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Lektor ved Københavns Universitet Knud Prange for
tæller om de mange nye kommunevåbener, der blev
indført fra 1940 og frem, heriblandt også nogle, som
gled ud ved kommunalreformen.
Forsidebilledet:
Ulkebøl sognekommunes våben fra 1962. For at fremme ny
plantningen blev det i slutningen af 1600-tallet forordnet, at
enhver mand skulle plantet et vist antal ege og bøge, inden han
blev gift. Derved opstod de såkaldte »brudgomskobler«, som
endnu kan ses. Ulkebøl sognekommune valgte i 1962 at an
vende brudgomskoblerne i deres våben, symboliseret med tre
sølv egetræer med guld vielsesringe. Våbenet var et af dem, der
forsvandt med kommunalreformen.
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Forord
1995 har i Sønderjylland været et jubilæ
umsår af enestående dimensioner. 75året for Genforeningen faldt sammen
med 50-året for befrielsen. Begge disse
markante jubilæer er fejret på utallige
måder - også i Sønderjysk Månedsskrift.
Der er endnu et større jubilæum i år:
25-året for kommunalreformen i 1970.
Kommunalreformen ændrede afgøren
de de administrative forhold i Danmark.
I kongeriget brød den en kommunal og
amtslig struktur op, der havde ca. 150 år
på bagen. I Sønderjylland havde man
været gennem én kommunalreform ved
Genforeningen. Nu måtte man til det
igen, og den nye reform blev lige så gen
nemgribende her som i det øvrige land. I
Sønderjylland blev 124 kommuner til 23
og de fire gamle amter til et fælles søn
derjysk amt.
Også dette jubilæum har Sønderjysk
Månedsskrift ønsket at markere. Der
fremkom den idé at bringe et særnum
mer med og om de sønderjyske kommunevåbener, idet alle sønderjyske kom
muner i dag har våben eller bomærker.
Det sidste - Bredebros - er officielt taget i
brug netop i år.
Våbenerne afspejler i deres symbolik
karateristiske forhold i kommunerne. Hi
storien bag våbenernes tilblivelse for
tæller tillige træk om forholdet mellem
centralmagt og lokaladministrationen.
Artiklerne om de enkelte kommunevåbener er skrevet af redaktionens med
lemmer, Inge Adriansen (ia), Kim Fur
dal (kf) og Carsten Porskrog Rasmussen
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(cpr) samt af Lennart Madsen (lm), Ha
derslev Museum, som indtræder i re
daktionen april 1996.
Redaktionen lagde vægt på at kunne
bringe kommunevåbenerne i farver, da
de ikke kommer til deres ret i en sort/
hvid gengivelse. Farvetryk ligger imid
lertid i almindelighed uden for de bud
getmæssige rammer for Sønderjysk Må
nedsskrift, og farvetryk i et helt nummer
stiller særligt store økonomiske krav. Det
kunne derfor kun realiseres med støtte
udefra. Vi henvendte os derfor til de
sønderjyske kommuner og bad om støt
te. Gram kommune ønskede ikke at med
virke. Alle andre var derimod velvillige
over for projektet, og det er derfor blevet
muligt at bringe dette nummer med de
øvrige sønderjyske kommuners våbener.
Vi takker kommunerne for deres gode
opbakning til projektet.
Samtidig vil vi hermed ønske bladets
læsere og bidragydere en glædelig jul og
et godt nytår. Det begivenheds- og jubi
læumsrige år 1995, der på så mange må
der har sat sit præg på Sønderjysk Må
nedsskrift, rinder snart ud. Sønderjysk
Månedsskrift vil til februar tage hul på
et nyt år, som måske bliver mindre rundt,
men forhåbentlig ikke mindre udbytte
rigt for den lokalhistoriske arbejdsmark
i Sønderjylland. Vi håber, at landsdelens
mange aktive lokalhistorikere fortsat vil
sende bidrag til bladet, og at vore mange
trofaste læsere forsat vil slutte op om
det.
Redaktionen
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Byvåbener og
herredsvåbener
Af KNUD PRANGE

Den kommunale heraldik har lange og gode
traditioner, der rækker tilbage til middelal
deren. Om dette fortæller lektor ved Lokalhi
storisk Institut på Københavns Universitet,
Knud Prange.
Man ser dem flere og flere steder - kommunevåbenerne. Kører man over en
amtsgrænse, bliver man mødt af et vej
skilt, der viser navn og våben for det nye
amt, og når man kører ind i en by eller
en kommune ser man igen et våben
skjold. Disse skjolde er i stigende grad
blevet symboler eller »logoer« for de dan
ske kommuner. De bliver brugt som ud
smykning på kommunale bygninger, de
er malet på kommunens biler og vejma
skiner, er trykt på brevpapiret, findes på
det kommunale poststempel, og man kan
ikke åbne en avis med kommunale stil
lingsopslag uden at finde kommunale
våbener.
Mange forbinder nok ikke noget sær
ligt med de mange dyr og planter, trolde
og griffe, sværd og plove som kommu
nerne så at sige markedsfører sig med.
Få spekulerer nok over, hvorfor kom
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munen har valgt netop dette eller hint
mærke som sit, og endnu færre har sik
kert gjort sig tanker om, hvorfor kom
muner egentlig bruger sådanne våbe
ner. Der ligger imidlertid en meget lang
og interessant historie bag våbenskjold
ene, og den er med til at forklare, hvor
for vi har en kommunal heraldik - og
hvorfor kommunernes skjolde ser ud
som de gør.
For at forstå denne baggrund skal vi
langt tilbage i tiden, så langt at det var
de færreste, der kunne skrive blot så
meget som deres eget navn. I stedet for
at underskrive skøder, gældsbreve, te
stamenter og andre vigtige dokumenter
brugte man at besegle dem. Det vil sige,
at man bekræftede dokumentets ægthed
ved at trykke sit signet i en klump voks,
som hang i en pergamentrem under do
kumentet. Det var imidlertid ikke bare
konger, kirken og adelsmænd, der hav
de brug for at besegle dokumenter, men
også byerne udstedte dokumenter, og
derfor måtte byen have et signet.
Signetet har i reglen en indskrift med
navnet på dets ejer, men det har tillige et
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-95

billede. Det forestiller ofte ejermanden.
Et kongeligt signet kunne vise kongen
siddende på tronen, og på adelsmand
ens signet kunne man se ridderen selv
med rustning og hjelm. Når det drejede
sig om byerne, kunne billedet for ek
sempel vise et par rådmænd eller en ka
rakteristisk bygning i byen, en kirke el
ler en borg.
De ældste danske bysegl er forment
lig fra 1200-tallet, men på det tidspunkt
var der sket noget, som skulle få stor
betydning for de kommunale våbener,
heraldikken var nemlig opstået. På kors
togstiden samledes riddere og krigere
fra mange lande for at befri det Hellige
Land. For at kunne skelne de mange
rustningsklædte mænd fra hinanden
fandt man på at male mærker og symbo
ler på skjoldene. For at man hurtigt kun
ne genkende hinanden, måtte mærker
ne være enkle og tydelige, og de blev

malet i få farver - guld (gult) og sølv
(hvidt) sat op imod sort, rødt, blåt eller
grønt. Disse mærker blev hurtigt arveli
ge i krigernes, dvs. adelens slægter, men
de bredte sig snart til gejstlige, borgere
og altså også til byerne. Efterhånden ud
formedes disses gamle seglbilleder som
et egentligt våben med motivet anbragt i
et skjold. Noget tilsvarende gjaldt for
mange af herrederne. Også her kunne
der være anledning til at udstede og be
vidne dokumenter.
Det kan ofte være svært at datere by
ernes våbener. De få bevarede aftryk af
de ældste er i mange tilfælde kun signe
ter, og det vil sige, at signetet godt kan
være endda meget ældre end det første
segl, der mere eller mindre tilfældigt er
bevaret. Et godt eksempel er Tønders
våben. Det viser et skib og er således et
vidnesbyrd om sejladsens betydning for
byen, og det er bevaret i et segl fra 1443,

Kortet viser de 124 gamle sogne- og købstadskommuner (med tynd streg) og de 23 nye kommuner.
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men man regner med, at våbenet går
tilbage til omkring 1250. Det er således
et af de allerældste danske byvåbener.
Noget lignende gælder for herrederne,
hvorfra der ofte er bevaret ret få segl
aftryk. Der kendes for eksempel hver
ken aftryk af Frøs herreds hjulplov eller
Nr. Rangstrup herreds to ørne, men her
er begge signeterne (seglstamperne) be
varet, og de stammer sandsynligvis fra
omkring år 1300.
Hvilke mærker og figurer er det vi
møder på byernes og herredernes skjol
de? Et nærliggende motiv er selvfølge
lig, hvad man kunne kalde byen selv,
dens mur, slot eller kirke. Mest kendt er
nok Københavns våben - oprindelig en
kirke bag en ringmur med to hjørnetår
ne. Det udviklede sig siden til tre tårne
over tre blå bølger, og det er fra byvåbe
net, vi har lødighedsstemplet i sølv (tre
tårnet sølv) og den kongelige porcelæns
fabriks tre bølgelinjer. Det er den samme
type, vi finder i Sønderborg, hvis våben
nok oprindelig blot var en bymur, men
som nu viser et slot over bølgelinjer, Søn
derborg slot ved Alssund.
Andre gange valgte man at vise noget
karakteristisk ved byens beliggenhed, og
et oplagt eksempel er Haderslevs bro

