kommunen
har låtit
Utit hastskotseln representera jordbruket och placerat en lok
lokaa i sitt vapen. En i Finland ny och mycket
lyckad vapenbild.
Jiimijiirvi,
jiimijiirvi, landskommun i Abo och
Bjorneborgs lan: I falt av guld en
balk åtfOljd
atfOljd av två
tva balkvis stallda flygande svalor, allt
aUt blått.
bUtt. Komponerat
av Gustaf von Numers och faststallt
26.4. 1965. Jamijarvi ar ett centrum
for flygsport i Finland, i synnerhet
segelflygning, varav valet av vapenbilder. Dessas stallning visar en stravan framåt
framat och uppåt.
uppat.
Kangaslampi, landskommun i St
Michels lan: I svart faIt ett sjoblad av
guld. Komponerat av Kaj Kajander

och faststallt 4.11. 1965. Senare halften
half ten
av kommunens namm, lampi, betyder
»tjarn» eller »trasb, så
sa sjobladet ar
ett lampligt marke fOr kommunen.
B.T.

Danmark
Siden oversigten i Heraldisk Tidsskrift nr. 13, 1966, p. 112, har i alle
fald yderligere fire danske kommuner
begyndt at fØre
f~re våben,
vaben, alle fire indregistreret i Indenrigsministeriet.
Vamdrup Kommune, Ribe Amt. I
grønt
gr~nt felt en af b~lgeskurer
bØlgeskurer dannet
strale med spidsen i øverste
stråle
~verste sinister
hjØrne
hj~rne samt øverst
~verst dekster en åben
aben
krone, alt guld. - Krone og stråle
strale
star for Kongeaen,
står
Kongeåen, den gamle
gam1e grænse
gr:ense
mellem N~rreNØrre- og SØnderjylland,
S~nderjylland, som
har sit udspring i kommunen.

Vamdrup og ThurØ.
Thurlii.

ThurtfJ Kommune, Svendborg Amt.
ThurØ
I guld felt et sort skibsrat. - Et smukt
og velegnet m:erke
mærke for en gammel
skipperØ,
skipper~, kendt for sine langfarende
sejlskibe, rederier og skibsværfter.
skibsv:erfter.
Skelby-Gedesby Kommune, Maribo
Amt. I SØlv
s~lv felt fern
fem af b~lgeskurer
bØlgeskurer
dannede rØde
r~de bjælker,
bj:elker, og lagt derpå
derpa
en ovenfra kommende grøn
gr~n spids med
en stående
sdlende SØlv
s~lv svane. - Kommunen
ligger på
pa Falsters sydspids, som anskueligg~res af det grønne
gr~nne felt omgiskueliggØres
vet af b~lger.
bØlger. Svanen er taget fra Falster SØndre
S~ndre Herreds segl, fra 1584.
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Skel
Skelby-Gedesby
by-Gedesby og Åby.
Aby.

Aby Kommune, Arhus Amt. I blåt
bUt
[elt
(elt en af
a£ bØlgeskurer
b\6lgeskurer dannet sinister
skd'tbjxlke, sØlv,
skråbjælke,
s\6lv, og øverst
\6verst dekster et
latinsk kors, også
ogsa sØlv,
s\6lv, om hvis top er
plaeeret en åben
placeret
aben guld krone. - Kors
med krone står
star for »Abykrucifikset.
»Abykrueifikset«
xldste bevarede
fra o. 1100, Danmarks ældste
stykke kirkeinventar, tidligere i Aby
pa Nationalmuseet .• StrømStr\6mKirke, nu på
men« repræsenterer
men.
reprxsenterer Arhus A.
S.T.A.

Sverige
FOljande tre vapen for de svenska
Bjuraker, HarmånHarmanlandskommunerna Bjuråker,
ger och
oeh Hofors, alIa i Gavleborgs lan,
har utarbetats och
oeh ritats av stadsarkitekten Hans Sehly
Schly ter, Sundsvall.
Bjurll kers lwmmun i HalsingIand.
Bjuråkers
Halsingland.
.1
»1 blått
blatt faIt ett av snedstalIda
snedstallda strangar
bildat
bild
at galler
gall er av guld med fyruddiga
stjarnor av guld i rutorna.» FaststalIt
Faststallt
deeember
av Kungl.
Kung!. Maj :t den. 16 december
1966.

