
Grafiska riktlinjer Sollerö Sockenvapen
Den här publikationen om Grafiska riktlinjer är framställd för att formgivare, tryckerier, 
marknadsförare och andra ska använda Sollerö Sockenvapen på ett riktigt sätt. Kontakta 
 Torbjörn Nääs eller Staffan Bond om du har några frågor. info@solleron.se 

Ursprung
Intresset för sockenvapen och sockenfanor var stort i 
 Dalarna under 1940-talet.

På initiativ från Dalregementet tillfrågades alla socknar 
1943 om de var intresserade av att skapa ett eget socken-
vapen. Så också Sollerön som ställde sig positiva till 
idén och till de bestämmelser rörande sockenvapen och 
socken fanor som skulle gälla i dåvarande Kopparbergs 
län.  Arbetet med att skapa Sollerö Sockenvapen påbörja-
des tre år senare av konstnärerna Sven Hinders och Evald 
 Håkansson som tillsammans gjorde hela 15 förslag. Ett av 
dessa utvaldes. Förslaget renritades av Ruben Hellman i 
 Falun som hade nödvändig erfarenhet vid utformande av 
vapen. Sockenvapnet godkändes 1947 av Konungen.

Historien förtäljer att det sedan slutet av medeltiden finns ett sockenmärke (bomärke) för 
Sollerö Socken. Detta märke var ett gränsmärke för att markera gränserna mellan de olika 
socknarna i Mora storsocken. Detta bomärke används idag av Sollerö Hembygdsförening 
men bomärket ingår inte i Sollerö Sockenvapen. Bomärket ingår även som en del i klubb-
märket för Sollerö IF och Sollerö Fiskevårdsområdes förening. Bomärket har inte samma 
skydd som sockenvapnet, och kan användas av ideella föreningar efter överenskommelse med 
Hembygdsföreningen.

Rättighet 
Sollerö kommunvapen (Sollerö Sockenvapen idag) registrerades den 13 juni 1947. Eftersom 
vapnet är registrerat innan kommunsammanslagningen mellan Sollerön och Mora har det i 
princip samma juridiska skydd som Mora kommuns kommunvapen.

Användning av kommunvapen regleras i Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa 
andra officiella beteckningar. Lagen syftar till att skydda vapnen från oönskad användning i 
näringsverksamhet, vilket innebär att ideella föreningar kan använda vapnet utan att inhämta 
kommunens tillstånd. Näringsidkare som vill använda vapnet i sin marknadsföring behöver 
ha Mora kommuns tillstånd till detta. 

Sockenvapnet används och vårdas idag av Sollerö Sockenförening och Sollerö Hembygds-
förening. De grafiska riktlinjerna är framtagna för att vapnet ska användas på ett riktigt sätt. 
De visuella elementen – sol, vikingaskepp och formen på skölden – får användas enbart på 
det sätt som finns beskrivna i de grafiska riktlinjerna. 



Syfte
Med de grafiska riktlinjerna erhåller rättighetsinnehavarna en enhetlig visuell profil av hög 
kvalitet. Profilen ska vara tydlig, funktionell, praktisk och varaktig. Den ska ögonblickligen 
kännas igen av betraktaren. 

Mer information
Läs mer om sockenvapnet i Sool-Öen 2019.  

Sollerö Sockenvapen finns i blått och gult och i svart och vitt. Inga andra färger får 
 före komma. Sockenvapnet kan heller inte återges negativt. Det är tillåtet att återge sockenvap-
net i guld och i silver.
 
Färger
Guld: PMS 871
Ersätts med gult: PMS 109 C, PMS 116 C
Ec: 100% gult, 10% magenta (Ec. x100)
Blått: PMS 300 C
Ec: 50% magenta, 100% cyan (Ec. 05x0) 
Svart: PMS Black C
Ec: 100% svart (Ec. 000x) 

Sockenvapnet kan återges ensamt utan tillhörighetstext.
Sockenvapnet med tillhörande text Sollerö Sockenförening kan visualiseras i en horisontell 

och en vertikal version. Typsnittet för tillhörighetstexten är Minion Pro. Tillhörighetstexten 
är låst och får inte ändras i förhållande till Sockenvapnet.



Frizon
Text får inte placeras närmare Sockenvapnet än avståndet 
enligt figur. Halva solens bredd. 

Sockenvapnet får återges mot en färgad bakgrund eller en bildbakgrund. Färg och bild får inte 
störa så att Sockenvapnet framträder otydligt. Riktlinjerna rekommenderar enfärgad bak-
grund grå CMYK 25,17,17,1 eller ljust blå CMYK 38,17,14,2

Storlek
Minimibredd är 15 mm. Sockenvapnet kan återges i normalstor flagga och banderoll.
Större storlek rekommenderas ej.


