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Heraldikens Inverkan pa Brukskonsten 
Av Oloj Eriksson 

OR DET »heraldik« framkallar hos 
nutidens manniska en mer eller 

mindre dunkel bild av medeltida riddare 
med skold och rustning. Det ar en bild 
av nagonting for lange sedan svunnet, 
som icke har nagon betydelse for var, 
pa troskeln till varldsrymdens erovring 
staende tid. Detta ar dock helt oriktigt. 
Ehuru heraldikens form- och fargsprak 
med dess margfulla regler skapades och 
utvecklades av medeltidens ridderskap, 
har det annu icke forlorat sin betydelse. 
Fortfarande folja vi manga heraldiska 
bruk och anvanda annu i dag heraldi
ska emblem, dock oftast omedvetet och 
omarktligt. 

Staternas, stadernas, kommunernas, 
slakternas m. ft. vapen och ftaggor ar 
naturligtvis klart heraldiska. Men he
raldiken forekommer mer eller mindre 
dold i manga andra sammanhang. 
Fotbollslagens fargrika drakter med till
horande randiga strumpor ar i sjalva 
verket heraldiska. Drakten ar lagets 
sammanhallande kannetecken, som skil
jer det frin andra lag. Industri- och 
affarsforetagens marken och stamplar 
ar aven de pa sitt satt heralciiska till sin 
karaktar. Sa ar aven olika sallskaps och 
foreningars marken, ftaggor, miniatyr
vimplar samt utmarkelse- och fortjanst
tecken utan vidare heraldiska emblem. 
Trafiktecknen med sina kraftigt stilise
rade och fargstarka bilder hor aven till 
samma grupp. 

Sarskilt talrikt forekommer heraldiskt 
paverkade bruk inom armen. Det ar 
naturligt, att manga bruk inom krigs
makten bibehallit frin riddartiden har
stammande drag. Uniformernas de
taljer, knappar, epaletter, armmarken 

m. m. ar ofta forsedda med statens sin
nebild. Aven uniformernas rangtecken 
sasom stjarnor, rosor, raka och vinkel
bojda band - oftast i guld eller silver -
ar rent heraldiska kannetecken. Av den 
medeltida riddarens fargsprakande tor
neringsdrakt aterstar hos var tids aske
tiska uniformer som ett slags relikter 
bjart fargade galoner samt guld- och 
silversnodder. 

Manga for var allt mer maskinella 
tid typiska tekniska symboler har tagits 
frin heraldikens formvarld. Som exem
pel ma tjana den elektriska hogspannin
gens blixt och vaxelstrommens vaglinje. 
Den internationella turisttrafiken an
vander manga tecken av heraldisk natur, 
da man aven utan sprakkunskaper kan 
forsta demo Sadana ar bl. a. tidtabel
lernas korsade kniv och gaff el, dricks
glas, korsade hammare m. m. T.o.m. 
i odemarken finner vi ett slags heraldik. 
De arktiska trakternas renherdar har for 
lange sedan skapat ett annu anvant 
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Av Olof Eriksson 

OR DET »heraldik« framkallar hos 
nutidens manniska en mer eller 

mindre dunkel bild av medeltida riddare 
med skold och rustning. Det ar en bild 
av någonting for lange sedan svunnet, 
som icke har någon bet ydelse for vår, 
på troskeln till varldsrymdens erovring 
stående tid. Detta ar dock helt oriktigt. 
Ehuru heraldikens form- och fargspråk 
med dess margfulla regler skapades och 
utvecklades av medeltidens ridderskap, 
har det annu icke forlorat sin bet ydelse. 
Fortfarande folja vi många heraldiska 
bruk och anvanda annu i dag heraldi
ska emblem, dock oftast omedvetet och 
omarktligt. 

Staternas, stadernas, kommunernas, 
slakternas m. fl. vapen och flaggor ar 
naturligtvis klart heraldiska. Men he
raldiken forekommer mer eller mindre 
dold i många andra samrnanhang. 
Fotbollslagens fargrika drakter med till
horande randiga strumpor ar i sj alva 
verket heraldiska. Drakten ar lagets 
sammanhållande kannetecken, som skil
jer det från andra lag. Industri- och 
affarsforetagens marken och stamplar 
ar aven de på sitt satt heralciiska till sin 
karaktar. Så ar aven olika sallskaps och 
foreningars marken, flaggor, miniatyr
vimplar samt utmarkelse- och fortjanst
tecken utan vidare heraldiska emblem. 
Trafiktecknen med sina kraftigt stilise
rade och fargstarka bilder hor aven till 
samma grupp. 

