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1 Innledning – definisjon: 

Leksika og andre oppslagsverker kan gi gode definisjoner, tidvis også gode innføringer i emnet 

Heraldikk. Artikkelen om heraldikk i Kunnskapsforlagets siste leksikon kan for eksempel gjerne 

anbefales som en første innføring i emnet. Den bygger i stor grad på avdøde Riksheraldiker
1
 

Hallvard Trættebergs arbeider innen emnet. 

 Heraldikk kan beskrives som Læren, kunsten eller vitenskapen om utarbeidelse og bruk av 

skjoldmerker og våpenskjold med tilhørende elementer (skjold- og hjelmfigurer, hjelm-

kleder, støttefigurer, emblemer (”badges”) mv.  

o Også støttedisipliner som symbollære, vexiologi (flagglære), genealogi, protokoll og etikette, 

samt medaljer/ordener hører inn under en heraldikers arbeidsområder og fordrer et visst nivå 

av kunnskaper også her. 

 

Før man begynner å begynne å sette seg inn i det heraldiske univers bør man være klar over at 

heraldikken ikke er enhetlig oppfattet og praktisert overalt. Heraldikken tolkes tidvis nokså 

forskjellig i ulike nasjoner og av ulike brukere. Det er forskjeller innenfor heraldikken slik den 

brukes av offentlige og private institusjoner/embeter, mellom sivile og militære etater, mellom 

profane og klerikale brukere osv.  

Man støter videre raskt på begreper som slekts/-organisasjons-/etats-/institusjons-/embets-

/avdelings-(osv)-heraldikk. Ganske tidlig vil man også kunne støte på begreper som førheraldikk, 

nærheraldikk, pseudoheraldikk og flere til. Oppfatningene er mange, og diskusjonene vil 

sannsynligvis fortsette så lenge heraldikken eksisterer og praktiseres.
2
 

 

o Disse problemstillingene kan drøftes i det vide og brede, men det fremtredende synet innen 

vår vestlige kulturkrets er at heraldikken er et fenomen som oppsto i middelalderens Europa.  

o I forlengelsen av dette anser man gjennomgående i de vestlige land at de fremste autoriteter 

og den ledende ekspertisen i verden innenfor heraldikk, finnes innenfor de offisielle embeder 

og institusjoner som arbeider etter mønster av det britiske College of Arms og deres Kings of 

Arms. Slike finnes i noen få land fremdeles, med England og Skottland som de eldste og de 

førende. 

                                                 
1
 For ordens skyld: Trætteberg hadde aldri denne tittelen formelt. Han var tilsatt som Overarkivar hos Riksarkivet, 

men fungerte for alle praktiske formål innenfor denne tittelen slik vi kjenner den fra sammenlignbare land. 

 
2
 Bak slike termer ligger gjerne en oppfatning om at heraldikk egentlig er brukt, og kjent, fra nær sagt enhver 

historisk epoke og innenfor de fleste, om ikke alle kulturkretser. Det vises da til stenaldermenneskenes totemdyr og 

avbildninger av disse, til høvdingers/klansjefers/kongers bruk av verdighetstegn og rangsymboler, og til skjoldenes 

utsmykning hos alt fra afrikanske stammer til japanske samuraier.  

 Dette synet er ikke uten problemer. Dersom ”alt” er heraldikk – hva ER da heraldikk? Er det simpelthen enhver 

avbildning, eller i det minste enhver avbildning utført på et skjold?  

 Hva er i så fall god, eller i hvert fall riktig heraldikk?  

 Er det feil å snakke om rett og galt innenfor heraldikk? I så fall er jo begrepet fullstendig unødvendig, og er man 

av den oppfatning kan man med fordel slutte å lese akkurat HER og heller bruke tiden til noe annet. 
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2 Heraldikkens opprinnelse og utvikling 
Det er altså innenfor den epoken som vi kaller Middelalderen at heraldikkens symbolbruk og 

regler fant sin form. Utgangspunktet var føydalsamfunnets adels- og stormannsslekter, og etter 

hvert datidens europeiske ”krigerkaste”: Ridderne.  