Frøs herreds segl.
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Tyrstrup herreds segl.

over bølger. Det er nok også det samme
motiv, som vi finder i Slogs herreds segl,
selv om det har været opfattet som et
fiskegærde i bølger. Det er sikkert en
misforståelse, og misforståelser forekom
mer ikke helt sjældent inden for den kom
munale heraldik. Åbenrås våben viser
således tre makreller lagt på en række
bølgelinjer. Makrellerne er selvfølgelig
symbol på det vigtige fiskeri, og i den
forbindelse ville det være naturligt at
lægge fiskene på bølgelinjer. Bølgerne er
dog formentlig humleranker, hvad der
passer fint med, at byen var kendt for sit
gode øl. Dette tilfælde er et godt eksem
pel på at byen »demonstrerer« en vigtig
næringsvej. Tønders skib er udtryk for
det samme, og noget lignende gælder
Frøs herreds hjulplov.
Et morsomt og ikke helt sjældent fæ
nomen er de såkaldt talende våbener. Vi
finder det i slægtsvåbener, hvor for ek
sempel slægten Oxe har en okse i sit
våben og Tordenskjold et lyn i skjoldet.
Den type finder vi også i den kommuna
le heraldik. Sakskøbing har to sakse,
Præstø en præst og Sønder Tyrstrups
segl viser en tyr, og mon ikke også Lø
herreds løve er ment som et talende sym
bol? Når Nørre Rangstrup herrede vå
ben indeholder to fugle, er det måske
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-95

også talende. Fuglene beskrives ganske
vist som ørne, men det er ikke utænke
ligt, at de oprindelig skulle forestille rav
ne og altså være et talende udtryk for
Rafnsthorp, som var det gamle navn.
Nu er Rafn ganske vist et mandsnavn, så
selv om våbenet taler, så taler det ikke
helt sandt. Et lignende eksempel på mis
forståelser og ændringer kendes fra Aar
hus. Oprindelig viste våbenet to rådmænd, men det udviklede sig til to hel
gener i en kirkebygning, og på et tids
punkt valgte man i stedet tre årer i et
hus: altså åre-hus dvs. Aarhus. Her taler
våbenet i hvert fald forkert, bynavnet
har intet med hverken årer eller hus at
gøre.
Religiøse symboler er heller ikke ual
mindelige. Løgumklosters våben viser
naturligt nok et kors, jomfru Maria fin
der vi både i Thisted og Sæby, og Guds
hånd optræder såvel i Ringsted som i
Køge. Også den lokale helgen bliver ofte
mindet, som når Skt. Laurentius rist er i
Skagens våben.
Historiske forhold kan spille ind, og
det ser man et morsomt eksempel på i to
byvåbener, der minder meget om hinan
den: Ribes og Flensborgs. I den ene halv
del af de to våbener ser man en bygning
(i Ribe således domkirken) og i den an
den henholdsvis tre og to halve løver.
De tre løver er kongevåbenets/rigs vå
benets, og de viser, at Ribe hørte under
kongen, men de to løver er de sønderjy
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ske, Flensborg hørte under hertugen.
Endelig er der selvfølgelig også nogle
våbener, som man ikke rigtig kan forkla
re, og hvis oprindelse og betydning for
taber sig i fortiden. Et godt eksempel er
Gram herreds grif. Men i de fleste tilfæl
de fortæller våbenet virkelig en historie
og er dermed et vidnesbyrd om, hvad de
mennesker, der i sin tid valgte våbenet,
syntes var væsentligt at fremhæve om
deres by eller herred.
Fra tiden før år 1600 kender man vå
bener for næsten alle større danske byer,
ialt hen mod 60, men fra de næste tre
århundreder dukker der kun 17 mere
op. Det hænger naturligt sammen med,
at stadig flere af bystyrets mænd nu kun
ne skrive i hvert fald deres navn. Det var
derfor ikke længere så nødvendigt at
besegle byens breve. Man kunne ganske
vist stadig anvende våbenet til udsmyk
ning, men interessen herfor var ikke stor,
og den kunstneriske standard var ofte
ringe. Man kan sige, at den kommunale
heraldik så at sige lå i dvale for først at
vågne op i dette århundrede, især efter
1940, men så startede der til gengæld en
helt ny og frugtbar udvikling.
Vil man vide mere om heraldikkens
forunderlige verden, kan man blive med
lem af Heraldisk Selskab og dermed få
tilsendt Heraldisk Tidsskrift. Man kan
få et gratis prøvehefte ved henvendelse
til selskabet, adresse: Maltevangen 15,
2820 Gentofte.
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Augustenborg
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Augusten
borg og Ketting 1966, Asserballe og Not
mark 1970.
Ibrugtaget: Godkendt af byrådet den
9. november 1966 og af indenrigsmini
steriet den 16. november 1966.
Kunstner: Initiativtager var byrådet
ved borgmester Jørgen Jørgensen. Våbe
net er udformet efter forslag fra statens
heraldiske konsulent Poul Warming.
Motiv: I blåt felt to krydsede ringri
derlanser hver med en ring om spidsen
og fire hestehoveder, alt af sølv.
Symbolik: Ringriderlanserne skal min
de om, at der fra 1825 er blevet afholdt
ringridninger i Augustenborg. Hesteho
vederne hentyder tillige til et berømt stut
teri oprettet af hertug Christian August i
1820 på Augustenborg Slot. I bogen
»Danmarks kommunevåbener« fremfø
res det, at Augustenborg er det første
sted, hvor ringridning fandt sted. Det er
imidlertid ikke rigtigt, men hestevædemål og ringridning blev i hertug Christi
an Augusts tid et markant indslag i det
sociale liv i Augustenborg.
Historie: Augustenborg havde fra
1920'erne og frem til 1966 et andet kom
munevåben, hvis hovedmotiv var klok
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ketårnet ved indgangen til Augusten
borg Slot. Det var antageligt inspireret
af en nødpengeseddel fra 1919 med sam
me motiv. Så snart sammenlægningen
med Ketting var sket i 1966, tog byrådet
initiativ til udskiftning af det gamle kom
munevåben. De første hestevæddeløb og
ringridninger i 1826 fandt sted ved Rumohrsgård Kobbel ved Ketting, og det
nye våben var således mere dækkende
for den nye kommune end det gamle
våben.
Det er antagelig derfor at den næste
indlemmelse i 1970 ikke for Augusten
borg gav anledning til ændringer i kom
munens våben. Ringridning er udbredt
på Als, og motivet kunne derfor også
være dækkende for Notmark og Asser
balle. Der var i 1966 skabt et både smukt
og karakteristisk kommunevåben, for
skellig fra den øvrige danske kommuna
le heraldik.
ia
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Bov
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Bov og
Holbøl.
Ibrugtaget: Kommunevåbenet er ved
taget af Bov sogneråd i august 1961.
Kunstner: H. L. Clement
Motiv: I sølvfelt en rød bro med to
buer over en blå skjoldfod. På broen en
guld grænsepæl og udvoksende herfra
to røde okser med guld horn og klove.
Symbolik: Våbnet knytter sig til Bovs
beliggenhed ved grænsen og funktion
som port mod syd. Grænsen markeres
med grænsepælen og det blå felt forne
den, der står for Krusåen og Flensborg
Fjord. Okserne symboliserer Okse vejen,
der går gennem kommunen, men repræ
senterer også i bredere forstand hande
len mellem nord og syd. Endelig er bro
en dels helt konkret Gejlåbroen, dels et
symbol på, at Bov opfatter sig som broen
mellem Danmark og det sydlige udland,
Historie: Bov sogn blev efter Genfor
eningen forvandlet fra at være et for
holdsvis almindeligt landsogn til en sta
dig mere bypræget kommune med det
fremvoksende Padborg som centrum.
Også på det kommunale plan blev
Bov bypræget med købstadsordnet sko
le og egen administrationsbygning.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-95