Sarskilt talrikt forekommer heraldiskt 
påverkade bruk ino m armen. Det ar 
naturligt, att många bruk inom krigs
makten bibehållit från riddartiden har
stammande drag. Uniformernas de
taljer, knappar, ep åle t ter, armrnarken 

m. m. ar ofta forsedda med statens sin
nebild. Aven uniformernas rangtecken 
såsom stjarnor, rosor, raka och vinkel
bojda band - oftast i guld eller silver -
ar rent heraldiska kannetecken. Av den 
medeltida riddarens fargsprakande tor
neringsdrakt återstår hos vår tids aske
tiska uniformer som ett slags relikter 
bjart fargade galoner samt guld- och 
silversnodder. 

Många for vår allt mer maskinella 
tid typiska tekniska symboler har tagits 
från heraldikens formvarld. Som exem
pel må tjana den elektriska hogspannin
gens blixt och vaxelstrommens våglinje. 
Den internationella turisttrafiken an
vander många tecken av heraldisk natur, 
då man ave n utan språkkunskaper kan 
forstå dem. Sådana ar bl. a. tid tabel
lernas korsade kniv och gaffel, dricks
glas, korsade hamrnare m. m. T.o.m. 
i odernarken finner vi ett slags heraldik. 
De arktiska trakternas renherdar har for 
lange sedan skapat ett annu anvant 
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Gustaf von Numers: Narpes kommunfana. Fait 
ar rott, sjoblad gul, och vingarna vita. 

system av oronmarken for identifiering 
av sina djur. Detta system med sina 
marken och klara, kortfattade termino
logi kan forliknas yid heraldik. 

Vi har sett, att vardagslivet bjuder 
pa mera heraldik, an man yid forsta 
paseendet skulle tro. En annan sak ar 
om sinnebilderna inom denna vardags
heraldik alltid ar komponerade och 
stiliserade pa biista mojliga satt? Upp
fyller de sin uppgift att vara framfor
allt lattuppfattade och slaende tecken 
for vad de skall uttrycka? Pa detta kan 
man svara bade ja och nej. 

Mycket ofta ar kannetecknet kom
ponerat av en person, som ar helt fram
mande for heraldiskt tankande och he
raldiska uttrycksformer. Heraldikens 
djupa forfallsperiod under 1700- och 
l800-talen infoll under en tid, da in
dustrialismens frammarsch och ett kraf
tigt ekonomiskt uppsving helt for and ra
de manniskornas vardagsliv. De snabbt 
utvecklade samflirdsmedlen beframjade 
radikalt mojligheterna till umgange 
mellan individer och folk. Helt nya, 
stora yrkesgrupper uppstod. Forandl'in
garna inom samhallet gay upphov till 
nya politiska askidningar och grupper. 
Den okade fritiden har, sarskilt inom 
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vart arhundrade, fort med sig nya in
tressen och tidsfordriv. AlIa dessa grup
per och verksamhetsformer behover 
egna kannetecken. 

Som red an namndes, infoll denna 
omvalvning under heraldikens djupaste 
forfallsperiod. Det ar naturligt, att de 
nya grupperna sokte forebilder till sina 
emblem hos sin egen tids heraldiska 
konst. Denna naturalistiska och over
belastade, sotsliskiga och romantise
rande heraldik var en allt annat an 
lamplig forebild. Det ar ej heller for
vanansvart, att manga da skapade 
kannetecken ar svaga och stillosa. 