En voksende adel kjempet om rikdom og ressurser, krigskunsten utviklet seg og dermed behovet 

for en stadig mer avansert beskyttelse av krigere og hester. Både hest og rytter ble pansret – så 

sant ridderen hadde de nødvendige ressurser. Slagene kunne telle store menneskemengder og ble 

ofte meget kaotiske.  

Alt dette ledet frem til behovet for en rask og effektiv identifisering av venn og fiende. I løpet av 

sekunder skulle en kriger vite om det var en venn eller en fiende bak hjelmen på den krigeren 

man stod overfor, eventuelt oppe på den stridshesten som kom ridende i full galopp mot en.  

 

 Nøkkelen ble identifikasjonssymboler påmalt riddernes skjold – etter hvert også påsydd 

kappene som ridderne hadde utenpå sine rustninger, herunder dekslene over sine stridshester 

som også kunne være iført pansring.  

 

Et system med verdighetssymboler for konger og høyadel har vært i bruk fra enda eldre tider, og 

fra dette hentet man nå sine våpenbilder. Innledningsvis var et våpen et individs symbol, men 

etter hvert gikk det over til å identifisere flere enn bare en bærer. Det oppstod en slektsheraldikk, 

hvor våpenet ble hele slektens samlende punkt. 

 

I pakt med urgamle mytologiske forestillinger valgte konger, fyrster og adel de dyrene, fuglene 

og andre figurer som symboliserte styrke og opphøyethet/edel byrd. Disse forestillingene går helt 

tilbake til menneskehetens aller tidligste stadier, hvor ulike stammer valgte et totemdyr som de 

tilba og søkte å identifisere seg med for å tilegne seg dyrets egenskaper
3
. Dette gjaldt i første 

rekke sterke og majestetiske dyr som ørner, bjørner, løver og okser mv., samt våpen (sverd, 

økser, spyd osv).  

Også det estetiske var fra første stund en selvstendig faktor: prakt- og skjønnhetssans har jo fulgt 

menneskene i årtusener. Selv de eldste bevarte våpenavbildninger viser at det var lagt den største 

omhu i både komposisjon og utførelse av våpenmerkene. Dette fremgår både av de tidligste 

armorialer (våpenbøker) og de våpenskjold som er bevart. Estetikken kommer ikke i motsetning 

til, men er snarere en del av den praktiske betydning som heraldikken hadde allerede fra starten: 

hurtig og sikker gjenkjenning av bæreren.  

 

Etter hvert som heraldikken bredte om seg, og dette skjedde i rivende fart
4
, oppstod et prekært 

behov for kontroll i kaoset. På slagmarken var dette livsviktig, men selv når heraldikken begynte 

å miste noe av sin betydning og turneringene gradvis erstattet de blodige slagene bestod behovet 

for oversikt og kontroll. Hvem brukte, og hvem hadde rett til de mange ulike våpen som ble tatt i 

bruk?  

 Heroldene vokste da frem som egen embedsstand. Disse hadde som hovedansvar å føre 

oversikter over hvem som førte hvilke våpen. Dermed sikret man seg også imot pinligheter 

som at kongen begikk den brøde å adle en understått med et våpen som allerede var i bruk av 

en annen Armiger (dvs. en ”Våpenførende mann”).  

 Ridderturneringene ble etter hvert stadig mer praktfulle begivenheter med konkurranser og 

dueller, med fest og stas, med handel og vandel – og tjente kanskje først og fremst som en 

                                                 
3
 Denne naturmagien opprettholdes den dag i dag hos ulike naturmennesker over hele kloden. Naturkrefter i form av 

dyreånder er sentralt i sjamanistiske oppfatninger.  
4
 Antallet våpenbøker, til dels omfanget av en del av disse, og det faktum at disse utkom med relativt kort 

mellomrom fra det ene landet til det neste, er med på å gi en pekepinn på den populariteten som heraldikken fikk. 
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virkningsfull demonstrasjon av Kongens, Fyrstens eller andre Føydalherrers makt og 

velstand. 

