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KOMMUNEVAPEN [CR RANDABERG?
Et utvalg oppnevnt av formannskapet leverte før jul sin innstilling med forslag
til kommunevåpen for Randaberg. Innstillingen var delt: flertallet på fire gikk
inn for alternativet rand (se forsiden) mens et medlem foretrakk varde. Med
i nemnda var: Håkon Wigestrand, formann, Is:!k Rygh, Thorleif Rødland, Sven
O. Goa, Knut Straumstøyl, og sekretær Egil Larsen.
Nemnda begrunnet de to forslagene slik:
rand:
«Navnet (Randaberg) antas å stamme fra ordet «rond», rand - ytterkant, som f.eks. Jærens ytterkant eller avslutning i nord.» (Rolfsen 1928).
Skjoldranda besatt med 14 «kuler» - ei steinform en særlig finner på
rullesteinsstrendene (Børaunen) og i et stort antall gravrøyser i kommunen.
varde:

Kommunen har stedsnavnene Varen og Varheia som viser til bruken av
disse stedene i eldre tid.
Randaberg-fjellet har fra tidlig tid spilt en viktig rolle i varslingssystemet
i ufredstider. På 16- og 1700-tallet var det på Randaberg-fjellet vaktstue
og varde, m/fast landvakt og oppsyn over innseilingen til Stavanger,
bekostet av Stavanger by. Rester etter vaktstuen kunne i 1928 fremdeles påvises.
Det kan videre pekes på kommunens geografiske beliggenhet som halvøy
og Jærens avgrensning

i nord

- med

hav på tre sider.

Stein forma er den samme som i forslaget rand.
Kommunestyret behandlet innstillingen
sende

de tre utkastene

«steingard»,

i møte 7. februar -80. Det ble vedtatt å

«rand»,

og «varde»

-

i flere

fargevarianter

- ut til husstandene til uttalelse. Kommunens innbyggere inviteres slik til å si sin
mening om hva som bør bli det framtidige symbolet for kommunen.
Kommunevåpen (skjold og flagg) må godkjennes ved kongelig resolusjon, og
det stilles en rekke krav for at slik godkjenning skal kunne gis. Blant de viktigste
er: Våpenet skal bare inneholde ett motiv og ha ett metall og en farge. Fargene
kan velges blant disse seks: Gull, sølv, rødt, blått, svart og grønt. Gull og sølv
kalles metaller. Motivet skal være en usammensatt og fIatemessig silhuettfigur og
«være slik at den selv i enkleste gjengivelse og på avstand eller i lite format klart
identifiseres og skjelnes fra enhver annen heraldisk figur. Nye motiver kan derfor
bare godtas hvis deres form er silhuettmessig egnet og så egenartet at den ikke kan
forveksles med et annet og eldre motiv. Våpnet (figur og farge tilsammen) må
ikke på forhånd tilhøre en annen eier, i inn- eller utland, som det må tas hensyn til.»
(fra «Norsk kommunal heraldikk». 1976).
En rekke alternativer har vært vurdert i arbeidet med kommunevåpen for Randaberg. Av de mest aktuelle kan nevnes: Viste-hola, ard, plog, korsmotiv. Av disse
er plog og korsmotiv så mye brukt at de er lagt til side av den grunn. Jordbruksredskapet ard blir av Riksarkivet ansett for å være en heraldisk dårlig form og blir
slik ikke godtatt der. M.h.t. Viste-hola har det vist seg svært vanskelig å få til et
symbol for den som fyller heraldiske krav og samtidig naturlig fører tanken hen
på hola.
Og med dette er Randaberg-folk

ønsker - som kommunevåpen.

utfordret

til å si sitt om hva de ønsker

- eller

ikke

