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Nye k0!llmunale vabener m. m. 

Vapen for 
det nya StockholmJlanet 

Vapen fOr det nya Stockholms Hin, som 
bildades yid nyaret 1968, blev av 
Kungl. Maj:t faststallt den 28 juni 
]968 med fOljande beskrivning: 

Skold, genom en uppatriktad kil av 
guld, vari ett avslitet svart griphuvud 
med niibb och tunga rada, kluven i 
blatt, vari ett kront S:t Erikshuvud av 
guld, och i roU, vari ett rihsiipple av 
guld. 

Samtidigt gillade Konungen bilder
na av Hinets vapen och flagga (Fig. I). 

I. Stockholms liins vapen. 

Nar riksarkivets heraldiska sektion 
pa eftersommaren 1967 erholl i upp
drag att utarbeta vapen fOr det nya 
Stockholms lan, var den blivande en
hetens omfattning an nu icke slutligt 
bestamd. Kungl. Maj:t hade till riks
dagen framlagt fOrslag om att Stock
holms stad och det davarande Stock
holms Hin den I januari 1968 skulle 
sammanIaggas till ett lan och att over-
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stathallarambetet och lansstyrelsen 
Stockholms lan som fOljd harav skulle 
sammanfOras till en lansstyrelse. Pro
positionen innebar emellertid· ej nagot 
stallningstagande till fragan vilket om
rade lanet pa sikt borde omfatta. Lans
indelningsutredningen hade i sitt be
tankande fOrordat att aven Gotlands 
lan skulle foras till det nya Stock
holmslanet. 

InfOr mojligheten av en sadan ytter
ligare utvidgning maste i fOrsta hand 
overvagas om det over huvud taget 
var tillradligt att uppratta ett nytt 
lansvapen. En vapenfaststallelse bar ju 
i princip vara ett beslut fOr all fram
tid. Redan de flerfaldiga och kostsam
ma atgarder av praktisk natur, vilka 
fordras nar ett nytt lansvapen skall 
fOras ut, syntes tala fOr en interims
losning. Det lag da narmast till hands 
att lata vapnet fOr det dittillsvarande 
Stockholms lan - i styckat faIt en grip 
(Sodermanland) barande ett riksapple 
(U ppland) - tillsvidare fa beteckna 
det nybildade Stockholms lan. 

Sonderingar fOr en sadan tillfallig 
lOsning avbrots emellertid genom det 
i oktober Iran hogsta ort lamnade 
meddelandet att plan ern a pa en yt
terligare utvidgning av det nya lanet 
blivit skrinlagda. 

Statens heraldiska namnd, till vil
ken arendet hanskjutits av statsheral
dikern, kunde nu at denne uppdraga 
att utarbeta ett fOrslag till vapen fOr 
det nya llinet enligt huvudregeln att 
de landskap, som ingar i ett lan skall 
ha sina vapen representerade i lans
vapnet, i detta fall dock med tillagget 
av Stockholms vapen med hansyn till 
huvudstadens betydelse fOr det nya 
Jallet. I overensstammelse harmed ut-

Nye k0!llmunale våbener m. ffi. 

Vapen for 
det nya Stockholmslanet 

Vapen fOr det nya Stockholms Hin, som 
bildades vid nyåret 1968, blev av 
Kungl. Maj:t faststiil!t den 28 juni 
1968 med fOljande beskrivning: 

Skold, genom en uppåtriktad kil av 
guld, vari ett avslitet svart griphuvud 
med niibb oeh tunga roda, kluven i 
blått, vari ett kront S:t Erikshuvud av 
guld, oeh i rolt, var i ett rihså:pple av 
guld. 

Samtidigt gillade Konungen bilder
na av lanets vapen och flagga (Fig. I). 

l. Stockholms Jans vapen. 

Nar riksarkivets heraldiska sektion 
på eftersommaren 1967 erholl i upp
drag att utarbeta vapen fOr det nya 
Stockholms lan, var den blivande en
hetens omfattning annu icke slutligt 
bestamd. Kungl. Maj:t hade till riks
dagen framlagt fOrslag om att Stock
holms stad och det dåvarande Stock
holms lan den l januari 1968 skulle 
sammanIaggas till ett lan och att over-
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ståthållarambetet och lansstyrelsen 
Stockholms lan som fOljd harav skulle 
sammanfOras till en lansstyrelse. Pro
positionen innebar emellertid· ej något 
stallningstagande till frågan vilket om
råde lanet på sikt borde omfatta. Lans
indelningsutredningen hade i sitt be
tankande fOrordat att aven Gotlands 
lan skulle foras till det nya Stock
holmslanet. 