 

Med KORSTOGENE kom en ny dimensjon inn i heraldikkens utvikling. Korstogsridderne var 

datidens elitesoldater. De eldste og største Ridderordenenes insignia ble av datidens unge 

adelsmenn ettertraktet omtrent slik dagens røde og grønne bereter er det hos mange soldater, det 

samme gjelder dagens vinger/dolker og andre uniformssymboler. Dette elitepreget og den 

makten som Tempelherrenes røde og Johannitternes hvite kors hadde, bidro ytterligere til å 

styrke heraldikkens popularitet og dermed utbredelse.  

 

Men utover 1200-tallet ebbet tiden ut for korsfarerne. Etter å ha blitt kastet ut av Det Hellige 

Land førte de gamle (-og noen litt nyere-) Ridderordener en omflakkende tilværelse før de fleste 

bukket under eller gikk inn i andre Ordener, en etter en. 

Når korstogene tok slutt ble Ordenenes raison d’etrè stadig mer utvannet. De få som bestod fikk 

stadig sterkere preg av å bli rene titulærordener – altså hovedsakelig en ytre honnør
5
. I tillegg 

til belønningsfunksjonen skulle ordenssystemet nå tjene til å danne en praktfull ramme rundt de 

europeiske hoff og statsbærende institusjoner (-herunder Kirken). Parallelt med dette forfallet 

gikk symptomatisk nok begrepet ”Orden” over til i stadig sterkere grad å betegne det ytre 

kjennetegnet på den tildelte ære, selve insigniene: medaljen og ordensstjernen (krasjanen).  

 

Heraldikken besto utover 1600-1700-1800-tallet, men i pakt med tidens skiftende behov, stil og 

smak, forfalt heraldikken mer og mer inntil dens totale bunnivå under barokken. Våpenskjoldene 

fra denne tiden er ofte degenerert til en umotivert ansamling kruseduller. Om dette skal intet mer 

sies her – annet enn at dette kan tjene til skrekk og advarsel om de farer som ligger i selve det 

menneskelige overmot når det bestående skal styrtes til fordel for en (fiktiv) ”tidsmessig 

utvikling” (les: forkvakling og rasering av det skjønne og verdifulle fra tidligere tider). 

 

Kun et par forhold til skal nevnes fra denne perioden: i pakt med at Kirkens, Kongens/Fyrstens 

og adelens makt ble stadig mer svekket, vokste det nye handelsbaserte borgerskapet i størrelse og 

styrke. Heller ikke utdannelse og tilgangen på kunnskap var lenger forbeholdt Kirkens og til dels 

Kongens menn. Den frie humanisme og de demokratiske idealer vokste seg stadig sterkere, frem 

mot kulminasjonen som ble resultatet av den industrielle revolusjon og den totale omveltningen 

av Europa som dette innebar. 

Men om vi holder oss til de samfunnstrekk som er mest interessante sett ut fra et rent heraldisk 

synspunkt, ser vi at det stadig større og sterkere patrisiatet overtok mer og mer av den gamle 

adelens samfunnsplass og privilegier. Som den nye adelen som dette samfunnssjiktet de facto 

ble, overtok man endog de av den gamle adelens ytre kjennetegn som var innen rekkevidde. Ikke 

bare kjøpte man opp de slott, palasser og palèer som ble tilgjengelige, man lot seg adle der dette 

var mulig (oftest mot klekkelig betaling) og som et minimum lot man et slektsvåpen utarbeide. 

Innenfor visse yrkesgrupper ble våpenskjold og gjerne adelsprefikser som ”von”, ”af” og ”de” 

alminnelig brukt som en rettighet av de offiserer, prester og øvrige embedsmenn som ”stod i 

Rangen
6
”, men også velstående byborgere gjorde det samme – med eller uten Kongens 

velsignelse.  

