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KFUM-Spejdernes Divisionsvabener
Divisionsvåbener
Af Gotfred M01"tensen.

A LLEREDE ved starten i 1910 anlagde KFUM-Spejderne i Danmark (KFUM-skauterna) rØde
r~de tØrklæt~rkla::
der. Da korpset voksede og organiserede sig i flere
nere divisioner, kom de rØr~
de tØrklæder
t~rkla::der til at betegne l.
I. Divigr~nne og
sion, idet 2. Division fik grØnne
3. Division lyseblå
Iysebla tØrklæder.
t~rkla::der. Traditionen med divisions-adskillelse ved
hja::lp af
hjælp
a£ tØrklædets
t~rkla::dets fan'e fortsattes
indtil den 2. verdenskrig, men under
krigen gik den i oplØsning,
opl~sning, fordi det
var umuligt for spejderdepotet
spejderdepotct at
fremskaffe stof til de da eksisterende
eksistcrendc
ca. 50 farver og farvekombinationer.
farvekombinationcr.
Man besluttede derfor at gå
ga tilbage
tilbagc
enhedst~rkla::dct og lade divisiomtil enhedstØrklædet
pneget være
præget
va:re synligt på
pa anden måde.
made.
I England, Frankrig og andre lande er det almindeligt, at spejderkorpspejdcrkorpba::rer et heraldisk
senes enheder bærer
mærke;
mxrke; man bruger i reglen sådanne,
stldannc.
som eksisterer i forvejen, i Frankrig
f. eks. landets provinsvåbener.
provinsvtlbcner. Det
var efter
cfter disse fremmede forbilleder
forbillcder .,
at KFUM-Spejderne i Danmark efter
nogen overvejelse bestemte
bestemtc sig til, at
deres divisionsmærker
divisionsma::rker skulle have hehcraIder diviraldisk præg.
pra::g. I Danmark falder
sionernes territorier
tcrrilOrier imidlertid
imidlcrtid normalt ikke sammen med områder,
omr~ldcr, som
vahcn , og det nr
\'ar
i forvej en har et våben
derfor nØdvendigt
n~dvendigt med nye våbenvabenkreationer.
Skjoldets form hlev
blev ens for alle divisionerne, men da de nye våbener
v5bener
helst skulle have en stedlig karakter,
overlod man det i begyndelsen til divisionerne
erne selv at bestemme, hvad de
vision
ville fØre
f~re i deres våben.
vaben. Dette viste
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sig snart at være
va:re en dårlig
darlig lØsning;
l~sni'llg;
der fremkom flere heraldiske uhyrligheder, og korpsets hovedbestyrelse
vedtog derfor at nedsætte
nedsa:tte et Heraldisk
Udvalg, som kom til at bestå
besta af en
korpssekreta:r og to heraldisk kyndige
korpssekretær
medlemmer.
Bortset fra 3-4 divisionsvåbener,
divisionsvabener,
som allerede eksisterede, kom ger først
f~rst
rigtig fart i mærkerne
ma:rkerne i 1949; siden
er det gået
gaet slag i slag, således
saledes at vi
juhila:umsaret 1960 har våbener
vabener for
i jubilæumsåret
alle korpsets 60 divisioner. Våbenerne
Vabenerne
er gengivet på
pa farveplanchen mellem
side 72 og 73, undtagen for Hvidovre
Division, som fØrst
f~rst er kommet til i
foråret
forihet 1960, se side 74 .
En gennemgang af våbenerne
vabenerne viser,
at flere
nere af
a£ dem bygger på
pa herreds-,
amtskommunevlliener, f. eks.
by- og amtskommunevfuener,
ved at kombinere figurer herfra med
andre figurer. Også
slægtsvåbener indanelre
Ogsa sla::gtsvabener
gar i et par af divisionsvåbenerne,
går
divisionsvabenerne,
men langt de fleste er dog nydannelser, nogle mindre heldige, andre p letskud (må
(ma man vist have lov ti l at
sige). RækkefØlgen
Ra:kkef~lgen på
pa planchen er på
pa
t vxrs over alle tre sider: StorkØbentværs
Stork~ben
havn, Sjælland,
Sja::lland, Bornholm, Fyn, Jylland, FærØerne,
F<cr~erne, GrØnland
Gr~nland og Methodistkirkens Spejdere.
I.
l. række,
ra:kke, I.
l. side:

A mager Division har en jetflyver,
der betegner Kastrup flyveplads, og
en stjerne for hvert af
a£ de fire kirkesogne i divisionens område.
omrade.
Ansgllr
Ansgar D. har et viekors belagt med
en fakkel og en bispestav til minde
om Ansgars tro og tjeneste.