Bjurllkers kommun.
Bjuråkers
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Bjurakers kommun omfattar
Bjuråkers
om fat tar de
båda socknarna
bada
soeknarna Bjuråker
Bjuraker och
oeh Norrbo.
Nagon lokal emblematisk tradition
Någon
finns inte. Båda
Bada socknarna
soeknarna har haft
soekensigill men dessa har varit av
sockensigill
den i HalsingIand
Halsingland vanliga typ som
soekennamsasom marke endast har sockennamsåsom
nets begynnelsebokstav. Det har
haT darfOr
darf6r
gallt att helt nykonstruera ett vapen.
Vapnet borde enligt kommunens onskan inte anspela mera på
pa Bjuråker
Bjuraker
an på
pa Norrbo. Vapen16sningar med
hansyftning exempelvis
ex em pe lvis på
pa den språksprakliga inneborden av kommunens namn
(bjur = baver) kom sålunda
salunda inte i
fraga. I stallet kom intresset att rikta
fråga.
sig på
pa landskapets emblematik i aldre
tid i syfte att finna någon
nagon lamplig
heraldisk bild eller sigillbild varav
nagon beståndsdel
någon
bestandsdel skulle kunna annekteras som ett vapen for kommunen.
Halsinglands vapendjur, bocken,
HalsingIands
boeken, befanns red an gå
ga igen i vissa kommunvapen och
oeh lamnades darfor ifred. I
stallet påtraffades
patraffades ett anvandbart mopa 1300-talet
l300-talet graverat sigill
tiv i ett på
sarskilda provins som norra
for den sarskiIda
Halsingland utgjorde på
HalsingIand
pa medeltiden
oeh som hette Sunded eller Sundhede.
och
Sigillet, vars stamp ar bevarad, utgores av en konventionelIt
konventionellt arrangerad,
illa stavad latinsk omskrift, +S' CUMUNITATIS IN SUNDDEDHE, och
inom denna en cirkular
eirkular yta over vilviItva horisontella, tamIigen
tamligen
ken loper två
smala band, det ovre med texten
SUND och det undre med texten
DEDHE. De delar
del ar av ytan som inte
upptas av banden ar graverade med
ett finmaskigt rutnat; i varje ruta
sitter en liten figur som ser ut som ett
mellanting mellan en fyruddig stjarna
oeh en fyrbladig blomma.
och
Rutnatet med dess
de ss små
sma figurer torde
av sigillgravoren inte ha varit menat
att utgora någonting
nagonting annat an ett

Sverige

ytornament i gotikens anda. Bilden
i sin helhet kan sagas se ut som ett
vapen med två
tva bjalkar. Huruvida den
verkligen varit menad att utgora hetordee
raldik i egentlig bemarkelse tord
emellertid var
varaa tvivelaktigt.
Åven om alltså
alltsa rutnatet från
fran borjan
Aven
sannolikt inte varit annat an ett ornament, jamforbart med heraldikens dafOre faller som om man
maskering, fOrefaller
med tiden kommit att uppfatta det
som ett emblem. Olof
Olo! Broman beskriver sigillet i sitt stora arbete om Halsingland, Glysisvallur (1726). Han anger att det inte innehåller
innehaller något
nagot vapen: .allenast på
pa utstrakt Nat, med
korss i hwarje masko ... « I Svensk
Uppslagsboks artikel om HalsingIand
Halsingland
anges att i borjan av 1300-talet norra
Halsingland (Sunded) hade .eget siHalsingiand
gill: rutat fait, varover namnet.»
Bjuraker ligger inom det
Eftersom Bjuråker
gamla Sundeds territorium och
oeh de
andra kommunerna inom det territoriet redan hade vapen togs alltsa
alltså rutnatet, med ett fOr heraldiska funktioner lampligt reducerat
redueerat antal
an tal maskor, som vapen fOr Bjuråker.
Bjuraker. De
valda tinkturerna, blått
bUtt och guld, motsvarar dem med vilka Bjuråkers
Bjurakers B en
gang i tiden återgivits
gång
atergivits på
pa den gamla
militarfana varom narrnare
narmare berattas i
notisen om Harmångers
Harmangers vapen. Beskrivningen har utarbetats av statsheyid faststallelseprovningen.
raldikern vid
Sundeds sigillbild med sina båda
bada
bjalkliknande textprydda band har
viss likhet med Medelpads vapen,
.tree stromer tillhope,» sarskilt i såsadana framstallningar i vissa gamla
sigill som visar strommarna med svaga
sigilI
eller rent av obefintliga bOljelinjer.
Likheten ar sarskilt intressant i fråga
fraga
om det speciella
speeiella medelpadssigill vari
man graverat strommarna helt raka
och inte bara inskrankt deras antal
till två
tvii utan aven demonstrativt mar-