 

 Alt dette, både de mange nye adlinger med tilhørende adelsbrev så vel som de borgerlige 

våpen som ble skapt, bidro til at heraldikken fulgte med inn i den nyere tid. 

 

                                                 
5
 I praksis kun en ytre staffasje i form av en medalje og/eller et hals-/og brystkors, sammen med en tittel for de 

høyeste gradene innenfor den enkelte Orden. 
6
 Se den tidens Rangreglementer som tok sikte på å regulere disse forholdene. Til liten nytte…. 
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3 Hva er de viktigste prinsippene som heraldikken bygger på? 

En del av disse er allerede behandlet i det foranstående, og det vil kunne spores noe forskjellig 

vektlegging av de heraldiske retningslinjer/prinsipper både fra land til land, men også 

Heraldikere imellom. Det er da lett å tro at det hersker et større anarki innenfor heraldikken enn 

tilfelle er, men hovedtrekkene er man oftest enige om. 

Et utvalg av de viktigste heraldiske prinsippene følger her.  

Det kan hevdes med styrke at den viktigste, og helt overordnede regelen er den første: 

 Heraldikken er et BILDESPRÅK hvor bilder/symboler/figurer/mønstre fullstendig erstatter 

det skrevne ord
7
.  

o I sin rene og kvalitativt høyeste form ekskluderer dette enhver bokstavbruk, selv om 

historien dessverre ikke mangler eksempler på at selv fremtredende representanter for 

våpenførende embeder har latt bokstaver, endog hele ord inngå i sitt våpenskjold
8
.  

 

 Heraldiske våpen skal være lett og umiddelbart gjenkjennelige – også på avstand og i 

dårlig lys, samt ved forminskning. Dette har en lang rekke praktiske konsekvenser, som i sin 

tur har utledet en rekke konkrete ”lover” eller regler. Eksempler på dette er: 

o Et våpen skal ideelt kun inneholde 1 farve og 1 metall (-som i heraldikken benevnes 

tinkturer).  

o Heraldikken bruker kun de rene farvene: grønt, rødt og blått, foruten metallene gull 

og sølv. I tillegg brukes sort, se dog nedenstående merknad. 

o Vær klar over at dette er det toneangivende norske synet på de heraldiske farvelover, 

som vi i hovedtrekk deler med resten av Norden og størstedelen av Nord-Europa. I 

andre land og regioner kan det finnes andre synspunkter på dette prinsippet. 

Heraldikere i ulike land har varierende oppfatninger om hva som er gode heraldiske 

farver/tinkturer.  

- Det kan hevdes at sort ikke er en egentlig ”farve”, men stort sett regnes den 

som sådan av de fleste heraldikere til heraldisk bruk.  

- Brunt derimot regnes som en dårlig farve å bruke, et blandingsprodukt som 

den er av de rene farvene. Det samme gjelder orange, som også er et resultat 

av to farver som er blandet (gult og rødt). 

- Paradoksalt nok kan både brunt og oransje likevel aksepteres der det er helt 

nødvendig, men da under begrepet ”naturfarvet”. Dette kan dreie seg om f 

eks en brun trestubbe eller på en orange menneskekropp eller kun en del av et 

legeme. 

- Hermelin og gråverk mangler ikke historisk presedens som tinkturer, men er 

like fullt ”farver” som vi i Norge i dag ikke ønsker brukt i heraldikken dersom 

det ikke er spesielt gode grunner til det.  

 

 Heraldiske våpen skal inneholde så få figurer som mulig – aller helst kun 1 figur, men 

denne kan gjerne gjentas. 