AMAGER

DIV.
DIY..

ANSGAR DIV.
DIY..

8R0NSH0J DIV.
DIY..
GJI1INGERNE
GJØNGERNE

CENTRALfORENINGEN
CEHTRALfOAEHINGEH
BORG
80R6 DIV.
DIY..

fREDERI~SBEM
fREDERI~5øw;

DIV.

GENTOfTE
GtNTOfTt

DIV.
DIY..

•

H"RESKOV DIV.
DIY..

MII~~EA DIV.
DIY..

NORDVEST DIV.
DIY..

NSRREBRO DIV.
NØRREBRO

Y."LBV
V"LBV

DIV.
DIY..
DIV.
DIY..

A8SA~ONS

01\1.
VESTER8RO
\lESTER8RO DIV.

PAWNE!-PAHlI-SlAMMEII
PAWNE!·PAHlI·SlAMMEII

t.;~

~~
VElTVOLD DI\/'
DIV.

ØSTERBRO
eSTERBRO DIV.
ROLAIiD
ROLAliD PHILLlPS'
PHILLIPS' DI\(
Dlv'

i.0DINU DIV.
DIY.

Z .ODENS!
.OD!N'! DIV.

MIDTJVDIKE DIV.

RANDERS DIV,
DIV.
HilLS
NIELS I8IUEIII
E8IUEIII DIV.

SKANDERBOR6 LEN

2. VESTJ'(05Kl
VESTJ'(D5Kl DIV.
DIY.

3 . VESTJYDSKE DIV.

~ . VUfJVDIKE DIV.
~UNDtMlt L.EN DIV.
~UNDtMÆt

'TORA

DIV.

HEDEBO DI\/'
HEOEBO
DIV.

NORDSJÆLLAND DIV.
NORDSJI£LLAND
HJORTE DIV.

II'1'DI'YN DIV.
IIYDI'YN
ULV!
ULVE DIV.
DIY..

ULDJVD~RNE
ULDJVO~RNE

.l.LBORG
DIY.
.!.LBORG DI'I.

o.0.

SYDJYDSKE DIV.
SYDJYOSKE
SEJR' DIV.
DIY.

DD5HERRED
ODSHERRED DIV.
01\1.

ROSKI~DE DIV.
ROSKI~OE
DIY..
SCT. GEORGS DIV.

DIY.
SYOSJI£L LAND DIV.
SYOSJII:L

YESTSJ;(LLAND DIV.
VESTSJ;(LLAND
TR!~~!BORG DIV.

'ST5JÆLLAHO DIV.
'STSJI[LLAHD
. UGLE DIV.
DIY.

LOLLAND'fALSTER DIV
LOLLAND-fALSTER
DIY

BORNHOLM
BORN
HOLM DIV.
BURGUND!RNE
BURGUNDERNE

NORDFYN DIV.
NORDr"'N
RAVNE DIV
RAYNE
OIV .

1 . ....RHUS DIV.
SCT.
seT. CLIMEN5
CLEMENS DIV.

2 . .!.RHU5
.l.RHUS DIV.
..,ARSELISBORG
MARSELISBORG DIV.
DIY.

3 . ....RHUS DIV.
DIY.
DROMN.l1AR6RUHE' 0.
DAOMN.l1AR6RUHE'
o.

4 . ARHUS DIV.
DIY.
DIY.
FRIJSENBDRG
rRIJ5EN8DRG DIV.

DJUII5l.ANO
DIY.
DJUIISI.AHO DIV.

GREJSDAL DIV.

HAN HERRED' DIV.
DIY.

KOLDINGHUS LIN
LEN DIV.
DIY.

SYDVE5TJYDSKE DIV
DIY

1. SDR.JVDSKE DIV.
DIY.

2 . SDA.JYDSKE
2.

3 . SDR.JYDSK!
SDR.JYD5K! DIY.
DIV.
GULDHORNS DIY..
DIV.

VESTLIMFJORD
VESTLIMrJORD DIV.

• STHIMMERLAND DIV.
DIY.

DIY.
DIV.