Ønsket om at få et våben blev drøftet
i sognerådet i 1959. Man besluttede sig
at henvende sig til den private organisa
tion Heraldisk Institut, ligesom Gråsten
havde gjort godt ti år før. Sognerådet
oplyste, at det selv havde et motiv med
Gejlåbroen i tankerne.
Heraldisk Institut svarede imidlertid
ikke på kommunens henvendelse. I ja
nuar 1961 modtog sognerådet til gen
gæld et forslag fra en af kommunens
egne borgere, boghandler H. L. Clement.
Han havde grebet ideen med Gejlåbro
en, men så tilføjet grænsepæl og okser.
Sognerådet modtog forslaget med glæ
de. Det blev sendt til udtalelse hos Sta
tens heraldiske konsulent, der kun hav
de én væsentlig indvending: Han var
imod, at grænsepælen var vist i perspek
tiv. Kunstner og sogneråd stod dog fast,
og derved blev det. Med små ændringer
blev Clements forslag til det endelige
våben. Sognerådet belønnede hans ind
sats med en sølvkande.
Da Bov i 1970 blev lagt sammen med
Holbøl sogn, overtog den nye storkom
mune Bovs våben uændret.
cpr
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Bredebro
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Ballum,
Brede, Randerup, Skast og Visby
Ibrugtaget: Godkendt af Statens heral
diske konsulent den 26. november 1993
og officielt indviet af Bredebro kommu
ne den 9. februar 1995.
Kunstner: Designer Teddy Neis, Rys
linge.
Motiv: I grønt et oprevet guld løvtræ
med fem blade, hvorpå er lagt en sølv
bro.
Symbolik: Våbenets grønne farve hen
viser til landkommunen med store åbne
vidder. Den karakteristiske sølvbro sym
boliserer broen over Bredeå og dermed
kommunens navn. De fem blade fortæl
ler, at Bredebro kommune i 1970 blev
dannet af fem sognekommuner, og de
tre grene på træet hentyder til kommu
nens tre byer som udviklingsområder.
Den nuværende Bredebro kommune har
siden begyndelsen af 1960'erne under
gået en betydelig befolkningsmæssig,
økonomisk og industriel udvikling med
det verdensomspændende firma A/S Eccolet Sko som dynamo. Bredebro har
med træet derfor gerne villet understre
ge sit image som en ung, driftig kommu
ne.
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Historie: Våbenet blev officielt indviet
den 9. februar 1995, hvor kommunen
samtidig præsenterede våbenet i relief
udført af billedskærer Svend Kræfting.
Relieffet hænger i dag på Bredebro råd
hus. Forud for indvielsen var gået man
ge års overvejelser, idet kommunen alle
rede i 1980 udskrev en konkurrence om
et nyt kommunevåben. Ingen af forsla
gene blev dog realiseret, idet de ikke
overholdt de formelle heraldiske krav,
som stilles til et kommunevåben. Heref
ter lå sagen stille, indtil kommunen i
begyndelsen af 1990'erne fik designer
Teddy Neis fra Ryslinge til at udarbejde
et forslag. Forslaget blev imidlertid før
ste gang afvist af statens heraldiske kon
sulent. Således var den naturalistiske bro
på det oprindelige forslag placeret på
skjoldets overkant, hvor man efter de
heraldiske normer forventer en krone
eller hjelm. Endvidere var god heraldik
efter statens heraldiske konsulents op
fattelse ikke naturalistisk. Herefter blev
forslaget revideret efter anvisninger fra
statens heraldiske konsulent, hvorved
våbenet fik sin endelige form.

kf
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Broager
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Som den
eneste blandt alle kommuner i Sønder
jyllands amt var Broager ikke berørt af
kommunalreformen i 1970. I 1922 sam
ledes ni små preussiske landkommuner
til Broager sognekommune: Broager,
Dynt, Egernsund, Gammelgab, Iller,
Mølmark, Skeide, Skodsbøl og Smøl.
Ibrugtaget: Ca. 1922. Kommunevåbe
net er ikke godkendt af indenrigsmini
steriet.
Kunstner: Museumsinspektør Jens Ra
ben, Sønderborg.
Motiv: Bro mellem to teglstensmure
med træ og kornaks og fisk.
Symbolik: Bro og ager illustrerer kom
munens navn. De ni aks hentyder til de
ni preussiske landkommuner, som ind
gik i Broager sognekommune i 1922.
Muren viser egnens teglindustri, træ og
fisk symboliserer skovbrug og fiskeri.
De tre bølger henviser til de tre vande,
der omskyller kommunen: Nybøl Nor,
Flensborg Fjord og Vemmningbund.
Historie: Kommunevåbenet er oprin
deligt tegnet som motiv på en 50 Pfen
ning nødpengeseddel for Gemeinde
Broacker i 1919.1 lighed med Sundeved
kommune har heller ikke Broager fået
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-95

sit våben godkendt i indenrigsministeri
et, men det har ikke desto mindre været
i anvendelse i snart 75 år. Vurderet som
heraldik vil nogle måske finde det for
detaljeret. Enkelhed er en vigtig ting i
heraldik, men ikke karakteristisk for det
te våben. I Broager er betydningen af de
mange enkelte elementer i kommunevå
benet imidlertid vigtig, da den lokale
identitet er særdeles stærk på Broager
land. Det skyldes sikkert, at området i
kraft af at være en halvø er klart afgræn
set geografisk. Men det hænger også
sammen med, at kommunen ikke blev
berørt af kommunalreformen i 1970. Det
te ikke officielt godkendte våben fortæl
ler væsentlige forhold ved kommunen også i nutiden. Der lægges således vægt
på at tilgodese alle de ni landsbyer, som
indgår i kommunevåbenet. Det ville iøvrigt være utænkeligt at have et kommu
nevåben, hvor den betydningsfulde og
karakteristiske teglværksindustri ikke
var repræsenteret med et motiv.
ia
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Christiansfeld
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Aller, Bjerning, Christiansfeld flække, Fjelstrup,
Frørup, Hjerndrup, Stepping og Tyr
strup.
Ibrugtaget: Christiansfeld kommunes
våben er oprindeligt tegnet til Chri
stiansfeld flække, men blev officielt ta
get i brug som hele kommunens våben i
1973, i forbindelse med byen Christians
felds 200 års jubilæum.
Kunstner: Våbnet er tegnet af den lo
kale bygmester, Herbert Grell i begyn
delsen af 1950'erne. Det blev dog ikke
taget i anvendelse før i 1965, da det før
ste gang optrådte på flækkens brevpa
pir. Den nuværende farvelægning af våb
net stammer fra byens 200-års jubilæum
i 1973. Våbnet er - så vidt vides - ikke
patentanmeldt.
Motiv: Våbenets hovedmotiv udgøres
af et brøndanlæg mellem to kastanietræ
er. Under brønden årstallet 1773, ind
rammet af grønne blade.
Symbolik: Byvåbenets brønd er en for
holdsvis nøjagtig gengivelse af den
brønd, der findes midt på Kirkepladsen
i Christiansfeld. Den nuværende brønd
er opført i 1897, hvor den afløste en æl
dre, der stammede fra byens første tid.
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Netop årstallet 1773 under brønden skal
fortælle, at byen Christiansfeld blev
grundlagt af Herrnhutterne i dette år, bl.
a. på opfordring af kong Christian 7.,
som byen da også opkaldtes efter.
Historie: Byen blev anlagt på bar mark,
efter en næsten symmetrisk byplan, hvor
to parallelle øst-vest gående gader - Lin
degade og Nørregade - på midten er
forbundet ved Kirkepladsen. Omkring
denne plads opførtes nogle af brødre
menighedens vigtigste bygninger. Midt
på pladsen placeredes brønden, der så
ledes blev det samlende midtpunkt for
hele grundplanen. Vandet blev ledt der
til fra en kilde udenfor byen, og fra den
centrale brønd blev der fordelt vand vi
dere ud til brønde i Brødrehuset, Søster
huset og Enkehuset. Det livgivende vand
spredtes således ud til menighedens
medlemmer fra byens centrale punkt.
Rundt om brønden havde man plan
tet kastanietræer, hvorfor det er dette
træ og ikke lindetræet, som Christians
feld ellers er kendt for, der optræder i
kommunens våben.
Im
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Gråsten
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1966: Gråsten,
Adsbøl, Kværs, Rinkenæs.
Ibrugtaget: Kommunevåbenet er god
kendt af Gråsten sogneråd den 11. fe
bruar 1948
Tegner: Heraldisk Institut. Den egen
tlige tegner er formentlig Franz Sedivy.
Motiv: Rødt skjold med et sølv slot
med tre gavle og midterspir (en stiliseret
udgave af Gråsten slot). Over slottet en
guldkrone og under det en sølvsild.
Symbolik: Våbenet henviser til Gråsten
slot, Gråstens status som kongelig resi
dens og den lille vig Sildekulen, som
byen ligger ved.
Historie: Den lille slots- og handelsby
Gråsten havde før 1970 alene status som
landsogn, men lignede på mange måder
snarere flækkerne. En særlig glans stod
der om byen, efter at den i 1936 var
blevet fast sommerresidens for kronprins
Frederik og kronprinsesse Ingrid.
Gråsten sogneråd begyndte at tænke
på at få sig et våben i begyndelsen af
1947. Sognerådet vedtog at bestille et
udkast fra den private institution Heral
disk Institut. Et par måneder senere fik
man hele otte forslag. Centralt i dem alle
var en stiliseret borg eller murtinde. Den
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repræsenterede Gråsten slot, idet Heral
disk Institut fandt det forkert at bruge
en naturtro gengivelse i et våben. Sogne
rådet valgte et forslag med en stiliseret
tretårnet sølvborg med en guldkrone
over og en sølvsild under i blåt felt.
Våbnet kom til udtalelse hos statens
heraldiske konsulent, P. B. Grandjean.
Han havde imidlertid en anden opfattel
se af, hvordan man symboliserede Grå
sten slot. Det forekom ham forkert at
gengive en middelalderborg i våbnet,
da det ældste Gråsten var fra 1500-tallet.
Hans indvending blev sendt videre til
Heraldisk Institut. Efter nogen overve
jelse blev den taget til følge og våbenet
tegnet om, så borgen erstattedes af en let
stiliseret, men klart genkendelig frem
stilling af det nuværende Gråsten slot.
Våbenet blev ændret én gang til. Da
det endelige udkast forelå i februar 1948,
var der lavet to versioner med henholds
vis blå og rød bundfarve. Sognerådet
besluttede sig enstemmigt for den røde.
Dermed havde den nybagte kongeresi
dens fået sit våben. Våbenet blev siden
overtaget af Gråsten storkommune.
cpr
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Haderslev
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: GI. Ha
derslev, Grarup, Haderslev købstad,
Halk, Hoptrup, Moltrup, Sønder Starup,
Vilstrup, Øsby, Vonsbæk og Åstrup.
Ibrugtaget: Det ældste intakte eksem
plar af Haderslev kommunes våben fin
des under et dokument fra 1421. Dog
findes et fragment af et segl under et
brev fra Haderslev til den tyske by Greifs
wald, dateret 1312, så våbnet kan formo
des at have været i brug fra omkring
1292, hvor Haderslev fik sine købstads
rettigheder. Våbnet har igennem århund
rederne haft utallige udformninger. Den
nuværende er patentanmeldt i 1980.
Kunstner: Det nuværende våben er teg
net af Claus Achton Friis
Motiv: Våbenet forestiller en rød træ
bro over et vandløb.
Symbolik: Købstaden Haderslev er op
rindeligt anlagt i midten af 1100-tallet på
en sandbanke midt i den tunneldal, der
strækker sig fra Årøsund til Vojens. Net
op her var den letteste overgang over
dalen, og en bro over Møllestrømmen
kendes allerede fra byens tidligste tid.
Byvåbenet må skulle symbolisere denne
bro, og dermed den strategiske place
ring ved en hovedfærdselsåre.
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Historie: I begyndelsen af 1600-talIet
blev Haderslev - spøgefuldt - kaldt for
»Venetia parva«, »det lille Venedig«.
Overalt i byen fandtes naturlige vand
løb, og ikke mindst brede og dybe gra
vede kanaler. Arkæologisk er fem så
danne vandførende kanaler påvist i dag,
den bredeste op til 20 m bred og 6 - 7 m
dyb. I Haderslev fandtes omkring 1500
mindst otte broer, der førte over vand
løb. Heraf lå de tre på hovedfærdsels
årer ind til byen, nemlig ved Slotsvand
møllen, i Bispegade og i Nørregade. Dis
se broer lå umiddelbart uden for byens
tre byporte. Det er således ikke uforståe
ligt, at Haderslev beholdt »broen« som
sit vartegn.
Im
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Højer
Kommune