                                                 
7
 Dette fordrer selvsagt et visst nivå av kunnskaper om de samme symbolene og dette billedspråket. I seg selv kan 

dette sies å være den største enkelttrusselen mot heraldikkens beståen, i pakt med stadig flere menneskers stadig 

dårligere kunnskaper om spesielle historiske forhold som mytologi, symbollære osv. 
8
 Historien mangler dessverre ikke eksempler på at selv fremtredende representanter for våpenførende embeder har 

latt bokstaver, endog hele ord inngå i sitt våpenskjold. Det seneste eksemplet var Hans Hellighet Pave Johannes Paul 

II som personlig overprøvde sine egne heraldikere og insisterte på at hans embedsvåpen skulle omfatte bokstaven 

”M” for den Hellige Moder, Madonnaen. Vatikanets heraldikere frarådet ham innstendig denne beslutningen, til 

ingen nytte. 
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o Det er både praktiske og estetiske grunner til denne regelen. For å ta det siste først, så 

er estetikk (skjønnhet) et heraldisk hovedprinsipp. Ut fra dette synet er det slik at jo 

flere elementer, jo mer ”overfylt” og rotete vil et våpen fremtre
9
. Dette svekker også 

den umiddelbare gjenkjenningseffekten som er en annen heraldisk hovedregel. 

o I sin enkleste form kan et heraldisk våpenmerke bestå av en todeling av skjoldflaten, 

en farve og ett metall. Skjoldet kan deles i rene snitt eller geometrisk, men bør deles i 

så få deler som mulig. Jo flere delinger, jo mindre blir de våpenmerker som settes inn 

i hver del av flaten. 

 

 Heraldiske våpen skal kunne blasoneres (dvs.: beskrives verbalt med heraldiske termer 

og begreper og etter en gammel og anerkjent struktur).  

Blasoneringen er det ”egentlige” våpeninnholdet. Et konkret våpenskjold, fremstilt på enhver 

tenkelig måte: i metall, på pergament eller papir, elektronisk mv. er kun en enkelt 

Heraldikers oppfatning av hvordan våpenet bør tegnes/males/skjæres i tre/eller fremstilles på 

annet vis. 

o På bakgrunn av en korrekt blasonering skal enhver Heraldiker, på et hvilket som helst 

tidspunkt i historien kunne lage sin egen, kunstneriske fortolkning av et våpen. 

 

 Heraldiske våpen skal være så stiliserte som det er mulig å få til. –Dog uten å bryte med 

andre viktige prinsipper som gjenkjennelighet, symmetri/balanse, estetikk (skjønnhet) m. fl.  

o Motivet skal derfor forenkles så langt som mulig, ved å beholde kun de viktigste 

elementene og ofre de mindre viktige.  

o Små, viktige detaljer forstørres, etter en holdning om at ”tilstrekkelig er tilstrekkelig”.  

 

 Heraldiske våpen skal være så flate (endimensjonale) som mulig.                    

Det følger av dette at dybdeperspektiv, to- og tredimensjonal utførelse skal unngås. 

o Også denne regelen har sin klare begrunnelse i de samme estetiske og praktiske 

hensyn som de ovenstående regler. En naturalistisk gjengivelse bryter med 

heraldikkens grunnregel om klarhet og nøkternhet – som i sin tur stammer fra det 

gamle behovet for en rask og umiddelbar gjenkjennelse og dermed identifisering av 

våpenets bruker. 

o Et annet prinsipp som brytes gjennom utstrakt relieff- og annen dybdevirkning er 

regelen som sier at et våpen skal tåle forminskning helt ned til en signetring, og i 

nyere tid: til bruk på et visittkort. 

 

 Heraldiske våpen skal være generelle – aldri ”spesifikke” på motiver og symboler.            

Denne regelen er en konsekvens av ovenstående regel om blasonering som sier at et våpen 

som ikke kan blasoneres, heller ikke kan fremstilles og derfor ikke brukes.  

o Et våpenskjold må gjerne inneholde en BORG – men aldri ”Akershus Festning”. 

Hvordan skulle man kunne kreve at en utenlandsk Heraldiker skulle ha noen 

formening om hvordan Akershus Festning ser ut, om den er aldri så betydningsfull 

for oss nordmenn? 

