Kommunenavnet Eigersund og Eigersund kommunes byvåpen.

Våpenet ble ellers godkjent ved kgl. res. 20.10.1972. Godkjenning skjedde på bakgrunn av Eigersund kommunestyres
vedtak 28. august 1972 om våpen for Eigersund kommune godkjennes. Og det finnes en egen forskrift om dette som
lyder slik:
Eigersund bys våpen blir: På grønn bunn et opprett gull eikeblad.
Eigersund bys flagg blir: På grønn bunn et opprett gult eikeblad.
Kommunen har også et eget reglement for bruken av byvåpen og byflagg; Reglement for Eigersund kommunes byvåpen
og byflagg.
Mange vil nok kjenne byvåpenet med gult istedenfor gull, men heraldisk er disse fargene likestilt og gulfargen brukes bla
i grafiske sammenhenger der man ikke kan bruke gull.
Våpenet er tegnet av daværende førstearkivar i Riksarkivet Harald Trætteberg. Ideen til motivet kommer imidlertid fra
Torunn Edvardsen og Torleif Tendeland, begge Egersund. De delte førstepremien i en idekonkurranse den gang med sitt
forslag om et opprett eikeblad som motiv.

Eikebladet henspiller på navnet Eigersund som har sin opprinnelse i den gammelnorske betegnelsen på skipsleia mellom
Eigerøy og fastlandet, Eikundarsund. Eigerøy het da Eikund, som betyr øya som er rik på Eikeskog, og navnet hører til
blant landets eldste stedsnavn. Eika vokser over hele kommunen, til dels som ren eikeskog og større eikelunder.
Som heraldisk motiv brukes eika i mange varianter, men Eigersund er alene om å ha ett eikeblad i våpenet.
I formen Eikundarsund forekommer navnet alt hos Snorre i Olav den helliges saga, og er kjent helt fra 1000-årene da
Olav den Hellige ofte lå i havn her med sin flåte. Navnet forekommer flere steder i tekster og skaldekvad i Olavs saga.
Før kommunesammenslutningen i 1965 het bykommunen (det som i dag er bykjernen rundt havnen/kirken) Egersund.
Fra 1.1.1965 ble Egersund slått sammen med nabokommunene Eigersund og Helleland herredskommuner, og den nye
bykommunen fikk navnet Eigersund. Sentrum har fortsatt betegnelsen Egersund og dette er forklaringen på at Eigersund
kommune har postadresse EGERSUND.

Andre logoer.
Kommunen hadde 200-års jubileum i 1998 og hadde i denne forbindelsen lagd egen logo.
Ellers bruker kommunen også logoen til Julebyen i Egersund på brevark med mer i desember måned.

Egersund, 7. juli 2006.
Leif E Broch/Sekretariatsleder Eigersund kommune.

