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Eksempler på våbenskjold for etater og korps

Våbenskjold til alle adelige, korps og etater
Siden slutningen af forrige årtusinde er fremstilling af elliske våbenskjolde kun
foretaget meget sjældent samt uden egentlig helraldisk ansøgning, assistance og
anerkendelse.
Dette har vor konge, Hs. Kgl. May. Leo III, givet Kongeligt Ellisk Heraldisk
Laboratorium (KEHELAB) dekret om for fremtiden at være utænkeligt.
Dekretet er pr. den 11. marts 2017 efterlevet af Kgl. Ellisk Rigsheraldiker gennem
afholdelse af 1. Nationale Elliske Heraldikkonference og udarbejdelse af dette Direktiv.

For adelige, korps og etater (herefter benævnt våbenbæreren) vil det således igen
være muligt at erhverve et af KEHELAB anerkendt våbenskjold.
For anerkendelse gives følgende retningslinjer:
Et våbenskjold indeholder et våbenmærke bestående af et symbol,
f.eks.
 et fabeldyr
 et fantasivæsen
 et håndvåben
 en bygning
 et redskab m.m.
… hvor kun fantasien sætter grænser.
Selve skjoldet har en udformning og en grundfarve.
Formålet med et våbenskjold er, at man skal kunne skelne motivet fra afstand
og våbenmærket skal derfor være tydeligt og farverne klare.
Udformningen kan være helt, delt vandret eller lodret, skrådelt eller
ternet, som man har lyst.
Farverne skal være heldækkende og helst kontrafarver, således rød/hvid,
blå/gul, sort/hvid, grøn/gul m.m.
I øvre kant angives adelsnavnet (for korps korpsnavnet og for etater etatens
navn) uden titel og evt. besiddelse og ligeledes angives året for adlingen f.eks. ”Von Bukketorn 2018”.

Ansøgning om våbenskjold
Ansøgning gøres til Kongeligt Ellisk Heraldisk Laboratorium som bistår med
udformning og slutlig anerkendelse.
På et A4 papir skitseres i tegning et våbenmotiv med beskrivelse af figur og farver, så
godt våbenansøgeren formår.
KEHELABS dygtige medarbejdere assisterer derefter med den videre udformning.
Efter dokumentering og analyse ved KEHELAB bliver skitsen tilbagesendt til
våbenansøgeren med anvisninger for færdiggørelse af våben motiv ved
våbenansøgerens egen foranstaltning.
Våbenansøgeren dokumenterer efterlevelse af anvisningerne ved fremsendelse af
færdigt våbenmotiv til KEHELAB.
Våbenansøgeren kan straks herefter iværksætte fremstilling.
Våbenansøgeren forestår på egen foranledning fremstilling af det anerkendte elliske
våbenskjold.
Hophphet kan ved givet anmodning være behjælpelig med anvisning af værksted.
For at tilsikre en ellisk ensretning, anbefales våbenskjoldet
 malet på masonit 20 x 30 cm i lighed med størrelsen A4
 alternativt grafisk støttet fremstilling i tilsvarende størrelse
Det færdiggjorte våbenskjold overbringes til Hophchefen, hvorefter Hs. Kgl. May. ved
førstkommende officielle lejlighed vil tildele våbenbæreren det anerkendte skjold.
Våbenskjoldet opbevares herefter i Rigets arkiv og fremvises ved officielle
begivenheder, hvor Rigets righoldige samling af underfundige farverige våbenskjolde
tilhørende fyrstelige, høyadelige, adelige og lavadelige klasser.
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