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Ansøgning om ret og tilladelse til at bruge det gamle kommunevåben fra den i 1970
nedlagte Kornerup-Svogerslev kommune.
Vi er ved at opstarte en lokalhistorisk forening i Svogerslev. Gennem en årrække er
der taget tilløb til at opstarte en sådan lokalhistorisk forening for landsbyen
Svogerslev.
Historisk var Kornerup og Svogerslev to selvstændige sogne der udgjorde et
pastorat. Byerne kom ved kommunestyrets indførelse i 1842 til at danne een
sognekommune. I midten af 1960erne fik Kornerup-Svogerslev kommune et
kommunevåben tegnet af Ernst Verwohlt. Dette forestillede et blåt skjold der er delt
af et Andreas kors i guld. Skt. Andreas menes at være værnehelgen for begge sogne.
I hvert af de fire felter som korset deler skjoldet i, er der et søblad i guld. De fire
søblade symboliserer de fire vande i den gamle kommune: Kornerup sø, Svogerslev
sø, Bue sø og Lejre å.
Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev den lille sognekommune delt,
Kornerup kom til Lejre kommune og Svogerslev kom til Roskilde kommune. Derefter
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ophørte brugen af det gamle kommunevåben. Våbnet har været beskyttet for brug
til kommercielle formål. Ved den seneste strukturreform og
kommunesammenlægning har de lovændringer der er udmøntet i Bekendtgørelse af
lov om kommunernes styrelse nr. 318 af 28. marts 2017, og med de ændringer, der
følger af § 1 i lov nr. 1571 af 19. december, lagt brugen og ejerskabet af nedlagte
kommunevåben til den nye primærkommune, i dette tilfælde Roskilde kommune.
Jeg går ud fra at denne lov, med tilbagevirkende kraft, betyder, at Roskilde
kommune også i dag har ejerskab til Kornerup-Svogerslevs gamle kommunevåben.
I forbindelse med at vi igen prøver at starte en lokalhistorisk forening op i
Svogerslev, ønsker vi at genoptage det gamle våbenskjold som symbol for
foreningen. Vi har startet en hjemmeside op, hvor vi ønsker at skjoldet bruges som
logo, ligeledes ville vi gerne kunne bruge skjoldet som brevhoved på mails og breve
der sendes fra foreningen. Eksemplificeret i denne ansøgning.
Skjoldet er mig bekendt ikke brugt siden opløsningen af den gamle kommune,
bortset fra, at det indgår i nu afdøde smed Christian Petersens fugleskydningsskive,
malet af Jørgen Brendekilde, fra 1972-73.
Vi påregner at indkalde til stiftende generalforsamling primo marts 2018 for stiftelse
af Svogerslev lokalhistoriske forening. Der er 26. januar 2018 holdt et
informationsmøde for interesserede beboere i byen i Roskilde lokalhistorisk arkivs
regi. Til dette informationsmøde var der 73 fremmødte. Ligeledes var der 30. januar
foredrag om Svogerslev i Svogerslev sognegård. Til dette foredrag, der blev holdt af
to af styregruppens medlemmer og hvor foreningen blev omtalt, var der ligeledes
ca. 70 fremmødte, med enkelte gengangere fra det forrige møde. Dette tager vi i
styregruppen som en indikator for, at der er opbakning blandt byens beboere for en
forening til varetagelse af byens og sognets historie. Vi mener at skjoldet er vigtigt at
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bevare af historiske årsager og mener at skjoldets historiske værdi vil varetages
perfekt i en forening med lokalhistorisk virke. Skjoldets kunstneriske værdi bør også
fremhæves. Dels er det tegnet af tidligere amtsdirektør i Roskilde amt, Ernst
Verwohlt. Dels er der et notat fra daværende heraldiske afdeling under
Indenrigsministeriet der udtrykker deres begejstring over skjoldets heraldiske udtryk
og udformning, og samtidig beklager, det skulle anvendes af en lille kommune, hvis
dage før eller siden var talte. Ved at vi genoptage skjoldet som logo for Svogerslev
lokalhistoriske forening vil dette skjold atter komme til ære og værdighed.

På styregruppens vegne

Jesper Bade Poulsen
svlokalhistorie@gmail.com

Henvisning til foreningens hjemmeside med eksemplificering af brug af skjoldet som
logo. Siden er endnu ikke gjort offentlig tilgængelig.
http://svlokalhistorie.webnode.dk/

Fugleskydningstavlen givet af smed Christian Petersen 1973. Skiven er designet og
malet af Jørgen Brendekilde.
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Henvisning til Roskilde Fugleskydningsselskabs hjemmeside med omtale af Christian
Petersen og dennes skydetavle.
https://www.roskildefugleskydning.dk/index.php/tables/index/fuglekonger/show/6
8