kerat deras antal med tex
texten
ten .2 ALFÅLFeventuellt slaktskapsfOrhålslaktskapsfOrhiHVER.» Ett eventuelIt
lande mellan sunded-sigillet oeh
och Medelpads vapen - som ju tillskapas under 1500-talet
l500-talet - får
£ar kanske begrundas
andra sammanhang senare.

Harml'mgers kornmun.
Harmångers

Harmllngers kommun i Halsing.
Harmångers
land. .Delad och overkIuven skold;
1)
l) i blått
blatt faIt, mellan tvenne rundlar,
en versal av bokstaven I med utsvangda andar och
oeh en rund fortjockning
fortjoekning
mitt på
pa stapeln, allt av guld; 2) i fait
bU hammare
av guld en stolpvis stalld
stalId blå
samt 3) i svart faIt, ovan en sexuddig
stjarna, trenne versaler av bokstaven
H, den mellersta, med ett från
fran dess
tvarstreek uppskjutande kors, bred are
tvarstreck
an de andra, bokstaverna stående
staende så
sa
tatt intill varandra att angransande
staplar samrnansmalta,
sammansmaIta, allt av guld .•
Antaget av kommunalfullmaktige och
i november 1966 insant till Kung!.
Kungl.
Maj: t fOr faststallelse.
faststalleIse. Faststallelseprovning pågår.
pagar. Den anfOrda beskrivningens ord
ordalydelse
al yde Ise ar forfattarens;
en definitiv, offieiell
officiell beskrivning formuleras fOrst vid
yid faststallelseprovningens avslutande.
Harmangers kommun omfattar HarHarmångers
mangers, IIsbo
mångers,
Ilsbo och Jattendals socknar.
soeknar.
Samtliga socknar
soeknar har haft intressanta
soekensigill; av dem ar ,Harmangers
sockensigill;
,Harmångers
oeh Jattendals av monogramtyp. ]atoch
Jattendals monogram, ett I (fOr .IETEN-
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DAL.), jamte vissa bitecken, har i
medvetet heraldisk utformning, i gult
på
pa en m()rkblå
morkbIa skold, ingått
ingatt i dekorationen på
pa en målad
malad militarfana, tillverkad 1675; mera harom nedan. Vapnet innehåller
innehaller samtliga tre socknars
sigillmarken; fOrhållandet
fOrhallandet motsvarar
ett onskemål
onskemal från
fran kommunens sida.
Harmangers sigillmarke återges
Harmångers
aterges i
skoldens nederdel. Sigillet får
far fOrmodas harrora från
fran 1600-talets sen
senare
are
MHt.
hiilft. Det har nyttjats annu på
pa 1800far uppfattas som ett
talet. Market får
monogram men det skiljer
skil jer sig från
fran de
i Halsingiand
Halsingland vanliga sockensigillen
av monogramtyp genom en mera komplicerad och så
sa att saga utspekulerad
utformning och vissa emblematiska
tillbehor som kan tyckas ge bilden en
naranog liturgisk uppbyggnad. Market
har viss
vi ss likhet med den typ av IHSmonogram vari från
fran den mellersta
bokstaven (vare sig vi fattar den som
ett latinskt H
HelIer
eller som ett grekiskt
eta) uppskjuter ett kors. Om den som
utfunderat market kant till denna typ
av IHS-monogram - kanske har det
varit socknens kyrkoherde - torde
han ha menat att monogrammet i harmangerssigillet inte bara består
mångerssigillet
bestar av de
tva H som tydligt framtrader till hoger
två
och till vanster utan också
ocksa av ett centraIt H. Hur som helst har forfattaren
tralt
tolkat market såsom
sasom bestående
bestaende av
.trenne versaler av bokstaven H .• For
begrundandet av frågan
fragan om hur många
manga
H market egentligen innehåller
innehaller kan
ha sitt intresse att veta att kyrkoherde
i Harmånger
Harmanger 1647-1683 var en man
vid
yid namn Hoffman och att hans eftertradare, till dennes dod 1685, också
ocksa
hette Hoffman. Också
Ocksa landskapsnamnet borjar på
pa H.
Olof Broman går
gar i sin stora halsinglandsskildring Glysisvallur (1726)
in på
pa fdgan
frågan om harmångermarkets
harmangermarkets
eventuella kyrkliga symbolik. Han får
far
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det visserligen bara till .twenne H,
med et kors mit emellan
emeHan ofwanpå,
ofwanpa, och
en Stierna under;. men han fortsatter:
.hwilket antingen betecknar initial
Bokstafwen af Sockn N amnet; som trosadant algement bruligast ar, emedan sådant
kel:t war. Eller ar sådant
sadant upkommit
af Munkarna, som plagade
pHi.gade med tylika
Figur wilja beteckna Fraisarens
Fralsarens Christi Namn; hwilket ofwer alt an har
brukades i landet for
fOr 20 år
ar sedan - - -.'
Det får
far val anses troligt att Broman,
som ju var prast, med »tylika Figur.
menar just IHS-monogrammet, dessa
de grekiska konsonanterna i namnet
Jesus.
Ett sigill fOr Ilsbo socken, sannolikt
harrorande från
fran samma tidsskede som
harmangersigillet, har såsom
harmångersigillet,
sasom marke ett
fOre mål
mal liknande en hammare eller
eHer
slagga. Broman beskriver det som
.en
-en hammar; af hwad orsak, ar mig
owist - - -.» Det går
gar inte att av sigillet
utlasa huruvida gravoren menat att
hammaren skulle ha någon
nagon viss stallning; i vapnet har hammaren stallts
Iling;
nedat.
stolpvis, med skaftet nedåt.
Bilden i Jiittendals
fiittendals sigill
si gill utgores av
en cirkular yta vari står
star ett hogt och
smalt I, utformat med en obetydlig
ansvaHning på
ansvallning
pa mitten och med obetydligt utsvangda andar. På
Pa omse sidor
om bokstaven och i hojd med bildens
mitt fOrekommer intill ytans ytterkontur en liten ring eller rundel. De båda
bada
ringarna eller
eHer rundlarna fOrefaller
inte ha annan uppgift an som en ansats till ornering (om inte mojligen
som en antydan om ett korstecken?).
Jiittendals sigillbild ar marklig darigenom att den utgor ett av de så
sa
pa sockenmarken
salIsynta exemplen på
som redan i aldre tid har medvetet
heraldiserats och framstallts i bestamda tinkturer. Hur och nar skall
skaH strax
berattas.
I TØjhusmuseet
T!6jhusmuseet i Kopenhamn han-