VA~DEMAR

NORDHARDERN!
NORDHARDERNE

'5T
'ST JYDSK
J'I'DSKE
E DIV.

esTLIMfJORD DIV•

THY DIV.
DIY.
UUTONEIINE

TJE~E

DIV.

GReNLAND
GRØNLAND

V!SIHII'IP1!RLAHD DIV
DIY
TREND DIV.

M . S.

Spejdervdbener
Brljmsh(Jj D., »Gjøngerne«,
BrØnshØj
»Gj~ngerne«, bruger
det klassiske gjøngemotiv
gj~ngemotiv med egegrenen og de to krydsede pallasker.
Borgdivisionen har en borg, der
skulle genkendes som KFUM-borgen i
KØbenhavn.
K~benhavn.
1.
l. ra:kke,
række, 2. side:
Frederiksberg D . fØrer
f~rer en tidsel, et

rent symbolsk motiv med indre relation til divisionen.
division en.
Gentofte D. genkendes som kommunens våben,
vaben, dog med sol og træer
tra:er
aflØst
afl~st af en spejderlilje.
Hareskov D. er rent talende.
M (Jllea.
Ølleå D . har lånt
lll.nt Lyngby Sogns
krone og tre vandmØllehjul,
vandm~llehjul, og har
rettet strØmmen
str~mmen ud.
1.
l. ra:kke,
række, 3. side:
Nordvestdivisionen er firdelt; hvert

felt repræsenterer
repra:senterer et kirkesogn i diviomrade: Kingo, Utterslev,
sionens område:
Bispebjerg og Tagensbo. Sidstnævnte
Sidstna:vnte
sogn ligger i »Lygtekvarteret«.
N(Jrrebro D. har formet sit våben
NØrrebro
vliben
over sit navn.
Valby D., »Absalons Division«, fØf~
rer statuen af Absalon på
pa HØjbro
H~jbro i
KØbenhavn.
K~benhavn.
Vesterbro D., .Pawnee-Pahli Stam·
men«, har FrihedsstØtten,
Frihedsst~tten, et V og
Pawnee'ernes hellige perle, som divisionen vandt sig i korpsets tidligste
tid.
2. ra:kke,
række, 1.
l. side:
Vestvold D . har en bastion fra fæstfa:stningsterra:net.
ningsterrænet.
(!Jsterbro
Østerbro D. har taget en del af
spejderpioneren Roland Philipps våvaben med forandret tingering.
Hedebo D . har som mærke
ma:rke Herstedvesters (nu forsvundne) radiotårn.
radiotarn.
Nordsjceliand D ., en spejderlilje og
Nordsjælland
et hjortevie, efter et vie fundet i Viemose, i divisionens område.
omrade.