Under de senaste decennierna har det 
uppstatt ett nytt intresse for heraldik, 
vilket stOder sig pa studier av vapen
vasendets ursprungskallor. Aven om 
denna renassans framst riktat sig mot 
heraldiska vapen, har dess inverkan 
natt vidare. En tecknare, som arbetar 
med heraldisk konst, lar sig uppskatta 
tecknens form- och klarhetskrav pa ett 
helt annat satt, an en i heraldiken 
obevandrad. Heraldisk formgivning for 
till en disciplinerad, foljdriktig samt 
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Olof Eriksson 

Gustaf von Numers: Narpes kommunfana. Fait 
ar rotl, sjoblad gul, och vingarna vita. 

system av oronmarken for identifiering 
av sina djur. Detta system med sina 
marken och klara, kortfattade termino
logi kan forliknas vid heraldik. 

Vi har sett, att vardagslivet bjuder 
på mera heraldik, an man vid forsta 
påseendet skulle tro. En annan sak ar 
om sinnebilderna inom denna vardags
heraldik alltid ar komponerade och 
stiliserade på basta mojliga satt? Upp
fyller de sin uppgift att vara framfor
aIlt lattuppfattade och slående tecken 
for vad de skall uttrycka? På detta kan 
man svara både ja och nej. 

Mycket ofta ar kannetecknet kom
ponerat av en person, som ar helt fram
mande for heraldiskt tank and e och he
raldiska uttrycksformer. Heraldikens 
djupa forfallsperiod under 1700- och 
l800-talen infoll under en tid, då in
dustrialismens frammarsch och ett kraf
tigt ekonomiskt uppsving helt forandra
de manniskornas vardagsliv. De snabbt 
utvecklade samfårdsmedlen beframjade 
radikalt mojligheterna till umgange 
mellan individer och folk. Helt nya, 
stora yrkesgrupper uppstod. Forandl'in
garna inom samhallet gav upphov till 
nya politiska åskådningar och grupper. 
Den okade fritiden har, sarskilt inom 
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vårt århundrade, fort med sig nya in
tressen och tidsfordriv. AlIa dessa grup
per och verksamhetsformer behover 
egna kanneteeken. 

Som red an namndes, infoll denna 
omvalvning under heraldikens djupaste 
forfallsperiod. Det ar naturligt, att de 
nya grupperna sokte fore bilder till sina 
emblem hos sin egen tids heraldiska 
konst. Denna naturalistiska och over
belastade, sotsliskiga och romantise
rande heraldik var en allt annat an 
lamplig forebild. Det ar ej heller for
vånansvart, att många då skapade 
kanneteeken ar svaga och stillosa. 

Under de senaste decennierna har det 
uppstått ett nytt in tresse for heraldik, 
vilket swder sig på studier av vapen
vasendets ursprungskallor. Åven om 
denna renassans framst riktat sig mot 
heraldiska vapen, har dess inverkan 
nått vidare. En tecknare, som arbetar 
med heraldisk konst, lar sig uppskatta 
tecknens form- och klarhetskrav på ett 
helt annat satt, an en i heraldiken 
obevandrad. Heraldisk formgivning for 
till en disciplinerad, foljdriktig samt 

Olof Eriksson: Fana for reservofJicersklubb 
i Nurmijarvi; blå-vitt. 



Heraldik och brukskonst 

Emblem for Sjomiinnens Pensionskassa; firmat Lumivalko (»Snovitt«); Finlands Kommunala Arbe
tares Forbund (murankare och murkrona); Centralforbund for Socialvdrd; och Telifonforening i 
Kotka (kotka = om). Detforsta iir ritad av Ahti Hammar, det andra av Tapio Vallioja, de tre sista 

av Olof Eriksson. 

framfor aUt koncentrerad komposition 
och stilisering. Aven da det ar fraga om 
en mindre uppgift, ar det for heraldi
kern naturligt att folja de for kanne
tecknen typiska, traditionella och lag
bundna kompositionsprinciperna. 

Heraldikens renassans ar en varlds
omfattande foreteelse, aven om den ar 
lattast att iakttaga i Europa. De olika 
landerna har nagra fa - men desto 
ivrigare - heraldiskt skolade konstnarer. 
Deras arbeten borjar aven synas pa alla 
den heraldiska konstens omraden. Man
ga under de senaste aren skapade varu
och foreningsmarken har fatt en kraft
full och enkel utformning. Den stravan 
till enkelhet samt linjernas och ytornas 
rytm, som kannetecknar heraldiken, har 
verkat fornyande pa bI. a. plastiskt ut
formade emblem sasom medaljer, pla
ketier och marken. Aven kompositionen 
av foreningsfanor, vilken annu for nagra 
ar sedan syntes ha sokt sina forebilder 
narmast ur nagon modellsamlig for 
konstbroderi, har under de senaste aren 
baserat sig pa ett for flaggor verkligen 
typiskt bruk av fiirgytor. 