InfOr mojligheten av en sådan ytter
ligare utvidgning måste i fOrsta hand 
overvagas om det over huvud taget 
var tillrådligt att uppratta ett nytt 
lansvapen. En vapenfaststallelse bor ju 
i princip vara ett beslut fOr all fram
tid. Redan de flerfaldiga och kosts am
ma åtgarder av praktisk natur, vilka 
fordras nar ett nytt lansvapen skall 
fOras ut, syntes taIa fOr en interims
losning. Det låg då narmast till hands 
att låta vapnet fOr det dittillsvarande 
Stockholms lan - i styckat faIt en grip 
(Sodermanland) barande ett riksapple 
(U ppiand) - tillsvidare få beteckna 
det nybildade Stockholms lan. 

Sonderingar fOr en sådan tillfallig 
lOsning avbrots emellertid genom det 
i oktober från hogsta ort lamnade 
meddelandet att plan erna på en Y t
terligare utvidgning av det nya lanet 
blivit skrinlagda. 

Statens heraldiska namnd, till vil
ken arendet hanskjutits av statsheral
dikern, kunde nu åt denne uppdraga 
att utarbeta ett fOrslag till vapen fOr 
det nya lanet enligt huvudregeln att 
de landskap, som ingår i ett lan skall 
ha sina vapen representerade i lans
vapnet, i detta fall dock med tillagget 
av Stockholms vapen med hansyn till 
huvudstadens bet ydelse fOr det nya 
lanet. I overensstammeise harmed ut-



giek man fri'm Kungl. Maj:ts vapen
faststa11elser den 19 januari 1934 fOr 
Stoekholms stad: .1 bIatt faIt ett kront 
S:t Erikshuvud av guld> , den 17 no
vember 1939 fOr landskapet Uppland: 
.1 rott faIt ett riksapple av guld. oeh 
den 20 september 1940 for landskapet 
Sodermanland: .1 faIt av guld en upp
rest svart gri p med rod bevaring, darest 
sadan skall komma till anvandning • . 

Genom den valda indelningen av 
skolden kunde samtliga dari ingaende 
vapen framsta11as med sina ratta tink
turer utan att meta11 kom att gransa 
mot meta11 e11er Hirg mot farg. 

En atgard som den att av landska
pet Sodermanlands vapenbild medtaga 
endast delen av det hela oeh lata gri
pen representeras blott av huvudet kal
las inom heraldiken fOr fOrkortning 
oeh ar ieke ovanlig. I det fOreliggande 
fOrslaget motiverades atgarden med 
den battre balans, som darigenom er
ho11s me11an vapnets tre komponenter. 

For denna tidskrifts lasekrets kan 
det mahanda ha sitt intresse att erfara 
att griphuvudet redan tidigare anvants 
fOr att syfta pa Sod~rmanlands lan. 
Landshovdingen i Skaraborgs lan Pe
ter Seheffer insatte i sitt friherrliga va
pen av ar 1719 (Fig. 2) ett griphuvud 
i nedre delen av det tredje HiItet till 
minne av att han tidigare varit lands
hovding i Sodermanlands lan oeh ett 
lejonhuvud me11an stjamor - aven 
detta en forkortning - i den ovre de
len av samma falt syftande pa hans 
aktue11a ambete. 

Angaende arendets handlaggning 
kan vi dare namnas att statens heraldis
ka namnd genom samrad beredde 
Stoekholms stad oeh landstinget i 
Stoekholms lan tillfa11e att framfora 
sina ofOrgripliga meningar. I princip 
hade dessa intet att erinra mot det sa
lomoniska fOrslaget: Stoekhqlms vapen 
hade sasom huvudstaden vederbor gi-

Nye kommUl1ale vdbener 

2. Exempel pl'l heraldisk fOrkortning Him
\lar friherre Peter Scheffers vapen av ar 
17.19: griphuvudet (Sbdermanlands Hin) 
oell lejonhuvudet (Skaraborgs Hin). Rit-

ning av Jaeques de W<ern , Stockholm. 

vits den heraldiskt framsta platsen i 
skolden, i viI ken det gamla Stock
holm lan £att tva faIt, ett fOr vartdera 
av sina bada landskap. Diskussionen 
vaxlade i stallet in pa ett sidospi'tr och 
kom att berora detaljsporgsmal om de 
allmanna bildernas stilisering. De 
framfOrda synpunkterna blev av sta
tens heraldiska namnd i gorligaste man 
beaktade. 