2. ra:kke,
række, 2. side:
Odsherred D. har St. Georgs kors
belagt med en stjerne fra det gamle
herredsvaben. Den spændte
herredsvåben.
spa:ndte bue, faklen, og sværdet
sva:rdet står
star for lærdom
la:rdom og
vilje.
Roskilde D. har taget St. Georgs
kamp med dragen.
Sydsjcelland D . har taget krone og
Sydsjælland
talende hammer fra Hammer Herreds
gamle segl.
Vestsjælland
Vestsjcelland D. fØrer
f~rer grundplanen
af vikingefæstningen
vikingefa:stningen Trelleborg, hvilken figur vist kan siges at være
va:re en
heldig heraldisk nyskabelse.
2. ra:kke,
række, 3. side:
i;'Jstsjcelland
Østsjælland D., »Ugledivisionen«,
har selvsagt en ugle, og denne holder
en snog i klØerne.
kl~erne. Det var nemlig i
omrade, at det fØrste
f~rste eksdivisionens område,
emplar af den sjældne
sja:ldne æskulapsnog
a:skulapsnog
blev fundet.
Lolland-Falster D. har »de Venders«
lindorm; de ni pæle
p;ele angiver divisionens ni grupper.
Bornholm D. fører
f~rer amtskommunevabenet uforandret.
våbenet
Nordfyn D ., .Ravnedivisionen«, har
alle dage fØrt
f~rt en sort ravn i guld.
3. ra:kke,
række, 1.
l. side:
Odense Distrikt omfattede oprinde:
ligt k.un en division og førte
f~rte Odenses
»lille« byvåben,
byvaben, liljen. Da distriktet
blev delt i to divisioner, kendetegnede ma;n disse ved forskelligfarvet bort.
Sydfyn D. hed tidligt også
ogsa »Ulvedivisionen., og herfra er ulven hentet.
divisionen«,
Alborg D. har taget Alborgs
Ålborgs våben
vaben
og belagt det med en statue af Urban.
3. ra:kke,
række, 2. side :
1. Arhus D., .St. Clemens' Divisionc, fØrer
f~rer Clemens' attributter, ankeret og pavekorset.
Marselisborg D. kan kaldes talende;
AI(I-i
Ål(u
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det viser Marselisborg Slot. Det Heraldiske Udvalg har ingen indflydelse
haft på
pa dette våben.
vaben.
3. Arhus D., »Dronning Margrethes
Division«, har taget Kalmarunionens
v1iben med, hvad vi troede var forvåben
andret tingering, men som vistnok er
den rigtige. Sådan
S1idan kan det gål
gal
Frijsenborg D. fØrer
f\6rer grevskabet
Fri jsenborgs våben,
vaben, efter grevindens
Ønske
\6nske med uforandret tingering.
3. ra::kke,
række, 3. side:
Djursland D. er talende, idet djur
i Djursland vistnok betyder: dyr =
hjort.
Grejsdal D. har taget lØvens
l\6vens kamp
med lindormen fra bagsiden af den
Store ]Jellingsten.
ellingsten.
Ban
Han Berred
Herred D. har sin hane fra
0ster
øster Han Herreds gamle segl.
Koldinghus Len D. har et firdelt
skjold med Slesvigs v1iben
våben i 1.
l. og
»]yllands
»Jyllands våben.
v1iben« i 4. felt. I 2. og 3.
felt Koldings byvåben
byvaben til minde om,
at Koldinghus engang blev kaldt
Gra::nseborgen.
Grænseborgen.
4. ra::kke,
række, 1.
l. side:
Midtjydske D. har tårnet
t1irnet fra Himmelbjerget.
Randers D. fØrer
f\6rer Niels Ebbesens
statue på
pa en baggrund af Dannebrog.
Skanderborg Len D. har med slægsla::gten Galens våben
vaben belagt med et sort
sva::rd
sværd og sorte fodangler et godt symbol på
pa Niels Ebbesens sejr og dØd.
d\6d.
Sydjydske D., »Valdemar Sejrs Division«, f\6rer
fØrer dennes våben
vision.,
v1iben med hermelinsbort.
4. ra::kke,
række, 2. side:
Sydvestjydske D. har med tvivlsom
ret opnået
opn1iet at få
fa et talende våben,
vaben,
idet de har taget en sydvest.
1. og 2. SØnderjydske
Srfmderjydske D., landsdelens våben
vaben med forandret tingering,
og en eller to liljer i en skjoldfod.
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V
våben
dben for Hvidovre Division. »Broderskabc
handtryk
skab- udtrykt ved et sort-hvidt håndtryk
på
pd baggrund af en spejderlilje. Divisionen
er f~rst
først oprettet i 1960,
1960,og
og vdbenet
våbenet kunne
nll med pd
pli farveplanchen.
ikke nd

SØnderjydske D., »Guldhorns3. Srfmderjydske
divisionen«. Som de to andre s\6ndivisionen..
sØnderjyske divisioner,
division er, men med guldhornet fra Gallehus i skjoldfoden.

4. ra::kke,
række, 3. side:
Thy D. fØrer
f\6rer »teutonernes gamle
hjelmma::rke,
hjelmmærke, de sorte vinger.
vinger« sammen
med et vikingesværd.
vikingesva::rd.
Tjele D. har taget familien Skram
pa Tjele's 3-trinede stormstige, lagt
på
pa en blå
på
bU skråbjælke,
skdbja::lke, som symboliserer divisionens omdde
område ved Tjele
Langs\6.
LangsØ.
Vendssysel D.
D . fører
f\6rer landsdelens »nationalblomst.
våben.
tionalblomst« gyvelen, som sit v1iben.
Trend D. vil
viI med krone og pile
minde om, at den kongelige jagtg1ird
jagtgård
ligger i divisionens område.
omrade.
5. ra::kke,
række, 1.
l. side:
Lundenms Len D. fØrer
Lundenæs
f\6rer figurer fra
ikke mindre end tre herredssegl i sit