Sammelagte kommuner i 1970: Daler, Emmerlev, Hjerpsted, Højer flække og Hø
jer landsogn.
Ibrugtaget: Kommunevåbenet er for
mentlig taget i brug i maj 1908, hvor det
for første og eneste gang er stemplet i
flækkekommunens forhandlingsproto
kol.
Kunstner: Ukendt kunstner i Slesvig.
Motiv: Stævnen af et sejlskib på vej
gennem Højer sluse.
Symbolik: Kommunevåbenet henviser
til Højers historie som en aktiv handelsog søfartsby.
Historie: Højer kan takke sin beliggen
hed ved Vidåens udløb for, at der alle
rede fra slutningen af middelalderen kan
spores en vis erhvervsmæssig speciali
sering og en betydelig handel med Hol
land, England og de nordtyske havne.
Denne udvikling blev understøttet, da
Tønder fra midten af 1500-tallet ikke læn
gere havde direkte adgang til havet og
Højer i stedet blev Tønders havn. Herfra
blev varerne fragtet videre til Tønder
med fladbundede pramme. Tønder mod
arbejdede længe, at Højer blev en by
med egne handelsmæssige privilegier. I
1736 lykkedes det dog for byen at opnå
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kongeligt privilegium på at drive han
del og håndværk, og i 1743 nævnes Hø
jer første gang som flække.
Anskaffelsen af et kommunevåben i
1907/1908 skal formentlig ses som et led
i kommunens forsøg på at markedsføre
Højer kommune som en købstad. Det
første skridt i denne proces blev taget,
da M. Boss i 1894 som nyvalgt flække
forstander begyndte at titulere sig som
»Bürgermeister« i stedet for den officiel
le betegnelse »Fleckenvorsteher«. Seks
år senere blev den attraktive borgme
stertitel for første gang officielt taget i
anvendelse i Højer flækkekommunes nye
statutter fra oktober 1900, og da kom
munen fik sit nye stempel i 1908, var der
over det nyanskaffede kommunevåben
graveret det prestigefyldte »Bürgermei
steramt«. Kommunevåbenet havde på
dette tidspunkt et lidt andet udseende,
idet skibet, der sejler ind gennem slusen,
ses lidt skråt forfra. Da kommunevåbe
net i 1920 optrådte på de kommunale
nødpengesedler, havde skibet imidler
tid fået det nuværende udseende, hvor
skibet ses forfra.
V
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Lundtoft
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Kliplev,
Felsted, Varnæs, Bovrup.
Ibrugtaget: Bogmærket er godkendt af
kommunalbestyrelsen 18. juli 1977.
Kunstner: Joy Ravn, København.
Motiv: Tre flaskegrønne klokkestabler;
ingen bundfarve.
Symbolik: Bomærket repræsenterer de
tre klokkestabler ved kommunens tre
kirker, Kliplev, Felsted og Varnæs. Selv
om bomærket er meget enkelt, viser det
dog forskellene i tagkonstruktioner, så
der utvetydigt er tale om Varnæs til ven
stre, Felsted i midten og Kliplev til højre.
Den grønne farve henviser til landbru
get, idet kommunen er en udpræget
landkommune.
Historie: Lundtoft kommune var ét af
de mere overraskende resultater af kom
munalreformen. Kommunen har ingen
egentlig centerby. Den blev skabt af fire
gamle kommuner, der dog kun udgør
tre sogne: Kliplev, Felsted og Varnæs.
Oven i købet var de tre sogne befolk
ningsmæssigt af sammenlignelig størrel
se. På mange måder har de da også be
varet hver sin identitet, og det har ikke
altid været helt let at skabe en fælles
følelse i den nye kommune. Da man skul
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le finde et fælles mærke, valgte Lundtoft
kommunalbestyrelse et bomærke i ste
det for et egentligt våben. Formelt gæl
der det samme Sundeved kommune,
men her er bomærket udformet som et
våben. Det er Lundtofts ikke, idet moti
vet ikke er indrammet i et skjold. Dette
er udtryk for et bevidst valg.
Ved udformningen af bomærket tog
man udgangspunkt i et særligt fælles
træk for den nye kommunes tre sogne.
De har nemlig alle kullede kirker med
klokkestabler i stedet for tårne. Klokke
stablen i Kliplev går helt tilbage til 1300tallet. Også Varnæs kirkes klokkestabel
er middelalderlig, idet den er fra 1400tallet. Klokkestablen i Felsted er deri
mod væsentligt yngre, nemlig fra 1769,
men ligner alligevel de andre meget. I
hele landet findes kun 19 sådanne klok
kestabler, heraf 13 i Nordslesvig, så træklokkestabler ved alle en kommunes tre
kirker er enestående. Ved at vælge dem
som motiv får man på én gang vist, at
kommunen består af tre sogne, og at
disse har et særligt træk til fælles.
cpr
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Løgumkloster
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Bedsted,
Højst, Løgumkloster flække, Løgumklo
ster landsogn og Nørre Løgum.
Ibrugtaget: Byvåbenet er godkendt af
flækkekommunen den 12. maj 1878.
Kunstner: Formentlig dr. jur. Weissen
bach, Nürnberg.
Motiv: Et gyldent kors på blå bag
grund. Farverne gul og blå har våbenet
fået efter hertugdømmet Slesvigs våben.
Løgumklosters byvåben hører til de få
danske våben, der ikke har noget skjold
rundt om seglmærket. Foruden Løgum
kloster drejer det sig om Dragør og ind
til 1970 også Møgeltønder. Hertil kom
mer naturligvis Lundtofts, der dog ikke
regnes for et egentligt våben.
Symbolik: Kommunevåbenet henviser
til klosterets betydning for Løgumklo
ster by.
Historie: Oprindelsen til klosteret skal
findes i Seem, hvor benediktinermunke
i 1100-tallet anlagde et kloster. Klosteret
i Seem blev på ribebispens foranledning
reformeret af cisterciensermunke. 11173
flyttede klosterstiftelsen til Løgum, hvor
klosteret havde gods, og der var en god
beliggenhed til bl. a. Brede å. Løgumklo
ster by fik aldrig selv handelsmæssige
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privilegier, muligvis fordi landsbyens
beboere nød godt af de privilegier, klo
steret allerede fra midten af 1200-tallet
fik af kongen. Først med den preussiske
købstadslov i 1869 fik Løgumkloster of
ficielt flækkestatus. For Løgumklosters
økonomiske og bymæssige udvikling har
det formentlig også spillet en væsentlig
rolle, at byen fra midten af 1500-tallet
fungerede som sæde for amtsadministra
tionen.
Korset i byvåbenet er kendt tilbage til
slutningen af 1700-tallet bl. a. på en kvit
teringsbog fra 1785, men byvåbenet fik
dog først sin officielle godkendelse af
flækkekommunens myndigheder den 12.
maj 1878. Initiativet til godkendelsen
kom fra regeringen i Slesvig, som ønske
de at anvende byvåbenerne i Slesvig og
Holsten som udsmykning af den nye
regeringsbygning i Slesvig. Da Løgum
klosters byvåben ikke var godkendt,
overlod regeringen i Slesvig arbejdet med
at udforme og godkende et byvåben for
Løgumkloster til dr. jur. Weissenbach i
Nürnberg.
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Nordborg
Kommune