 

 Heraldiske våpen skal kun inneholde motiver som var kjent frem til middelalderens 

utløp.  

En annen måte å si omtrent det samme på, er å fremheve at intet som er oppfunnet etter den 

industrielle revolusjons start, bør inngå i den heraldiske motivkretsen. 

                                                 
9
 Når adelige, ofte høyadelige slekters våpenskjold inneholder en oppdeling av skjoldet ikke bare i fire, men ofte 

seks, åtte og enda flere deler - + hjerteskjold, er dette en av heraldikkens mer uheldige sider. Dette har århundre 

gamle tradisjoner dog, og som sådan vanskelig å få reversert. 
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o Dette prinsippet har mye å gjøre med pietet overfor det systemet som vi har overtatt 

fra århundrers foredling, men det er likevel ingen tom gest. Bare tenk på den viktige 

regelen som sier at ethvert heraldisk våpen skal kunne blasoneres. Hvordan 

blasonerer man en ”bil” – eller et ”fly”? Mener du i så fall en T-Ford eller en Jaguar 

når du bruker ordet ”bil”? Er et ”fly” det samme som Baron von Richtofens famøse 

dobbeltdekker fra 1. verdenskrig, eller mener du en F-16 – evt. en Galaxy?  

o Problemene med moderne begreper er alt for store til at Heraldikere flest ønsker å 

åpne for bruk av motiver som byr på så store hindringer. 

o For en Heraldiker kan det derfor sies at intet som ikke var oppfunnet i middelalderen 

har noen heraldisk eksistens. 

 

 Heraldiske våpen er unike, det tilhører EN eier, og samme våpen skal ikke brukes av 

noen andre.  

Det varierer fra land til land hvor sterk juridisk beskyttelse som heraldiske våpen har, men i 

Norge er det alminnelig antatt at et publisert heraldisk våpen har den samme rettsbeskyttelse 

som et varemerke.  

o Det er dog ikke ført noen sak i norsk rett hvor personlige våpen (slektsvåpen) er 

krenket. Utfallet av en slik sak er derfor i prinsippet uvisst. 

 

4 Hvorfor er heraldikken viktig i dag – spesielt for oss som Riddere? 
1. Heraldikken er en praktfull arv, med et sterkt militært preget visualiseringsperspektiv ut fra 

dens historiske opprinnelse.  

2. Heraldikken er nært og tett forbundet med Tempelherreordenen og de andre Ridderordenene. 

3. Det er utenkelig at en seriøs Orden ikke anvender, og dermed besitter kunnskaper om 

Heraldikk. Den enkelte Ridders kunnskaper om heraldikk kan variere, men Ordenen må like 

fullt ha Heraldikere i sine rekker for å kunne motta kyndige råd og innspill. 

4. Heraldikken er en kilde til kunnskap om historie, mennesker og menneskelige egenskaper. 

5. Heraldikk er en kilde til prakt og skjønnhet! En visuell, vakker ramme rundt vår virksomhet 

– og som sådan et virkningsfullt MIDDEL til å promotere det vi står for, og det vi vil 

kommunisere utad. (Tenk bare på reaksjonen når mennesker ser diplomene og dekorasjonene 

våre! De fleste av oss har vel erfart at disse oppfattes meget positivt av andre.) 

6. Å forvalte den heraldiske arv er også et ANSVAR som er gitt oss av våre forgjengere!  

 

5 Slutning: 

Heraldikk er et omfattende og komplekst emne å sette seg inn i, men som Ridder bør man tilegne 

seg et grunnleggende nivå av kunnskaper. 

I det ovenstående har Heraldisk Utvalg søkt å gi den enkelte et grunnlag for å søke videre, og vi 

håper dette ansporer til videre studier. Allerede neste temahefte vil gi konkrete råd og veiledning 

til videre fordypning, og omhandle anbefalt litteratur og andre kilder til heraldisk kunnskap. 

Vi ønsker hver især lykke til! 

 