Till sist bor omtalas att vapenmal
ningen med beprovad skieklighet ut
forts av konstnarinnan Marianne Ce
derstrom. 

C. G. U. Scheffer. 

Dam-nark 

Siden marts 1968, se Heraldisk Tids
skrift nr. 17 side 324, er i alle fald 
yderligere fire danske kommuner be
gyndt at fjbre vaben. 

Hinnerup Kommune, Arhus Amt. I 
grjbnt felt en staende guld hind med 
hovedet vendt mod beskueren. - Det 
fjbrste led i stednavnet Hinnerup, 
.Hindetorp«, er ordet hind, enten som 
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gick man från Kungl. Maj:ts vapen
faststalleIser den 19 januari 1934 fOr 
Stockholms stad: .1 blått faIt ett kront 
S:t Erikshuvud av guld., den 17 no
vember 1939 fOr landskapet Uppland: 
.1 rott faIt ett riksapple av guld. och 
den 20 september 1940 for landskapet 
Sodermanland: .1 faIt av guld en upp
rest svart gri p med rod bevaring, darest 
sådan skaB komma till anviindning • . 

Genom den valda indelningen av 
skolden kunde samtliga dari ingående 
vapen framstallas med sina ratta tink
turer utan att metall kom att gransa 
mot metall eller {arg mot farg. 

En åtgard som den att av landska
pet Sodermanlands vapenbild medtaga 
endast delen av det hela och låta gri
pen representeras blott av huvudet kal
las inom heraldiken fOr fOrkortning 
och ar icke ovanlig. l det fOreliggande 
fOrslaget motiverades åtgarden med 
den battre bal ans, som darigenom er
holls mellan vapnets tre komponenter. 

For denna tidskrifts lasekrets kan 
det måhanda ha sitt intresse att erfara 
att griphuvudet redan tidigare anvants 
fOr att syfta på Sod~rmanlands lan. 
Landshovdingen i Skaraborgs lan Pe
ter Scheffer in satte i sitt friherrliga va
pen av år 1719 (Fig. 2) ett griphuvud 
i nedre delen av det tredje {aItet till 
minne av att han tidigare varit lands
hovding i Sodermanlands lan och ett 
lejonhuvud mellan stjamor - aven 
detta en forkortning - i den ovre de
len av samma falt syftande på hans 
aktuella ambete. 

Angående arendets handlaggning 
kan vidare namnas att statens heraldis
ka namnd genom samråd beredde 
Stockholms stad och landstinget i 
Stockholms lan till falle att framfora 
sina ofOrgripliga meningar. l princip 
hade dessa intet att erinra mot det sa
lomoniska fOrslaget: Stockhq1ms vapen 
hade såsom huvudstaden vederbor gi-

Nye kommunale våbener 

2. Exempel på heraldisk fOrkortning lam
Ilar friherre Peter Scheffers vapen av år 
17.19: griphuvudet (Sbdermanlands lan) 
och lejonhuvudet (Skaraborgs lan). Rit-

ning av Jacques de Wærn, Stockholm. 

vits den heraldisk t framsta platsen i 
skolden, i vil ken det gamla Stock
holm lan fått två faIt, ett fOr vartdera 
av sina båda landskap. Diskussionen 
vaxlade i stallet in på ett sidospår och 
kom att berora detaljsporgsmål om de 
allrnanna bildernas stilisering. De 
framfOrda synpunkterna blev av sta
tens heraldiska namnd i gorligaste mån 
beaktade. 

Till sist bor omtalas att vapenmål
Ilingen med beprovad skicklighet ut
forts av konstnarinnan Marianne Ce
derstrom. 

C. G. U. Seheffer. 

Danmark 

Siden marts 1968, se Heraldisk Tids
skrift nr. 17 side 324, er i alle fald 
yderligere fire danske kommuner be
gyndt at fØre våben. 

Hinnerup Kommune, Århus Amt. l 
grønt felt en stående guld hind med 
hovedet vendt mod beskueren. - Det 
fØrste led i stednavnet Hinnerup, 
.Hindetorp«, er ordet hind, enten som 
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.Vye kommullevabener 

Hinncrup og Ja:gerspris kommuner. 

navn pa en person eller direkte om 
hjortens hun, og det er dette vabenet 
ill us trerer. 