Sammenlagte sognekommuner i 1970: Nord
borg flække, Egen, Havnbjerg, Holm,
Oksbøl, Pøl og Svenstrup.
Ibrugtaget: Godkendt af indenrigsmi
nisteriet og fastlagt ved kongelig resolu
tion i 1924.
Kunstner: Museumsinspektør Jens Ra
ben, Sønderborg.
Motiv: Rød borg på guldfelt over blåt
vand.
Symbolik: Våbenet gengiver portbyg
ningen til Nordborg Slot, der hører til
vore ældste borganlæg og antageligt
stammer fra midten af 1100'årene. Slot
tet er beliggende ved Nordborg Sø, der
er gengivet uden bølger, da det ikke er et
hav. De sorte bjælker hentyder til vinde
broen.
Historie: Jens Raben havde nær kon
takt med Johan Hansen, der købte Nord
borg Slot og lod det indrette som efter
skole i 1922. I forbindelse med ombyg
ningen ville Johan Hansen gerne have
opsat et våbenskjold på slottet. Jens Ra
ben tegnede et forslag, som efterfølgen
de blev antaget som våben for den da
værende flække Nordborg.
1 1924 var det slet ikke på tale, at an
det end Nordborg Slot kunne være mo
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tiv i et byvåben. Ved kommunalrefor
men i 1970 blev Nordborg hovedbyen
for og gav navn til den nye storkommu
ne. Enkelte kommuner skiftede våben i
forbindelse med sammenlægninger med
andre kommuner. Det var f. eks. tilfæl
det med Augustenborg. I Nordborg fandt
man det imidlertid naturligt at fortsætte
med det gamle byvåben fra 1924 og gøre
det til kommunevåben. Hvis man i 1970
ikke havde haft et kommunevåben, der
hentyder til den glorværdige fortid, er
det rimeligt at forestille sig, at man hav
de ønsket at skabe et våben, der kunne
symbolisere den glorværdige nutid, hvor
landets største arbejdsplads, Danfoss,
sætter et markant præg på næsten alt i
kommunen. Men i kommunal heraldik
er middelalderborge langt mere gængse
og acceptable end ventiler.
ia
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Nørre Rangstrup
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Agerskov,
Arrild, Bevtoft, Branderup, Tislund og
Toftlund.
Ibrugtaget: Våbenet er oprindeligt teg
net til Agerskov kommune, der tog det i
brug første gang i 1959.
Kunstner: Våbnet er tegnet af Aage
Wulff i 1958
Motiv: Våbenet forestiller et oprevet
egetræ imellem to sorte ravne.
Symbolik: Allerede i 1953 begyndte
man i Agerskov kommune at arbejde
med fremstillingen af et våben. Resulta
tet, der blev patenteret i 1959, skal sym
bolisere de egeskove, der tidligere præ
gede sognet. De to ravne er derimod
hentet fra Rangstrup herreds segl, der
kendes fra omkring 1325. Rangstrup hed
oprindeligt »Ravnstorp«, og de to ravne
symboliserer simpelthen dette navn.
Ganske kort tid efter at seglet var udfær
diget, blev herredet officielt delt i to,
Nørre - og Sønder Rangstrup, men seg
let fulgte det nordlige herred.
Historie: I de oprindelige udkast til
våbenet fra 1953 forsøgte man på for
skellig vis at vise navnet Agerskov sym
bolsk. I et udkast sås et egetræ, hvorun
der en plov skulle vise opdyrkningen af
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skov til ager. Et andet forslag viste et
egetræ og to gyldne aks. 1 1958 foreslog
statens heraldiske konsulent, P. War
ming, at man inddrog Rangstrup her
reds våben, idet Agerskov var den stør
ste kommune i herredet og Rangstrup
herreds gamle tingsted lå i kommunen.
Det var denne argumentation, der førte
til kombinationen af egetræ og ravne.
Denne kombination skulle vise sig
heldig, da man ved kommunesammen
lægningen ønskede et våben for den nye
kommune. Alle sognekommuner i den
nyoprettede Nørre Rangstrup kommu
ne lå oprindelig i det herred, hvorfra
ravnene stammede. Det meste af Arrild
sogn lå godt nok i Hviding herred, men
Roost var placeret i Rangstrup herred,
så tilknytningen var historisk nok. Da
skovenes historiske udbredelse også
kunne gælde alle sogne, var der fuld
enighed i sammenlægningsudvalget om
at benytte Agerskovs våben uændret.
Im
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Rødding
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Hjerting,
Jels, Lintrup, Rødding, Skodborg, Skra
ve, Sønder Hygum og Øster Lindet.
Ibrugtaget: Våbnet er oprindeligt teg
net til Rødding sognekommune, der tog
det i brug første gang i 1939.
Kunstner: Våbnet er tegnet af Friedrich
Britze i 1939.
Motiv: Motivet er en hjulplov placeret
over tre oprevne træstubbe, alt rødt i
sølv.
Symbolik: Våbnet symboliserer Røddings placering i Frøs herred. Frøs her
reds segl er et af de ældste herredssegl i
Danmark. Det viser en hjulplov og er en
af de ældste kendte afbildninger af en
sådan. Omtegnet indgår den i våbnet
placeret over de tre træstubbe. Disse har
deres udspring i det gamle navn for Rød
ding, »Røthing« der betyder rydning i
en skov, i dette tilfælde de berømte Far
risskove, der skal have dækket den nord
ligste del af Sønderjylland.
Historie: Rødding kommunes våben
var genstand for en langvarig diskus
sion mellem kommunerådet og statens
heraldiske konsulent P. Warming. Alle
rede i 1970 søgte den nye kommune om
at få udarbejdet et nyt våben, idet man
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ønskede at kombinere det gamle våben
for Rødding med et i 1948 godkendt vå
ben for Jels sognekommune; en rød borg
mur under en flyvende sort stork, ind
rammet af to træer. Borgmur og træer
symboliserede Jels voldsted. Her skulle
en i øvrigt ukendt sønderjysk grænsejarl
have haft sit hovedsæde. Den sorte stork
viste hen til, at denne sjældne fugl havde
haft et af sine sidste fristeder i landet
ved Jels-søerne. Kombinationen af de to
våben viste en borg mellem to træer over
en hjulplov. Dette våben stødte på kraf
tig modstand fra den heraldiske konsu
lent, der ikke mente det tilstrækkeligt
bevist, at der havde været et jarlesæde
på Jels voldsted. Udtalelser fra Sted
navneudvalget og Nationalmuseet bekræftigede dette, og det lykkedes ikke
Rødding kommune at fremskaffe de for
nødne beviser. Striden blev refereret i
adskillige aviser i slutningen af 1973. En
påstand om, at trærødderne i det gamle
våben lignede »udtrukne kindtænder«
vandt heller ikke megen gehør, og i slut
ningen af 1974 strakte kommunen vå
ben, og accepterede, at Rødding sogne
kommunes gamle våben blev videreført
uændret.
Im
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Rødekro
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Rise, Eg
vad, Hellevad, Hjordkær, Øster Løgum
Ibrugtaget: Vedtaget af Rødekro kom
munalbestyrelse 1970, godkendt af in
denrigsministeriet 23.7.1970.
Tegner: Poul Warming
Motiv: I rødt felt et oprejst sølv sværd.
Ovenover tre oksepander med horn i
guld.
Symbolik: Sværdet står for hærvejen,
der går gennem en stor del af kommu
nen. De tre oksepander med horn står
for samme vejs historiske navn, okseve
jen. Den røde bundfarve henviser til nav
net Rødekro.
Historie: Rødekro er et temmelig ene
stående eksempel på, at en købstad ved
kommunalreformen i 1970 ikke fik lov
til at indlemme en nabokommune, den
gerne ville have. Aabenraa byråd lagde
stor vægt på at få Rise sogn med byen
Rødekro med til den nye Aabenraa stor
kommune. Rise sogneråd gik imidlertid
i stedet sammen med Hjordkær, Egvad,
Hellevad og Øster Løgum. Trods mod
standen fra Aabenraa blev denne kom
mune godkendt af de overordnede myn
digheder.
Det er formentlig forklaringen på, at
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den nye kommune ene af alle i Sønder
jylland fik sig et nyt våben allerede som
et led i selve sammenlægningsproces
sen. Man ønskede fra begyndelsen at
markere kommunens eksistens.
Allerede i 1969 begyndte sammenlæg
ningsudvalget for de hidtidige fem sog
nekommuner at tænke på at sikre den
nye kommune et våben. Man henvendte
man sig til statens heraldiske konsulent
Poul Warming, i første omgang blot for
at få oplyst, hvordan proceduren var,
når man ønskede et våben. Senere på
året bad man ham om at udarbejde et
konkret forslag. Sammenlægninsgudvalget påpegede, at »man ville mene, at den
historiske »Røde Kro«, »Rød-Åen« og
den særlige tilknytning til den gamle
hærvej vil kunne danne grundlag for et
smukt byvåben«.
Poul Warming tog især udgangspunkt
i den sidste del af forslaget og knyttede
sit udkast til hærvejen. Våbnet blev ved
taget af Rødekros nye kommunalbesty
relse på ét af dens første møder i 1970.
Våbnet kunne altså symbolisere den nye
kommune næsten fra allerførste dag.
cpr
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Skærbæk
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Brøns,
Døstrup, Mjolden, Rejsby, Rømø, Skær
bæk og Vodder.
Ibrugtaget: Godkendt af indenrigsmi
nisteriet 25. juli 1985.
Kunstner: Kommunevåbenet er udar
bejdet af Stryhn, Reklame & Marketing
A/S i Odense.
Motiv: I blåt tre lodret stillede guld
springstokke.
Symbolik: Kommunevåbenet viser de
for marskbonden så uundværlige spring
stokke - på sønderjysk »klu'ssta'g« -, som
bonden anvender, når han skal over de
brede grøfter i marsken. Springstokken
hang udvendig på muren, så den var
klar, når man skulle i marsken. Spring
stokken er ca. 3.5 m lang og i den neder
ste ende forsynet med en halvmånefor
met fod - »pluns«, som forhindrer, at
springstokken trykkes ned i grøftens blø
de bund.
Historie: I juli 1985 kunne Skærbæk
kommune tage sit nye kommunevåben i
brug, men forhistorien skal findes tilba
ge i begyndelsen af 1970'eme, hvor det
første skole- og kulturudvalg efter kom
munalreformen i 1970 drøftede sagen.
Ideen blev dog først for alvor aktuel, da
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museumsinspektør H. E. Sørensen i 1977
overrakte daværende borgmester Johs.
Chr. Hamann et udkast til et bomærke.
Det førte bl. a. til, at kommunen i okto
ber 1978 bad kommunens borgere kom
me med forslag til et bomærke. Blandt
forslagene var der våbener med Rømødæmningen, Kommandørgården, Skærbækhallen og en krukke fra fundet ved
Hjemsted. Ingen af forslagene vandt dog
tilslutning i byrådet og overholdt næp
pe de strenge heraldiske krav. Kommu
nen henvendte sig i stedet til et profes
sionelt reklamebureau, som i februar
1982 kunne forelægge det første udkast,
