
Konkurrence

Hvorfor?

Frister

Lav et våben-
skjold til 
Hertug Hans og
vind en flot præmie 

Aldersgrupper
 

1.ti l 3.klasse
4. ti l 6.klasse

 
 Hvad kan klassen

vinde? 
 

1.-3. klasse:
1. Præmie: En tur i
Genner Klatrepark

2. Præmie: Pamhule
Bueskydning

 
4.-6.klasse:

1. Præmie: En tur i
Genner Klatrepark
2. Præmie: Gocart

Vojens



Konkurrence

Det skal våbenskjoldet indeholde
Våbenskjoldet skal lige som Hertug Hans’ våbenskjold

indeholde seks elementer. (Se våbenskjoldet længere nede – og
læs om de enkelte dele).

 
Størrelse: 40x70 cm.

 
Der er frit slag, når I laver våbenskjoldet. Måske skal det være

en del af Gram Slot (hvis du bor i Gram), måske et jernbanespor
eller en ishockeystav (hvis du bor i Vojens) – og hvis du bor i

Haderslev vil du måske foretrække spiret på Haderslev
Domkirke eller en fodbold – kun din fantasi og dit kendskab til
din by og egn – som også er Hertug Hans’ - sætter grænser.

Bare tænk på, hvor du bor.Og tænk dyr, fugle, bygninger, natur,
mindesmærker osv. 

 

Teknikker
male, 
hækle,
strikke, 
sy i hånd/på maskine, 
træ,
metal, 
leg på computer med billedteknikker, 
papmache, 
ler, 
cement 
osv

 

Vinderne af våbenskjold-

konkurrencen bliver

offentliggjort den 3 juni ved

børnegildet på

ridderturneringspladsen i

Haderslev Dampark klokken cirka

13.15.
 

Efter festivalen får I jeres

våbenskjold tilbage. 
 



Hjælp: Hvad er et våbenskjold?
Et våbenskjold er et symbol, der repræsenterer et land, en hersker, en
person, en familie eller anden enhed. Det udsmykkes med heraldik og

benyttes på skjolde, hjelme, flag, bannere og rustninger.
Imiddelalderen havde disse symboler til formål at identificere venner

og fjender – altså for at vise, hvilket hold man var på. 
 

Diskuter måske i klassen, hvor man i dag finder våbenskjold – og hvad
de betyder: Kongehuset, Rigsvåbnet, fodboldklubben SønderjyskE,

Haderslev Kommunes byvåben, firmalogoer osv.
 

Læs mere om våbenskjold og heraldik på
http://www.arsheraldica.dk/heraldik
Farver, dyr, symboler har betydning. 

 

 
Hertug Hans den ældres våbenskjold er et
sammensat våbenskjold, der blev udviklet i

1500-tallet og anvendt af samtlige
slesvigske hertuger. 

Indtil enevældens indførelse 1660-61 blev
dette våben også ført af de danske kongers
sønner, der blev tituleret som hertuger. 

I slutningen af 1400-tallet satte Christian
1.s søn, hertug Frederik (senere Frederik
den 1.) det norske våben i sit hertugelige

våben som udtryk for, at Norge var et
arverige i modsætning til Danmark, der var

et valgkongedømme. 
 

Hertug Hans den Ældres våbenskjold 