Sverige

ger en fana (museets nummer Fb 53)
fOr Hiilsinge
Halsinge tremanningar som man
vet vara tillverkad år
ar 1675. Den har
tagits som krigsbyte i slaget i Lund
1676. Fanduken ar bemålad
bemalad med en
vapenskold med HalsingIands
Halsinglands vapen
samt med fem
fern smarre skoldar visande
i vissa tinkturer vissa enkla marken
av olika slag. En av skOldarna
sk61darna visar i
bUtt faIt och med guldgula schatteblått
sehatteringar som understryker dess volymer
det emblem som syns i den har återatergivna vapenteckningens
vapenteekningens ovre dextra
faIt. Forfattaren kom av en handelse
hand else
att lagga marke till fanan vid
yid ett bepa TØjhusmuseet
T\6jhusmuseet 1964 och
oeh hade
sok på
da tillfalle
då
tillfalIe att omedelbart kunna bestamma den ifrågavarande
ifragavarande !ilIa
lilla sk61den såsom
sasom representerande just Jat·
tendal och
oeh dess
de ss sigilIbild
sigillbild .
Emblemet på
pa fanan har som sagt en
pataglig volymverkan. Men huruvida
påtaglig
vapenmalaren mojligen avsett att om·
vapenmålaren
vandla sigillbildens abstrakta tecken
vandIa
teeken
till några
nagra icke-abstrakta,
ieke-abstrakta, eventuellt
eventuelIt
symboliska foremal
forernål har hittills varit
omojligt att avgora. Hur som helst
har han ersatt sigillets
sigilIets fromma bokbokstavsmarke med en bild av svallande
martialisk kraft i barockens
baroekens anda.
For jattendalsfaltet har sjalvfallet
nyttjats fanskoldens tinkturer. Ilsbofaltet har dessa .omvanda .• For harmangerfaltet har av så
mångerfaltet
sa att saga estetisk
nodvandighet valts
vaIts svart och
oeh guld.
Svart och
oeh guld ar också
oeksa landskapsvapnets tinkturer.