J{f1gerspris Kammune, Frederiksborg 
Amt. 1 blat felt et jagthorn mellem tre 
oprevne egestubbe, hver med blade pa, 
det hele guld. (I Statstidende 13/7 
1968 star der • tre gamle, oprevne 
ege«; maske ville egebuZZe va:re det 
rette ord?). - Egestubbene star for de 
tre urgamle egeka:mper i J a:gerspris 
Nordskov: Storkeegen, Snoegen og 
Kongeegen, som der snart ikke er an
det end stammen tilbage af. Hornet 
er taget fra Horns Herreds segl, kendt 
fra 1584. Vabenet er komponeret i 
sammenha:ng med vabenet for nabo
kommunen Skibby, se HT nr. 13 side 
112, 1966. 

Erritst/l Kammune, Vejle Amt. 1 felt 
lodret delt af s~lv og sort et enmastet 
fart~j under et brofag af en moderne 
stalbro, anbragt som skjoldhoved, det 
hele i omvendte fan'er. - Figurerne 

f~ , 
ErritsS'\ og Dianalund kommuner. 
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star for forbindelsen mellem J ylland 
og Fyn over Lille Ba:lt: de gamle tiders 
skib, nutidens bro, de to landsdele an
skueliggjort ved det delte skjold. 

Dianalund Kammune, Holba:k Amt. 
1 bUt felt en flitsbue af antik type 
med pi!, anbragt som et andreaskors, 
mellem fire egeblade, alt s~lv. - Bue 
og pil er a ttributter for Artemis, ro
mernes Diana, som var gudinde for 
livet i naturen, og som kommunen, 
med sin beliggenhed mellem skove, 
har navn efter. Bladene star for -lund. 

S.T.A. 

Norge 

Porsanger kommune i Finmark fyl
ke, «Pa r~d bunn tre springende s~lv
rein •. Motivet er valgt fordi det fra 
gammel tid har va:rt en god del rein
drift i Porsanger kommune. Selv om 
na:ringsgrunnlaget i nyere tid er kom
met mere over pa jordbruk, ofte kom
binert med fiske, mente man at vape
net burde symbolisere et na:rings
grunnlag som bade var aktuelt i de si
ste arhundrer og som fremdeles er av 
en viss betydning i kommunen. 

Vedtatt av kommunestyret 28. de
cember 1966. Fastsatt ved kongelig re
solusjon 16. juni 1967. Brukes ogsa 
som flagg. Tegnet av Hallvard Tra:t
teberg. 

Paulus Halm. 

.Vye kommullevåbener 

Hinnerup og Jægerspris kommuner. 

navn på en person eller direkte om 
hjortens hun, og det er dette våbenet 
ill us trerer. 

Jægerspris Kommune, Frederiksborg 
Amt. 1 blåt felt et jagthorn mellem tre 
oprevne egestubbe, hver med blade på, 
det hele guld. (I Statstidende 13/7 
1968 står der • tre gamle, oprevne 
ege«; måske ville egebulle være det 
rette ord?). - Egestubbene står for de 
tre urgamle egekæmper i Jægerspris 
Nordskov: Storkeegen, Snoegen og 
Kongeegen, som der snart ikke er an
det end stammen tilbage af. Hornet 
er taget fra Horns Herreds segl, kendt 
fra 1584. Våbenet er komponeret i 
sammenhæng med våbenet for nabo
kommunen Skibby, se HT nr. 13 side 
Il 2, 1966. 

ErritsØ Kommune, Vejle Amt. 1 felt 
lodret delt af SØlv og sort et enmastet 
fartØj under et brofag af en moderne 
stålbro, anbragt som skjoldhoved, det 
hele i omvendte farver. - Figurerne 

f~ , 
Erritsø og Dianalund kommuner. 
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står for forbindelsen mellem Jylland 
og Fyn over Lille Bælt: de gamle tiders 
skib, nutidens bro, de to landsdele an
skueliggjort ved det delte skjold. 

Dianalund Kommune, Holbæk Amt. 
1 blåt felt en flitsbue af antik type 
med pil, anbragt som et andreaskors, 
mellem fire egeblade, alt SØlv. - Bue 
og pil er a ttributter for Arternis, ro
mernes Diana, som var gudinde for 
livet i naturen, og som kommunen, 
med sin beliggenhed mellem skove, 
har navn efter. Bladene står for -lund. 

S.T.A. 

