
 

      

                   Retningslinjer for bruk av Kragerø kommunes byvåpen 
 

 
 

Retningslinjene: 

 

1. Kragerø kommunes våpen, fast satt ved kongelig resolusjon den 28.01.1938 og 
13.05.1960 er: På svart bunn en sølv galei med gull krone. Kragerø kommunes flagg er: På 
svart bunn sølv galei med gull krone, kommunevåpenet, på hvit bunn i rektangulær form i 
forholdet 8 – 11. Til dekorativ bruk kan våpenet utformes som vimpel eller hengenes 
banner. Våpenet omfatter enhver heraldisk form. 

 
2. Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og på institusjoner under 

utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Bruk av våpenet på souvenirer for salg 
er ikke tillatt uten særskilt tillatelse, som gis av formannskapet. Våpenet må ikke brukes 
slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennertegn må heller ikke 
sammenstilles med våpenet. 

 
3. Våpenskjold skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger. 

Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. 
Våpenskjoldet i farger kan etter nærmere bestemmelser brukes til jakkemerke m.v. 

 
4. Flagget kan heises når kommunestyret/fylkestinget har møte og ellers etter nærmere 

bestemmelse. 
 

5. Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon 
ved kommunale tilsettinger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som 
hengende banner etter nærmere bestemmelse.  

 
6. Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en 

innskriftsring langs kanten. Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til 
lukking av konvolutter og lignende. Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og 
materialer, f. eks plastikk i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.  

 
7. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige 

farger, former og proporsjoner. 
 
 
Vedtak:   

 

Retningslinjene er vedtatt av Kragerø kommunestyre i møte 16. desember 1993, sak nr. 130. 
 
 
Historikk: 

 

Kommunevåpenet er tegnet av Einar Foss etter utkast av Olaf Lia. 
 
Da Kragerø fikk byprivilegier i 1666, måtte byen - etter ordne fra danskekongen - påta seg å bygge 
og utruste en gallei med fem kanoner. Galeiene var en skipstype som ble brukt i 
skjærgårdsforsvaret. De hadde latinerseil og årer, ofte i flere rekker. Frem til 1842 måtte Kragerø 
betale en mindre årlig avgift til Skien, og byen brukt i denne perioden en variant av Skiens segl.  

 


