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VI SER DEM VARJE DAG, MEN 
TÄNKER SÄLLAN PÅ VAD DE 
SYMBOLISERAR, ELLER HUR  
DE BLIVIT TILL. VISSA ÄR  
FÖRVÅNANSVÄRT FANTASI-
LÖSA, MEDAN ANDRA BASERAS 
PÅ HISTORIEN SOM SKULLE 
KUNNA BLI EN HEL ROMAN. 
 
text:  b o s s e  ” b i l d o k t o r n ”  a n d e r s s o n

foto:  b i l d o k t o r n ,  r o l l s - r o y c e

LAMBORGHINI
Ferruccio Lamborghi-

nis framgångar startade på 
1940-talet med traktorer och 
utvecklades på 1960-talet med 
sportbilar.

Enligt legenden valde Fer-
ruccio Lamborghini att utmana 
Ferraris stegrande häst med en 
anfallande tjur vid ett besök på 
tjuruppfödaren Miuras ranch. 
Flera av Lamborghinis bilar har 
också namn efter berömda tju-
rar. Några exempel:

Murciélago var en enskild 
individ som kämpade med en 
sådan vilja att publiken bad att 
tjuren skulle benådas. Tjuren 
gavs sedan till familjen Miura, 
som korsade tjuren med 70 av 
sina kor.

Miura döptes alltså efter en 
hel ras som har ett rykte om sig 
att vara stora, stridslystna och 
sluga.

Reventón dödade tjurfäkta-
ren Félix Guzmán i Mexiko 1943 
och 2007 tillverkade Lamborg-
hini en bil till tjurens ära.

Islero stångade och dödade 
den kände tjurfäktaren Mano-
lete 1947. Lamborghini uppkal-
lade Islero GT efter tjuren.

VOLVO
Namnet Volvo är latin och bety-

der ungefär ”jag rullar”. Det använ-

des först som varumärke av en 

mekanisk verkstad i Vetlanda, som 

dock aldrig registrerade namnet 

hos patentverket.

År 1915 lämnade ”Aktiebolaget 

Volvo” däremot in en ansökan om 

registrering av varumärket för 

kullager och rullager, maskiner, 

transmissioner, automobiler, 

velocipeder, järnvägsmaterial, 

transportanordningar och trans-

portmedel ”af alla slag”.

Volvo startades som ett dotter-

bolag till SKF, men namnet fick vila 

fram till 1927, då den första Volvon 

lämnade fabriken. Sedan dess har 

Volvobilarna haft samma logotype, 

symbolen för järn. Symbolen valdes 

antagligen på grund av det svenska 

stålets goda rykte.

Volvos logotyp placerades 

mitt på kylaren och fästes med 

en plåtlist diagonalt över kylaren. 

Diagonalen växte till en lika stark 

symbol som järnmärket och texten 

”VOLVO”, i typsnittet Egyptienne.

– BILTILLVERKARNAS 
VARUMÄRKEN
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FORD
Fords logotype härstammar från 

starten av Henry Fords biltillverk-

ning, då hans assistent tecknade 

en stiliserad version av orden 

”Ford Motor Company”.

De handskrivna bokstäverna 

användes redan 1903, men för-

sta gången namnet hamnade 

i en oval var 1907. Genom att 

kombinera skrivstilen och ovalen 

skapade Ford 1911 den logotype 

som används än idag. Men under 

en tid frångick Ford ovalen helt, 

och använde istället en triangel-

form med vingar på bilarna. 

1927 blev Model A den första 

Forden med ovalen på kylaren. 

Med bakgrundsfärgen ”Deep royal 

blue”, användes logotypen på de 

flesta bilarna ända till slutet på 

50-talet. Den blå ovalen försvann 

då och kom inte att pryda själva 

bilarna igen förrän i mitten av 

1970-talet. Logotypen användes 

dock fortfarande i företagets 

kommunikation, men sedan 1976 

har den blå Ford-ovalen använts 

på samtliga Ford-bilar.

ROLLS-ROYCE
Rolls-Royce grundades 1906 av 
Charles Stewart Rolls och Frederick 
Henry Royce. Samma år som Royce 
dog, 1933, ändrades logotypens två 
röda ”R” till svarta bokstäver. Men 
beslutet om ändringen hade tagits 
innan dödsfallet och berodde på att 
rött inte passade till alla färgnyanser 
på bilarna.

Kylarprydnaden ”Spirit of Ecstasy” 
är ingen fantasiängel. Förlagan är 
en kvinna av kött och blod, Eleanor 
Thornton. Det är hon som du ser på 
bilden. Spirit of Ecstasy kallades ur-
sprungligen ”Spirit of Speed” och har 
även fått smeknamnet ”Nelly in Her 
Nighty” (Nelly i nattlinnet).