Norge 

Porsanger kommune i Finmark fyl
ke, «På rØd bunn tre springende sØlv
rein •. Motivet er valgt fordi det fra 
gammel tid har vært en god del rein
drift i Porsanger kommune. Selvom 
næringsgrunnlaget i nyere tid er kom
met mere over på jordbruk, ofte kom
binert med fiske, mente man at våpe
net burde symbolisere et nærings
grunnlag som både var aktuelt i de si
ste århundrer og som fremdeles er av 
en viss betydning i kommunen. 

Vedtatt av kommunestyret 28. de
cember 1966. Fastsatt ved kongelig re
solusjon 16. juni 1967. Brukes også 
som flagg. Tegnet av Hallvard Træt
teberg. 

Paulus H olm. 



Nye kommunevabener 

Kylmakoski Karsamaki Luhanka 

Finland 

Kylmiilwski, landskommun i Tavas
tchus Hin: Skolden medelst en vag
skura delacl i silver oeh rott, i det roda 
nedre faltet en snokristall av silver. 
Komponerat av Kaj Kajander oeh 
Heikki Lauhkonen samt faststallt 5.10. 
1965. Vapnet ar talande. Kylmiikoski 
kan oversattas med »den kalla forsen», 
sa vagskuran hanfOr sig till substanti
vet oeh snokristaUen, snoflingan till 
adjektivet. 

Kiirsiimiiki, landskommun i Ulea
borgs lan: I falt av silver en stam oeh 
en bat, vardera bla, fran baten upp
stiger sju roda eldtungor. Komponerat 
av Gustaf von Numers oeh faststallt 
5.10.1964. Motivet till vapnet har ta
gits fran bynamnet Venetpalo. Detta 
namnharstammar fran de forna stam
krigens dagar, da vid nagot tilWille pi! 

platsen brandes karelska plundrares 
batar. Vene betyder .bat» oeh palo 
.brand •. 

Luhanka, landskommun i St Miehels 
lan : I gront falt en gaende grayling av 
silver med bevaring av guld atfOljd av 
tre, nedtill med en nagel forsedda 
mantuanska kors, tva upptill oeh ett 
nedtill, aUa av guld. Komponerat av 
Gustaf von Numers oeh faststaUt 1.9. 
1965. Gravlingen fOrekommer annu 
rikligt i trakten och paminner om jak
tens oeh fiskets forna betydelse. Korsen 
syfta pa de tre kyrkor soeknen haft. 

Malax (finska Maalahti), landskom
mun i Vasa Hin: I blatt faIt tva fran en 
ginpost utskjutande gangjarnsbeslag, 
aUt av silver. K'omponerat av Gustaf 
von Numers oeh faststallt 4.2.1965. 
Vapnet symboliserar gammal bygdekul
tur samt aven sparsamhet oeh omtanke 
fOr kommande dagar. 

Malax Masku Metsamaa 
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Nye kommunevåbener 

Kylmakoski Karsamaki Luhanka 

Finland 

Kylmiilwski, landskommun i Tavas
tebus Hin: Skolden mede1st en våg
skura delacl i silver och rott, i det roda 
nedre faltet en snokristall av silver. 
Komponerat av Kaj Kajander och 
Heikki Lauhkonen samt faststiillt 5.10. 
1965. Vapnet ar talande. Kylmiikoski 
kan oversattas med »den kalla forsen», 
så vågskuran hanfOr sig tiB substanti
vet och snokristalIen, snoflingan tiB 
adjektivet. 

Kiirsiimiiki, landskommun i Uleå
borgs lan: I falt av silver en stam och 
en båt, vardera blå, från båten upp
stiger sju roda eldtungor. Komponerat 
av Gustaf von Numers och faststalIt 
5.10.1964. Motivet tiH vapnet har ta
gits från bynamnet Venetpalo. Detta 
namnharstammar från de forna stam
krigens dagar, då vid något tillIalle på 

platsen brandes karelska plundrares 
båtar. Vene betyder .båt» och palo 
.brand •. 

Luhanka, landskommun i St Michels 
lan : I gront falt en gående gravling av 
silver med bevaring av guld åtfOljd av 
tre, nedtill med en nagel forsedda 
mantuanska kors, två upptiB och ett 
nedtill, alIa av guld. Komponerat av 
Gustaf von Numers och faststalIt 1.9. 
1965. Gravlingen fOrekommer annu 
rikligt i trakten och påminner om jak
tens och fiskets forna bet ydelse. Korsen 
syfta på de tre kyrkor socknen haft. 

Malax (finska Maalahti), landskom
mun i Vasa Hin: I blått falt två från en 
ginpost utskjutande gångjarnsbeslag, 
alIt av silver. K'omponerat av Gustaf 
von Numers och faststalIt 4.2.1965. 
Vapnet symboliserar gammal bygdekul
tur samt aven sparsamhet och omtanke 
fOr kommande dagar. 