Spejderullbener
SPejderul1bener
våben: BØlling
vaben:
B\611ing Herreds stjerne, NØrre
N\6rre
Horne Herredshorn,
Herreds horn, og Hing Herstr\6mme er Stor"
reds hjerte. De tre strØmme
lØb i divisionens omrade.
område.
aens tre bi
åens
bil\6b
2. Vestjydske D. har en springende
laks, som repræsenterer
repra:senterer Storåen.
Storaen.
3. Vestjydske D., »Uldjyderne«, har
tre tene i sit våben
vaben for at markere
egnens gamle næringsvej,
na:ringsvej, de mange
spinderier.
Nordharderne; det gamle folkeslag
harderne sagdes at være
va:re til at kende
pa deres særlige
på
sa:rlige Økser.
~kser.
række, 2. side:
5. ra:kke,
f\6rer et vikingeVestlimtjord D. fØrer
motiv.
Østhimmerland
~sthimmerland D. har annekteret
Kimbrertyrcn, et udmærket
udma:rket motiv,
men ikke særligt
sa:rligt præcist.
pra:cist.
~stjydske D. fØrer
f\6rer Peder Shams
Skrams
Østjydske
enhjØrning belagt med en rØd
enhj\6rning
r~ spejderlilje.
~stlimtjord D.: en opgående
opgaende sol.
Østlimtjord
5. ra:kke,
række, 3. side:
Famperne
Fa:r\6ernes
FærØerne D. har taget FærØernes
nationaldyr, »tjaldur«, strandskaden,
til våben.
vaben.
GrØnland
Grflnland D. fØrer
f\6rer GrØnlands
Gr\6nlands våben
vaben
med forandret tingering.
Hvidovre D., se siden overfor.
M.S. står
star for »Methodistkirkens
Spejdere«, der er tilsluttet KFUMSpejderne. Det er det eneste .mærke,
.ma:rke,
division er og samsom omfatter to divisioner

tidig hele landet. Korsene og kæden
ka:den
er methodisternes internationale mærma:rke, hvorimod tingeringen er valgt for
tilfa:ldet. M.S. er administrativt et
tilfældet.
selvsta:ndigt korps, der til forskel fra
selvstændigt
broderkorpset bærer
b,erer gule tØrklæder.
t\6rkla:der.
Enkelte divisioner har Ønsket
~nsket at
fastholde traditionen med de gamle
divisionsfarver, og det er lykkedes for
r~t-sort; N\6rreNØrreAmager, der havde rØdt-sort;
bro og Nordvest gult-rØdt;
gult-r~t; NordsjælNordsja:lland hvidt-blåt;
hvidt-bIat; St. Clemens blat-r~t;
blåt-rØdt;
S\6nderjylland rØdt-hvidt;
r\6dt-hvidt; Vendsyssel
SØnderjylland
gr\6nt-gult. Det er de ikke lidet stolte
grØnt-gult.
af.
Nu kunne man fristes til at spØrge,
sp\6rge,
om der ikke har været
va:ret modstand mod
at divisionernes våbener
vabener skulle fastsa:ttes centralt, af det Heraldiske Udsættes
valg, og dertil må
ma svares jo; i begyndelsen ' kunne divisionerne udover
landet ikke se nogen grund til, at friheden skulle begrænses.
begra:nses. Efterhånden
Efterhanden
er det imIdlertid
imldlertid gået
gaet sådan,
sadan, at forstaelsen for den gode heraldik er vokståelsen
set, og samtidig er modstænden
modstanden forsvundet.
Særligt
Sa:rligt blandt de unge ser det ud
til, at interessen for heraldik kan
va:kkes i langt hØjere
vækkes
h\6jere grad, end man
tidligere havde forestillet sig. Divista:rkt insionsvabenerne har virket stærkt
sionsvåbenerne
spirerende både
bade på
pa fØrere
f\6rere og drenge,
saledes at ogog ideen har bredt sig, således
sa andre enheder end divisionerne
så
division erne
har fået
faet ma:rker
mærker af heraldisk karakter.

»Danmarks Herreds-, Birke- og Byvåbener«
Byvabener«
Vaben-ma:rkaterne sælges
Våben-mærkaterne
sa:lges på
pa fØlgende
f\6lgende måde:
made:
Album med indklæbede
indkla:bede mærkater:
ma:rkater: da. kr.
h. 17.50.
Album alene kr. 3.00, komplet sæt
sa:t våbener
vabener (247 stk.) kr. 12.35.
jensen, Frederiksborggade 3, KØbenhavn
K~benhavn K,
P. Jensen,
Byen 31.86, Giro 33369
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