Hotors kommun i Gastrikland. »1
Hotars
faIt av guld en svart blomma med
falt
atta såsom
åtta
sasom rundlar formade blad .•
Antaget av kommunalfullmaktige den
28 juni 1966. Faststallelseprovning har
annu ej påborjats.
paborjats. Den anfOrda beskrivningens ordalydelse ar forfattarens. En definitiv, officiell
offieiell beskrivyid faststalleIsen.
faststallelsen.
ning formuleras forst vid

Hofors kommun.
kommun .

Hofors saknar lokal emblematisk tradition. Vapnet ar en nykonstruktion.
Huvudort i kommunen ar ett brukssamhalle som har vuxit upp kring ett
pa 1600-talet anlagt jarnbruk, Hofors
på
bruk. Detta utgor i vår
var tid ett av landets bast utrustade anlaggningar for
framstalIning av kvalitetsstål.
framstallning
kvalitetsstal. Stålet
Stalet i
de svenska kullagren kommer från
fran
Hofors.
Vapenutredningen inriktades redan
fran borjan på
från
pa att finn
finnaa ett enkelt
heraldiskt element i vilket en syftning
pa jarn och
på
oeh mojligen just kullager
kunde inlaggas och
oeh med sådan
sadanaa element bygga upp ett emblem med
stark visuell
visuelI verkan, anvandbart både
bade
med och
oeh utan skold. Intresset riktad
riktades
es
omedelbart på
pa det fOrhållande
fOrhalIande att
Gastriklands landskapsvapen utgores
av en alg omgiven av en sådd
sa.dd av kunagon belor. Visserligen har inte någon
stamd symbolisk avsikt med dessa kulor kunnat påvisas,
pavisas, och
oeh beteckningen
beteekningen
kulor behover inte nodvandigtvis vara
kulo!'
annat an en gammal h
heraldisk
eraldisk term
fOr sådana
sadana abstrakta tecken
teeken av eirkucirkuHiI' form som man i vår
var tid kanske
lal'
lampligare betecknar
beteeknar med den mera
neutrala termen ntndlar.
netItrala
ntnellar.
Framstaende kannare av Hofors
Framstående
bruks historia ar fil. dr. A It A
Å berg.
Vid samråd
samrad med denne
den ne erholl fOrfattaren det intressanta rradet
ådet att undersoka i vad mån
man Olaus Magnus' be-
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römda Carta Marina, framställd på
I 500-talet några årtionden innan land
skapsvapnet tillskapades, kunde inne
hålla någon för ett kommunvapen
användbar bild. Uppslaget visade sig
ge gott stöd för tanken på kulorna.
Carta Marina har nämligen som kon
ventionellt tecken för järnmalmsföre
komst små grupper av svartskrafferade
rundlar och använder dem bl. a. just
på det område på kartan som man får
anta motsvara Hofors' belägenhet.
Parallellt härmed har undersökts hu
ruvida någon heraldisk praxis före
kommit bland Hofors' brukspatroner.
Hofors bruk ägdes 1680-1879 av med
lemmar av en borgerlig släkt Petre

(Petre). En brukspatron Petre på 1700talet nyttjade, åtminstone på sitt ost
indiska porslin (nu i Gävle museum),
ett troligen självtaget vapen: i fält av
silver ett svart hjortdjur (Gästriklands
älg?). Under 1800-talet förekom en
annan heraldisk usage, tydligen grun
dad på en förmodad släktskap med
engelska Petre av armiger status. In
tet härav befanns ha någon påvisbar
anspelning på järnhantering eller bygd,
om man bortser från eventualiteten
av en symbolik hos hjortdjurets svärta.
Kommunvapnets svarta färg har i varje
fall valts med tanke på järn, guldet
för att ernå prakt och värme.

H. S-r
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