Malax Masku Metsamaa 

4H 



Nye kommtmevllbener 

..,.. 
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~ 
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1/.. ,,. 
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MlIltia MlIl1sala Nivala 

Masku, landskommun i Abo oeh 
Bjorneborgs Hin: I rott Hilt fern asplov 
av guld, 1 + 3 + 1 stallda. Komponerat 
av Ahti Hammar oeh faststallt 23 .12. 
1964. Vapnet .gar tillbaka till forna ti· 
der, ty jamlikt gamla handlingar fanns 
i Masku en offerlund. Offertradens lov 
har stallts i korsform. 

Metsiimaa, landskommun i Abo oeh 
.Bjorrieborgs lan·: I rott faIt en upptill 
medelst en granskura· bildad bjalke av 
silver. Komponerat av Kaj Kajander 
oeh faststallt 3.4.1964. Detta ar ett ta
lande vapen, metsiimaa betyder skogs
mark ell er -land. Skogen symboliseras 
har av granskuran av typ II, vilken 
mig veterligen annu ieke i svensk bla
sonering erhlillit ett eget namn. 

Multia, landskommun i Mellersta 
Finlands lan: I svart faIt en myra av 
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guld. Komponerat av Ahti Hammar oeh 
faststallt 26.11.1963. Aven detta vapen 
kan anses vara talande, da .myra. = 

muurahainen i folkmal aven ar mul
tiainen. 

Munsala, landskommun j Vasa Hin: 
I bllitt faIt en sankt bjalkc av guld oeh 
darover tva £lygande svanar av silver. 
Komponerat av Gustaf von Numers 
oeh faststallt 4.11.1965. Motivet till 
vapnet har tagits fran nationalskalden 
Johan Ludvig Runebergs dikt .Sva
nen •. 

Nivala, landskommun i Uleaborgs 
lan: I gront faIt en enkel port av 
guld. Komponerat av Kalervo Kallio 
oeh faststallt 4.2.1965. Faltets farg sym
boliserar jordbruk medan porten ge' 
nom sin form fOrsoker fa fram begyn
nelsebokstaven i kommunens namn. 

B.T. 

Nye kommttnevåbener 

..,.. 
~ .. 
~ 

... ,~ 
1/.. ," 
~ ' 

MlIltia MlIl1sala Nivala 

Masku, landskommun i Abo och 
Bjorneborgs Hin: I rott faIt fem asplov 
av guld, 1+ 3 + 1stallda. Komponerat 
av Ahti Hamrnar och faststalIt 23 .12. 
1964. Vapnet .går tillbaka till forna ti· 
der, ty jamlikt gamla handlingar fanns 
i Masku en offerlund. Offertradens lov 
har stallts i korsform. 

Metsamaa, landskommun i Abo och 
.Bjorrieborgs lan·: I rott faIt en upptill 
mede1st en granskura· bildad bjalke av 
silver. Komponerat av Kaj Kajander 
och faststalIt 3.4.1964. Detta ar ett ta
lande vapen, metsamaa betyder skogs
mark eller -land. Skogen symboliseras 
har av granskuran av typ II, vilken 
mig veterligen annu icke i svensk bla
sonering erhållit ett eget namn. 

Multia, landskommun i Mellersta 
Finlands lan: I svart falt en myra av 
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guld. Komponerat av Ahti Hamrnar och 
faststalIt 26.11.1963. Aven detta vapen 
kan anses vara talande, då .myra. = 

muurahainen i folkmål aven ar mul
tiainen. 

Munsala, landskommun j Vasa lan: 
I blått falt en sankt bjalke av guld och 
darover två flygande svanar av silver. 
Komponerat av Gustaf von Numers 
och faststalIt 4.11.1965. Motivet till 
vapnet har tagits från nationalskalden 
Johan Ludvig Runebergs dikt .Sva
nen •. 

Nivala, landskommun i Uleåborgs 
lan: I gront faIt en enkel port av 
guld. Komponerat av Kalervo Kallio 
och faststallt 4.2.1965. Faltets farg sym
boliserar jordbruk medan porten ge' 
nom sin form fOrsoker få fram begyn
nelsebokstaven i kommunens namn. 

B.T. 



[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og 
til ikke- kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt 
fremstilling af  kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.

[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og 
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.

[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för 
icke- kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal. 

[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for 
non- commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies 
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.
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