Vapnet eller det heraldiska kanne
tecknet som utsmyckning pa byggnader 
haller aven pa att befria sig fran den 
for dem frammande detaljrikedomen. 
Ett i sten hugget emblem behover ju 
icke i detalj motsvara den ursprungliga 
ritningen av vapnet. Denna ar utford 
for helt andra andamaI. Emblemets ut
forande tillampas och stiliseras i enlig
het med det anvanda materialets for
dringar. 

De nya, klarare stromningarna inom 
den heraldiska konsten ar dock i sin 
borjan. Fortfarande ser man olovligt 
mycket - forutom rena heraldiska fel -
emblem, vilkas komposition ar splittrad 
och oklar. Alltfor vanligt ar aven, att 
vapnet belastas med for manga olika 
motiv. Och dock behover just var tid, 
om nagon, klara och enkla sinnebilder. 
Var tids allt mer hektiska livsrytm och 
tavlan saval inom affarslivet som ide
varlden fordrar slaende, latt och snabbt 
synliga och igenkanda deviser. Med 
andra ord, vi behover mera och battre 
vardagsheraldik. 
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Heraldik och brukskonst 

Emblem for Sjomiinnens Pensionskassa; firmat Lumivalko (»Snovitt«); Finlands Kommunala Arbe
tares Forbund (murankare och murkrona); Centralforbund for Socialvård; och Telifonforening i 
Kotka (kotka = om). Detforsta år ritad av Ahti Hammar, det andra av Tapio Vallioja, de tre sista 

av Olof Eriksson. 

framfor allt koncentrerad komposition 
och stilisering. Aven då det ar fråga om 
en mindre uppgift, ar det for heraldi
kern naturligt att folja de for kanne
tecknen typiska, traditionella och lag
bundna kompositionsprinciperna. 

Heraldikens renassans ar en varlds
omfattande foreteelse, aven om den ar 
lattast att iakttaga i Europa. De olika 
land erna har några få - men desto 
ivrigare - heraldisk t skolade konstnarer. 
Deras arbeten borjar aven synas på alla 
den heraldiska konstens områden. Mån
ga under de senaste åren skapade varu
och foreningsmarken har fått en kraft
full och enkel utformning. Den stravan 
til! enkelhet samt linjernas och y torn as 
rytm, som kannetecknar heraldik en, har 
verkat fornyande på bl. a. plastiskt ut
formade emblem såsom medaljer, pla
ketter och marken. Aven kompositionen 
av foreningsfanor, vilken annu for några 
år sedan syntes ha sokt sina fore bilder 
narmast ur någon modellsamlig for 
konstbroderi, har under de senaste åren 
baserat sig på ett for flaggor verkligen 
typiskt bruk av fiirgytor. 

Vapnet eller det heraldiska kanne
tecknet som utsmyckning på byggnader 
håller aven på att befria sig från den 
for dem frammande detaljrikedomen. 
Ett i sten hugget emblem behov er ju 
icke idetalj motsvara den ursprungliga 
ritningen av vapnet. Denna ar utford 
for helt andra andamål. Emblemets ut
forande tillampas och stiliseras i enlig
het med det anvanda materialets for
dringar. 

De nya, klarare stromningarna inom 
den heraldiska konsten ar dock i sin 
borjan. Fortfarande ser man olovligt 
mycket - forutom rena heraldiska fel -
emblem, vi Ikas komposition ar splittrad 
och oklar. Alltfor vanligt ar aven, att 
vapnet belastas med for många olika 
motiv. Och dock behov er just vår tid, 
om någon, klara och enkla sinne bilder. 
Vår tids allt mer hektiska livsrytm och 
tavlan såval inom affårslivet som ide
varlden fordrar slående, latt och snabbt 
synliga och igenkanda deviser. Med 
andra ord, vi behover mera och battre 
vardagsheraldik. 
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[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og 
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og 
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