hvori indgik bølger, en springstok, et
anker og et værft. Statens heraldiske kon
sulent konstaterede lakonisk: »De, der
har udført det, tegner smukt, men har
ikke kendskab til heraldik«. Formentlig
tænkte han på de mange symboler, som
indgik i forslaget. Efter et besøg af sta
tens heraldiske konsulent i marts 1984
fik kommunevåbenet sit endelige ud
formning. Den 9. august 1984 godkend
te byrådet forslaget. Herefter forestod
rentegningen af våbenet, hvorefter det
den 25. juli 1985 blev godkendt af Inden
rigsministeriet.
kf
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Sundeved
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1968: Nybøl,
Sottrup og Ullerup.
lbrugtaget: 1985. Ikke godkendt i in
denrigsministeriet.
Kunstner: Komponeret af flere forslag,
endelig ophavsmand kendes ikke.
Motiv: På mørkeblåt felt en brun skibs
stævn over lyseblå bølger omgivet af
møllevinger og vandhjul.
Symbolik: Skibet hentyder til det be
rømte fund af Nydambåden i 1863. I
virkeligheden blev der udgravet tre ski
be, to af eg og et af fyr. Men kun den ene
båd er bevaret, en stor egetræsbåd, som
er udstillet i Nydam Halle på Gottorp
Slot. Nydam mose er et af de markante
besøgssteder i kommunen, som i øvrigt
er karakteriseret af mølledrift. Vingerne
hentyder til Nybøl vindmølle og vand
hjulet til Nybøl vandmølle.
Historie: I 1983 udskrev Sundeved
Kommune en konkurrence om et bomær
ke. Der indkom mange forslag, ud fra
hvilke et bomærke blev skabt og frem
sendt til registrering i Direktoratet for
Patent- og Mærkevarevæsen. Da bomær
kets form svarede til et kommunevåben,
blev henvendelsen fra Sundeved opfat
tet som en omgåelse af reglerne om an
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meldelse af kommunevåben, og bomær
ket videresendtes til godkendelse i in
denrigsministeriet og hos statens heral
diske konsulent. De herfra foreslåede
ændringer ønskede Sundeved kommu
ne ikke at følge. Bl. a. anførte den heral
diske konsulent, at møllevingerne måtte
hentyde til Dybbøl Mølle (der er belig
gende i Sønderborg kommune), og han
foreslog dette motiv i våbenet ændret.
Både i kommunalbestyrelsen og i lokal
befolkningen var man imidlertid godt
tilfreds med bomærket, som man fandt
dækkende for kommunen. Derfor har
Sundeved kommune siden 1983 blot an
vendt mærket på brevpapir uden yderli
gere forsøg på registrering eller godken
delse. Hvorvidt det er et egentligt kom
munevåben, vil nok i Sundeved blive
betragtet som en strid om kejserens skæg.
ia
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Sydals
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Hørup,
Tandslet, Lysabild og Kegnæs.
Ibrugtaget: Godkendt af indenrigsmi
nisteriet den 25. marts 1980. Vedtaget af
Sydals kommune den 25. juni 1980.
Kunstner: Tegnet af Claus Achton
Friis efter udkast af statens heraldiske
konsulent Poul Warming.
Motiv: I sølvfelt en siddende blå gøg
over tre røde æbler.
Symbolik: Æblerne hentyder til Lysa
bild, som indeholder ordet abild = æble
træ. Gøgen hentyder til en gammel be
tegnelse på beboerne på Kegnæs, »de
Kegnæs-kukkere«. Kegnæs var beboet i
oldtiden, men derefter lå halvøen øde
hen, indtil Hertug Hans den Yngre af
Sønderborg lod anlægge de to landsby
er Sønderby og Østerby i 1615. Den fol
kelige udlægning af udtrykket »Kegnæskukkere« er, at gøgen lægger sine æg i
andre fugles reder, og at Hertug Hans
undertiden i lighed med gøgen benytte
de andres reder. Også en ritmester Wolf
Rathlou på ladegården Hjortholm er ble
vet beskyldt for at være årsag til udtryk
ket. Han ikke blot plagede bønderne,
men besøgte også deres koner, mens
mændene sled og slæbte på Hjortholm.
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Sydals er antageligt den eneste kom
mune i hele landet, der i sit våben har
symbolik med erotiske undertoner.
Historie: Kommunen tog initiativ til
skabelsen af kommunevåbenet i 1978,
og mange borgere bidrog med forslag til
motiver. Det endelige forslag og udform
ningen blev dog på initiativ af borgme
ster Svend O. Jensen overladt til statens
heraldiske konsulent. Det er næppe til
fældigt, at det er de to fjernestliggende
dele af den nye kommune, Lysabild og
Kegnæs, der kom til at give motiv til
kommunevåbenet. Tyngdepunktet i den
nye kommune kom efter 1970 til at ligge
i Hørup-området, hvor den kommunale
forvaltning, centralskolen og plejehjem
met blev placeret sammen med hoved
parten af industrivirksomhederne. Det
har været svært at skabe en ny lokal
identitet i Sydals kommune, som mang
ler en egentlig centralby. De fire gamle
kirkesogne eksisterer fortsat urørte, og
tilsvarende er der fire lokalhistoriske for
eninger og arkiver. Kommunevåbenets
fremhævelse af de to fjernestliggende
dele af Sydals kan tolkes som udtryk for
klog lokalpolitik.
ia
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Sønderborg
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Dybbøl,
Sønderborg og Ulkebøl
Ibrugtaget: Vedtaget af byrådet den 29.
september 1921, og godkendt af inden
rigsministeriet den 25. august 1922.
Kunstner: Våbenet kendes fra et segl
fra første halvdel af 1600'årene, men er
antageligt ældre. Den nuværende teg
ning er udført af gravør og våbentegner
Fr. Britze i samarbejde med arkivar, se
nere statens heraldiske konsulent P. B.
Grandjean, Rigsarkivet.
Motiv: På sølvfelt rød borg med tre
buer over fire blå bølger.
Symbolik: Borgen er Sønderborg Slot,
som blev grundlagt omkring 1170. I til
knytning til borgen voksede der senere
en by op, og den fik navn efter borgen.
De tre buer symboliserer tre indgange til
borgen: Hovedporten, strandporten ud
mod Sønderbro og vandporten mod ha
vet. Bølgerne er Alssund og Sønderborg
Bugt.
Historie: Efter Genforeningen i 1920
anmodede indenrigsministeriet om at få
tilsendt en tegning af Sønderborgs hidti
dige byvåben, forsynet med farver. By
ens gamle våben var en sølv borg over
blå bølger i blåt felt. Men ved et uheld
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lagde man på rådhuset i Sønderborg en
forkert farve på den fremsendte tegning:
Bølgerne blev grønne. Denne fejl synes
medvirkende til, at ministeriet tilråde
de, at byvåbenet blev lavet i en ny udga
ve. Ved den efterfølgende revision fore
slog statens heraldiske konsulent, at bor
gen skulle være rød, da denne farve var
mere »passende« og »dekorativ«. Æn
dringen til det nuværende våben blev af
mange sønderborgere betragtet som et
utidigt brud med den gamle tradition og
affødte en del kritik gennem flere årtier.
Så sent som i 1947 foreslog museumsin
spektør Jens Raben Sønderborg Byråd at
ændre byvåbenet til dets oprindelige far
ver, men dette forslag blev ikke taget til
følge.
ia
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Tinglev
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Bjolderup,
Burkal, Bylderup, Ravsted, Tinglev, Uge.
Ibrugtaget: Kommunevåbenet er god
kendt af indenrigsministeriet den 29. ok
tober 1985.
Kunstner: Tegnet af Aage Wulff efter
forslag af Torben Damm Krogh.
Motiv: I grønt en sølv pæl og to skrå
strømme fra nederste venstre hjørne til
øverste højre hjørne.
Symbolik: Kommunevåbenets to tvær
gående strømme symboliserer Sønderå
og Grønå, der udspringer øst for kom
munen og som løber gennem den mod
Vadehavet. Midterdelingen af skjoldet
symboliserer grænsepæl nr. 141, som står
syd for Lille Jyndevad. Dermed ønskede
byrådet at markere, at Tinglev kommu
ne er den kommune, som har det læng
ste grænseforløb på landjorden i Dan
mark. Den grønne farve markerer kom
munens hovederhverv, landbruget.
Historie: Tanken om et kommunevå
ben for Tinglev blev første gang drøftet
på det første byrådsmøde efter kommu
nesammenlægningen. Tanken blev dog
ikke realiseret, og først i 1984 blev sagen
atter drøftet. Overvejelserne førte til fle
re henvendelser fra kommunens borge
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re med konkrete forslag. Et af forslage
ne, der var udarbejdet af Torben Damm
Krogh, viste dels Sønderå og Grønå, dels
en grænsepæl set fra oven. Forslaget blev
sendt til godkendelse i indenrigsmini
steriet. Her havde statens heraldiske kon
sulent en række indvendinger, idet han
bl. a. bemærkede, at forslaget ikke hav
de den enkelthed og genkendelighed,
som heraldikken kræver. Endvidere be
mærkede han, at det foreslåede »vinkel
snit« på grænsepælen ikke var nogen
traditionel heraldisk figur. Statens he
raldiske konsulent kunne derfor ikke
godkende forslaget og foreslog i stedet
»livtræskorset«, som allerede havde væ
ret drøftet i 1970. Herefter udarbejdede
Torben Krogh i september 1985 et nyt
forslag. Efter få korrektioner af forslaget
blev kommunevåbenet godkendt af kom
munalbestyrelsen den 30. september
1985 og af indenrigsministeriet en må
ned senere. Rentegningen af kommune
våbenet blev efterfølgende udført af teg
neren Aage Wulff.
V
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Tønder
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Abild,
Hostrup, Møgeltønder, Tønder land
sogn, Tønder købstad og Ubjerg.
Ibrugtaget: Den ældste med sikkerhed
kendte udgave af Tønder byvåben er et
segl under et brev dateret 19. juli 1443.
Byvåbenet har gennem tiden haft flere
forskellige udformninger. Det ældste vi
ser et enmastet skib uden sejl, forment
lig en såkaldt »holk«. Motivet har mu
ligvis været anvendt, siden Tønder i 1243
fik sin første købstadsrettigheder.
Kunstner: Ukendt. Den nuværende
udgave af kommunevåbenet, der byg
ger på en skibstype fra 1700-tallet, er
udført af tegner og gravør Friederich
Britze i samarbejde med arkivar, senere
statens heraldiske konsulent Poul Bredo
Grandjean i 1922. Nytegningen er god
kendt af Tønder Byråd den 14. juli 1922
og efterfølgende godkendt ved kongelig
resolution den 25. august samme år.
Motiv: Et gult skib på blå baggrund og
grønne bølger.
Symbolik: Skibsmotivet symboliserer
Tønder som søfartsby.
Historie: Skibet som motiv er kendt fra
flere våbener, idet forskellige skibstyper
i 1982 indgik i ikke mindre end 11 komSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 12-95

