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Lav dit eget våbenskjold 
 
 

 

Did kom den unge fra Ansju: (Anjou: fransk område) 
Ham blev Baruken saare huld, ( han blev gode venner med en fyrste i 
Bagdad) 
Og for hans Tjenest Sølv og Guld (og gik i tjeneste hos ham for sølv og 
guld) 
han gav den tapre Gamuret. 
Nu blev det ogsaa ham tilstedt at bytte om det Vaabenskjold, 
Ham Gandin gav, hans Fader bold. (han fik et nyt våbenskjold i stedet 
for sin fars) 
Han satte, velberaad i Hu, 
Paa sine Skaberakker nu (hestedækken) 
Ankre af Hermelinen hvid; (hans våbenskjold forestiller ankre, syet af 
hermelin) 
Og ligedan paa samme Tid 
Han smykked Skjold og Klædedragt. 
Mere grønt var end Smaragd 
Det ridetøj, vor Helt kom i; 
Det var arabisk Akmardi, (et grønt silkestof fra arabien) 
Et Stof af finest Silkedug, 
Bedre end Fløjl til kostbar brug 
Det lod han sammenføje 
Til Kjortel og til Trøje, 
Med ankre af Hermelin syet paa; 
Gyldne snore derom laa… 

   ”Parzival”  1 
 
 
 
 
 
 
 
I middelalderen havde enhver ridder med respekt for sig selv et våbenskjold.  
Det var det billede og det mønster, der var på hans skjold, og det viste han også på sit flag, sine væbners 
dragter, hestens kappe, osv. 
Hver adelsslægt havde sin farve og motiv.  F.eks. havde den danske konge tre blå løver med kroner på og ni 
røde hjerter på en guldfarvet baggrund. 

                                           
1
 Parzival er et epos (heltedigt) skrevet af Wolfram von Eschenbach omkring år 1200. Det omhandler Parzivals og 

Gawans bedrifter. Parzival og Gawan var begge riddere af det runde bord hos Kong Arthur. 
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I middelalderen kunne mange ikke læse. Derfor brugte 
man våbenskjolde og slægtsfarver til at vise, hvem 
man var og hvem, man holdt med eller heppede på i 
en ridderturnering. Ligesom man i dag tager de samme 
farver på som sin favoritfodboldklub. 
 
Du skal nu lave et våbenskjold i træ eller karton, som 
viser, hvem du er, og hvad du står for. Men der er 
meget faste regler for, hvordan sådan et våbenskjold 
må se ud. Det hedder heraldik. 
Søg evt. på internettet efter inspiration. Brug 
søgeordene ”heraldik” eller ”våbenskjolde”. 

Heraldik 
Du skal bruge en eller to farver og et metal. 

Metallerne er 
Guld (eller gul), som repræsenterer forstand, agtelse, 
dyd, ophøjethed 
Sølv (eller hvid), som repræsenterer renlighed, 
visdom, uskyld, kyskhed, glæde 

 
 
 

Farverne er 
Rød, som repræsenterer opofrelse 
Blå, som repræsenterer troskab, bestandighed 
Sort, som repræsenterer sorg 
Grøn, som repræsenterer frihed, skønhed, glæde, sundhed, håb 

 
Dit motiv (billedet) skal være enkelt og vise enten: 

 
Dit for/efternavn  
Dit job 
Din familie 
Din by eller hvor du kommer fra 
Din interesse/hobby 
 
- eller bare noget, du synes er flot eller sejt. 

 
Husk 
Jo enklere, jo bedre – så kan de andre bedre huske dit våbenskjold. 

 

 

40 cm 

50 cm 

symbol 