Thornton var sekreterare och äls-
karinna till lord Montagu, som var 
vän till skulptören Sykes. Lordens 
och Eleanors kärlek var äkta, men 
passade inte in i tidens sociala ramar. 
Som en blinkning till dubbelmoralen 
höll lordens egen statyett ett finger 
för munnen. Bilen och ladyn finns till 
beskådande på ”the National Motor 
Museum” i England.

CITROËN
André Citroën uppfann ”pilkuggen”, 

ett kugghjul i form av ett ”V” Detta 

kugghjul var självcentrerande och be-

tydligt tystare än alla andra typer av 

kugghjul. 

Framgången var total och två pilkug-

gar blev det självklara valet till en 

logotype när André startade sin bilpro-

duktion 1919. ”Le double chevron”, de 

dubbla vinklarna har hängt med sedan 

dess och varit sig förvånansvärt lika 

genom decennierna. 

Det bilmärke som har varit mest re-

volutionärt när det gällt teknik, har alltså 

samtidigt varit det mest konservativa 

när det gällt logotypen. Det gick faktiskt 

90 år innan vinklarna fick en ny design 

och blev mer rundade. I samband med 

detta fick namnet Citroën också ett 

nytt typsnitt samt en aningen djupare, 

rödare kulör.

PORSCHE
Berättelsen om Porsches 

logotype är en fortsättning på 

myten om Ferraris häst. Ty den 

pilot som Baracca ska ha besegrat 

kom från Stuttgart och använde 

hemstadens vapensköld med en 

stegrande häst på sitt plan. 

Om denna historia är sann så 

används alltså samma häst av två 

helt olika sportbilstillverkare. Stutt-

garts häst finns nämligen på den 

lokala biltillverkarens (Porsches) 

logotype. Här kan vi verkligen prata 

om historiens vingslag. Allt började 

år 950 då Stuttgart grundades 

som en stor gård med stuteri 

(hästuppfödning). På tyska hette 

det “stuotgarten”, ett ord som se-

dermera blev ”stuttgart”.

Mannen bakom Porsches logo-

type var Franz Xaver Raymshpiss 

och förutom Stuttgarts häst an-

vände han delar av Württembergs 

vapensköld eftersom Stuttgart var 

Württembergs huvudstad. Logty-

pen började användas 1952, när 

Porsche startade sin satsning på 

USA-marknaden.

SAAB
Saab står för ”Svens-
ka Aeroplan AB” 
och grundades 1937, 
men det dröjde till 
december 1949 innan serieproduk-
tionen av personbilarna kom igång. 
Logotypen med namnet SAAB och ett 
stiliserat flygplan användes redan 
från 1949, antingen mot en blå bak-
grund, eller ingjuten i grillens övriga 
mönster.

Saab blev en del av Saab-Scania 
1968. Scania-Vabis bildades i sin tur 
redan 1911 när de två biltillverkarna 
Scania i Malmö och Vabis (Vagnsfa-
briks-Aktiebolaget i Södertälje) gick 
samman. Scania är det latinska nam-
net för Skåne och Scanias symbol har 
alltid varit Skånes heraldiska grip, 
som delvis är ett lejon, delvis en fågel. 

Saab-Scania logon med en grip i 
mitten formgavs av Carl Frederik 
Reuterswärd och introducerades 
1984. Under tiden som en del i Saab-
Scania blev gripen hela koncernens 
symbol. Därför hade även Saab kvar 
Scanias grip i sitt märke.
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BMW
Företaget BMW (Bayerische 

Motoren Werke) startades 1916 

och byggde främst flygmotorer. 

Därför finns en myt om att BMW:s 

logotype symboliserar rörelsen av 

en vit propeller mot en blå himmel. 

Sanningen är dock mycket enklare, 

färgerna kommer helt enkelt från 

Bayerns flagga.

Myten om propeller-logon upp-

stod antagligen 1929, när BMW i 

en annons avbildade ett flygplan, 

där propellern bildade en suddig 

variant av logotypen. En annan 

förklaring är att tyskarna på 1910 

talet inte fick använda nationella 

symboler i logotyper. 

BMW började tillverka motorcyk-

lar och bilar efter första världskri-

get. Enligt fredsfördraget fick Tysk-

land nämligen inte bygga flygplan 

längre. Och efter andra världskriget 

hamnade BMW:s fabrik i Eisenach 

på andra sidan järnridån. Mellan 

1952 och 1955 byggdes där 

BMW-bilar under namnet EMW, 

(Eisenacher Motoren Werk) med 

en snarlik BMW-logotype, fast med 

röda fält istället för blå.