munevåbener og naturligt afspejler sø
fartens betydning for mange af de kyst
nære købstæder. Skibsfarten har for
mentlig spillet en vigtig rolle for Tønder
by siden grundlæggelsen i begyndelsen
af 1100-tallet, hvor byen voksede op på
nogle små holme næsten omsluttet af
Vidåen. Indtil midten af 1500-tallet var
der direkte adgang til havet fra Tønder.
Byens vigtigste indtægtskilde var han
del, og Tønder havde i middelalderen
livlig søhandel med Holland og de nord
tyske byer. Ikke mindst handel med stu
de, hvoraf en del blev udskibet fra Tøn
der havn, spillede en væsentlig rolle for
byens økonomi. I 1554 blev der under
hertug Hans den ældre anlagt et dige fra
Højer til Rudbøl og videre langs Vidåen
til Lægan og Grelsbøl for at sikre byen
mod oversvømmelser. Dermed fik Tøn
der afbrudt sin direkte adgang til havet,
og byen måtte i stedet anvende først Rud
bøl og senere Højer som udskibnings
havn.

kf
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Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Ham
melev, Jegerup, Magstrup, Nustrup, Ok
senvad, Sommersted, Skrydstrup, Ved
sted og Vojens.
Ibrugtaget: Våbnet er oprindelig teg
net til Vojens sognekommune, der tog
det i brug første gang i 1953.
Kunstner: Tegnet af Aage Wulff i 1953.
Motiv: Våbnet viser to sorte, skrigen
de ravne siddende på et rødt tandhjul.
Symbolik: Symbolikken i Vojens kom
munes våben er nært knyttet til selve
byens historie. De to sorte ravne har de
res baggrund i navnet Vojens, der på
gammelt dansk betyder Odins vi eller
helligdom. Navnet symboliseres da ved
at vise Odins to ravne Hugin og Munin.
Selve landsbyen Vojens blev nedlagt i
1500-tallet, og den nuværende by op
stod ved et jernbaneknudepunkt i
1860'eme. Tandhjulet skal derfor sym
bolisere den moderne by, præget af in
dustri og transport.
Historie: Våbnet markerer symbolsk
modsætningerne i byens historie. Egnen
er rig på oldtidsminder, gravhøjene ved
Vedsted, Skrydstruppigen, bronzealder
huset ved Brd. Gram, guldskålene fra
GI. Ladegård, hærvejen og ikke mindst
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selve navnet Vojens, der må betyde, at
stedet også i jernalder og vikingetid har
haft en betydning ud over det sædvanli
ge, uden at det i dag er muligt præcis at
vide, hvori denne betydning har ligget. 1
middelalderen var Vojens en normal
landsby, der i 1542 bestod af ti gårde. De
hørte alle underborgen på Tørning. Men
hele området blev dog alvorligt ramt af
en større landbrugskrise, der indtraf ef
ter midten af 1300-tallet. To kirkesogne Nybøl og Arvad - blev nedlagt og i år
hundreder lå store områder forholdsvis
udyrkede og øde hen. Selv landsbyen
Vojens blev nedlagt og omdannet til Vo
jens Ladegård, der aldrig udmærkede
sig ved det store afkast.
Vendepunktet kom i 1862, da anlæg
gelsen af den Nordslesvigske jernbane
mellem Flensborg og Vamdrup blev ind
ledt. I Vojens etableredes en station af 2.
klasse i forbindelse med en stikbane til
Haderslev, og med udgangspunkt i den
ne station voksede Vojens i de efterføl
gende årtier frem til at blive et af de
større bysamfund i Sønderjylland.
Im
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Aabenraa
Kommune

Sammenlagte kommuner i 1970: Aabenraa,
Løjt, Ensted
Ibrugtaget: Våbnet går tilbage til mid
delalderen. En ny version blev godkendt
ved kongelig resolution 25. marts 1922.
Tegner: Ukendt middelalderlig form
giver. Den rettede version fra 1922 er
udformet af tegneren Fr. Britze i samar
bejde med arkivar, senere statens heral
diske konsulent P.B. Grandjean.
Motiv: I blåt felt tre sølvmakreller og
derunder bølgelinier af sølv.
Symbolik: De tre fisk står for et af by
ens gamle hovederhverv, fiskeriet.
Historie: Aabenraa antages at være ble
vet købstad sidst i 1100-tallet. Byen fik
en omfattende stadsret i 1335 af hertug
Valdemar af Sønderjylland, og forment
lig har byen fra omkring samme tid haft
et byvåben. Det ældste bevarede seglaf
tryk er fra 1421.
Aabenraa er en udpræget søkøbstad,
hvis gode naturhavn fra begyndelsen må
have været en livsnerve. Ligesom man
ge andre danske købstæder fik Aaben
raa derfor også et våben, der understre
ger byens tilknytning til havet. Mange
byer valgte et skib som symbol, Aaben
raa altså tre fisk, som formentlig skal
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understrege, at byen dengang drev et
omfattende fiskeri. Rudkøbing, Rønne
og Nibe har lige som Aabenraa tre fisk i
deres våbner, og Skive har en enkelt.
Under makrellerne ses i den moderne
udformning af våbnet en del bølgelinier.
Linierne findes også i de ældste seglaf
tryk, men ligner her snarere grene. Det
er muligt, at det i virkeligheden er hum
leranker, der symboliserer ældre tiders
omfattende humleavl omkring byen.
Rankerne gled senere ud af våbnet, så
man alene brugte de tre makreller som
våbenmærke. Efter Genforeningen blev
Aabenraas våben ligesom de andre nord
slesvigske købstadsvåbner givet en ny
officiel udformning af tegneren Fr. Brit
ze efter anvisning af arkivar, senere sta
tens heraldiske konsulent P.B. Grand
jean. De valgte at genindsætte rankerne
under fiskene, men nu blev de entydigt
udformet som bølger.
Ved kommunalreformen i 1970 over
tog den nye storkommune købstadens
våben uændret, sådan som det var nor
men, når landsogne blev lagt sammen
med en købstadskommune.
cpr
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Det sker - på nordslesvigske museer
Oldemors Juletræ
På Aabenraa Museum er det blevet tra
dition i forbindelse med »Oldemors Ju
letræ« at præsentere et tema, som såvel
det almene publikum som børnene, der
får en særlig invitation, kan have glæde
af. Børnene bliver både vist rundt, hører
historier og danser om juletræet - i år
forestået af museumspædagog Anne
mette Berg.
Temaet er »Jul i grænselandet« - med
undertitlen tyske og danske juleskikke. I
små udstillingsafsnit bliver der peget på,
hvordan de skikke, mange opfatter som
ærkedanske - såsom juletræet - faktisk
kommer udefra. I dette tilfælde fra Tysk
land, og det samme gælder adventskran
sen. Men der fortælles også om, hvor
dan juletræet i dagens Sønderjylland bru
ges i henholdsvis en dansk og en tysk
familie. Et juletræ kan nemlig både pyn
tes og bruges på forskellig vis, og pyntningen er i øvrigt ikke kun et nationalt
udtryk, den følger også skiftende nyhe
der fra producenterne. Der er kort sagt
mode i vores jul - ligesom i alt andet.
Selv om julen typisk fejres meget traditi
onsbundet, slipper der nok jævnligt lidt
nyt ind hos alle familier.
Der fortælles også om julemandens
rødder i børnenes helgen Skt. Nikolaus.
Nikolaus kommer med gaver og lægger
rare ting i de artige børns »pusser« op til
jul - en skik, som har bredt sig fra Tysk
land; de slemme børn fik i stedet kul
stykker, uddelt af hjælperen Knecht
Ruprecht. Derimod hører traditionerne
omkring julenissen, den gamle gårdnis
se, som man skal sætte grød til og holde
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sig gode venner med, hvis han ikke skal
drille, til i den nordiske forestillingsver
den. I Sønderjylland kaldes han Nis Puk.
Et helt friskt materiale er inddraget i
form af stile om emnet fra henholdsvis
en tysk og en dansk gymnasieklasse i
Aabenraa.

Julekort
Ud over juleudstillingen i salen huser
Aabenraa Museum udstillingen Oldefars
julekort, som er arrangeret af Kim Fur
dal fra Institut for Sønderjysk Lokalhi
storie. På opfordring er indløbet et væld
af julekort fra nær og fjern, som er sorte
ret efter motiver. Også her bliver det
muligt at betragte nogle af de små for
skelle mellem tysk og dansk, men der er
også mange andre indfaldsvinkler: børn,
landskaber, vittigheds-tegninger osv. Det
at sende en julehilsen på et fint, trykt
kort er i øvrigt en skik, som opstod i
England.

Hanne Christensen

Næste nummer udkommer
i begyndelsen af
januar.
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Indtil 30. sept. 1996:

Indtil 21. jan. 1996:
Indtil 21. dec.:

Museet på Sønderborg Slot
»Om Dannebrog jeg ved..«. En udstilling om danskerne og
deres flag.
Maleriudstilling af kunstneren Bo Alstrup Jensen, Ribe. Arr.
af Sønderborg Kunstforening.
Julearrangement for børnehaver, børnehaveklasser samt 1 .-3.
klasser.

Indtil 1. april 1996:

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Teglværksmuseet er lukket.

Indtil 31. dec.:

Tønder Museum
Udstilling om Bryggeri- og Kromiljø.

Sønderjyllands Kunstmuseum
i Pumpehuset: »La Herida Absurda« Spaniensbilieder v. Bentemarie Kjeldbæk.
4. november -14. januar 1996: »Povl Schrøder«. Maleriudstilling.
Indtil 31. dec.

31. jan. 4. feb.:

Aabenraa Museum
Oldemors juletræ.
Udstillingen »Oldefars julekort«. Arr. Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.
kl. 14-17: Bageweekend og julehygge på Jacob Michelsens
Gård.
Udstilling af gaver indkommet i 1995

Indtil 30. dec.:

Haderslev Museum
»Nissen«. En udstilling om nissens liv fra fødsel til død.

Indtil 2. jan. 1996.:
Indtil 2. jan. 1996.:

Den 9. og 10. dec.

Indtil 14. jan. 1996:

10. dec. kl. 13-16:

27. jan. - 17. marts:

Viggo Kragh-Hansen. Maleriudstilling med portrætter og
eksteriører af en veteran i sønderjysk kunst. Arr. af Sønderjyl
lands Kunstmuseum, Tønder.
Julestue. En eftermiddag for hele familien med dukketeater,
Luciaoptog, nisseudstilling, cafémusik, gløgg og æbleskiver.
Arr. af Arkiv- og Museumsforeningen.
Udstilling af tekstil og smykker fra Letland.

Midtsønderjyllands Museum
11. dec. - 21. dec.:
Julestue.
Luciaoptog og Steffensriddere.
13. dec.:
Medio jan. - 24. marts: Billeder af Viggo Gregersen og Lis Nørgård.
Lissie Ostergaard. Hatte og modeopvisning med efterfølgende
21. jan. - 24. marts:
udstilling.
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Nyere kommuneheraldik

I begyndelsen af dette århundrede vågne
de den kommunale heraldik til nyt liv, og
hvad der navnlig fik betydning var, at land
kommunerne (altså sognekommuner uden
købstadrettigheder) nu blev interesserede
i at få et våbenskjold som et samlende
symbol. Det startede så småt omkring år
1900, men tog rigtig fart efter 1940. Besæt
telsestidens store interesse for dansk hi
storie og dansk identitet har givetvis spil
let ind. Fra 1940 til i dag er der skabt hen
mod 200 kommunale våbener - altså næ
sten dobbelt så mange som i de foregåen
de 750 år!
Sønderjylland var hurtigt med, og her
var baggrunden, som man kunne vente,
national. Kommunerne brugte nødpenge i
overgangstiden før Genforeningen, og bå
de i Broager og Højer indgik våbener i
pengesedlerne. Broagers våben er talende.
Det viser både en bro og en ager. Højers
forestiller et sejlskib på vej gennem slusen.
Enhver kommune kan tage sig et våben,
men hvis det skal godkendes og indregi
streres, er der forskellige spilleregler der
skal følges. Våbenet må således ikke inde
holde danske eller udenlandske statssym
boler. Det bør ikke kunne forveksles med
andre kommunevåbener, og det bør over
holde de heraldiske krav med hensyn til
farver og enkelhed.
Nogle kommuner har grebet tilbage til
de gamle herredssegl. I Gram har man vi
dereført griffen fra herredsseglet, kombi
neret med en lilje (våbenet for slægten
Schack på Gram slot) og Set. Vincents
mærke, en møllesten, han var væmehelgen for Gram kirke. På samme måde går
tyren fra Sdr. Tyrstrup herred igen i Tyr
strup kommunes våben, men desværre
bruges dette våben ikke mere, fordi Tyr
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strup blev indlemmet i Christiansfeld ved
kommunesammenlægningen i 1970. Ved
samme lejlighed forsvandt også Ulkebøls
morsomme våben: træer med vielsesringe
om. Våbenet illustrerede de såkaldte brud
gomskobler.
Det var også naturligt at tage udgangs
punkt i kommunens navn, så våbenet blev
talende. Vojens, dvs. Odins helligdom, har
valgt gudens to ravne, Hugin og Munin,
som sidder på et tandhjul - en henvisning
til kommunens store industri. Rødekro har
naturligt nok et rødt skjold. Det er belagt
med et sværd og oksepander, der fortæl
ler, at hær vejen, også kaldet oksevejen, går
gennem kommunen. Et smukt eksempel
på en kombination af talende våben og
herredssegl er Røddings våben: ploven fra
Frøs herreds segl over tre træstubbe - altså
den rydning, som har givet kommunen sit
navn.
At vi er i et grænseland fremgår af et
par våbener. Tinglev har således en græn
sepæl, og den finder vi også i Bovs våben,
hvor den er anbragt på en bro med to buer
ligesom Gejlå bro og ledsaget af to okser okse vejen igen.
Markante bygningsværker går igen fle
re steder, således har Gråsten naturligt nok
valgt Gråsten Slot i en letgenkendelig ud
gave. Da slottet er kongelig residens, er
det ledsaget af en krone samt af en sild kommunen ligger ved en vig kaldet Silde
kulen.
Endelig bør det nævnes, at også amts
kommunen har sit våben: de to sønderjy
ske løver, der holder en Dannebrogsvim
pel, men det kan man læse om i Sønder
jysk Månedsskrift 1988 nr. 1. Jo, de sønder
jyske våbener taler både om fortid og nu
tid.
Knud Prange
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