AUDI
Det tidiga 1930-talets ekono-

miska kris var en svår tid för alla 

biltillverkare. De tyska bilmärkena 

Audi, DKW, Horch och Wanderer 

försökte överleva genom att gå 

samman 1932. 

Företaget döptes till Auto Union 

AG och hade en logotyp i form av 

fyra överlappande ringar, som skul-

le representera de fyra medlems-

företagen. Ringarna placerades i 

rad, för att undvika sammanbland-

ning med de olympiska ringarna. 

Vid denna tid användes Audis 

ringar enbart på tävlingsbilarna. 

Gatbilarna använde fortfarande de 

gamla logotyperna. 

Efter kriget låg Auto Union i 

spillror och fabriken i Sachsen var 

under sovjetisk ockupation. Väster 

om järnridån fick märket DKW leva 

vidare och ta över logotypen med 

de fyra ringarna.

Daimler-Benz köpte företaget 

1958, men redan 1965 såldes det 

vidare till Volkswagen, som under 

det nygamla namnet Audi behöll lo-

gotypen och utvecklade företaget 

till vad det är idag.

ALFA ROMEO
Alfa Romeo grundades 1910 som 
A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fa-
bbrica Automobili). Redan då bestod 
logotypen av två emblem. Till vänster 
staden Milanos fana, ett rött kors på 
vit bakgrund. Till höger den milane-
siska ätten Viscontis vapen, en orm, 
symboliserande vishet, som slukar 
en människa. Vapnet kom till under 
medeltidens korståg.

A.L.F.A. köptes 1915 av Nicola Ro-
meo, som några år senare döpte om 
företaget till Alfa Romeo. Från början 
fanns två repknopar i märket som 
symboliserade kungahuset Savojen. 
Knoparna försvann i samband med 
att Italien blev en republik 1946. 

Texten Milano fanns längst ned 
i det blå fältet fram till 1972, då 
Alfasud-modellen började tillverkas 
i Neapel. Samtidigt försvann den se-
gerkrans som hade lagts till när Alfa 
Romeo blev världsmästare 1925. 

Ett annat av Alfa-Romeos klas-
siska racingsymboler är fyrklövern 
(Quadrifoglio), som påstås ge täv-
lingsbilarna tur.

FERRARI
Enzo Ferrari var duktig på att bygga upp 

myter kring sitt varumärke. Därför finns 

det flera varianter på historien om logoty-

pen med en stegrande häst. 

Antagligen är det samma häst som pi-

loten Francesco Baracca lät måla på sitt 

stridsflygplan under första världskriget. 

Enligt legenden ska Francescos föräldrar 

ha erbjudit Ferrari att använda samma 

bild av en stegrande häst på bilarna med 

orden ”det kommer att ge dig tur”. 

Men varför Baracca använde en steg-

rande häst som sin egen symbol? Även 

här finns det olika myter. En är att pållen 

är en symbol för Baraccas regemente, ty 

på denna tid tillhörde det italienska flyg-

vapnet fortfarande kavalleriet. En annan 

är att familjen Baracca var framgångsrika 

hästuppfödare. En tredje är att Baracca 

sköt ner ett tyskt plan och för att hedra 

sin motståndare använde han den häst 

som fanns målad på planet.

MERCEDES-BENZ
Mercedes logotyp, den treuddiga stjär-
nan, skapades 1926 när Benz & Cie, 
samt Daimler-Motoren-Gesellschaft 
slog sig samman. Cirkeln runt stjärnan 
är en stiliserad lagerkrans eftersom la-
gerkransen ingick i logotypen för Carl 
Benz företag Benz & Cie. 

Gottlieb Daimlers söner skapade 
stjärnan, som ingick i Daimler-Moto-
ren-Gesellshafts varumärke. De tre 
uddarna symboliserar företagets mo-
torers framgångar i luften, på land och 
i haven.

Bilmärket Mercedes uppstod när 
Emil Jellinek, en österrikisk affärs-
man, år 1900 beställde 36 mycket 
speciella fordon från Daimler-Motoren-
Gesellschaft. Bilarna döptes efter hans 
favoritdotter, Mercedes. Bilarna blev 
starten på ett av världens främsta bil-
märken, men människan Mercedes liv 
blev inget vidare och hon dog i armod. 

Systern Maja gick det desto bättre 
för, men den bil som uppkallades efter 
henne blev en flopp, trots att den kon-
struerades av Ferdinand Porsche.


