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J ohannes Britze in Memoriam 

N ordisk heraldik har flht sorg. En av 
dess framste konstnarlige represen

tanter, Johannes Britze, ar icke mer. Den 
22 juli lade han sig till vila for att aid rig 
vakna igen. En hjartfOrlamning andade 
hans Iiv. 

Johannes Britze var fOdd i Berlin den 
19 februari 1895 som son till den kande 
gravoren Friedrich Britze och hans dansk
fOdda maka. Efter avslutad skolgllng sat
tes han i gra~orlara hos sin fader. Han 
skulle nog ha fOredragit att strova omkring 
i skog och mark och fasta sina intryck pi!. 
duk med pensel och fiirg, men fadem var 
en forstllndig man, som ansllg att sonen i 
forsta hand borde ha ett levebrod, for den 
handelse hans talang ej skulle racka till 
fOr en rent konstnarlig verksamhet. 

Johannes fuIlfoljde ocksll sin gravorut
bildning, och helt sakert var han senare 
sin fader tacksam fOr vad han tidigare an
sett vara onodigt stor stranghet, ty det ar 
intet tvivel om att de okade konstnarIiga 
uttrycksmedel han crholl genom denna ut
bildning i hog grad berikade hans liv. 

Ar 1910 hade familjen flyttat till Dan
mark, och nar Johannes absolverat sin gra
vorutbildning, fick han fria hander att 
odla sina konstnarliga intressen. Han blev 
nu elev yid Akademiet for de sk~nne Kun
ster, dar han studerade under ledning av 

bl. a. Rostrup Boycsen, en larare som fOr
stod att vagleda utan att fOrkvava den 
egna personligheten hos eleven. 

SlI kom det fOrsta varldskriget, och dll 
familjen annu inte flltt danskl medborg
arskap, blev Johannes liksom sin fader 
inkallad till tysk militartjanst. Eftcr en 
kort utbildning skickades han till fronten 
och blev 1917 svllrt sarad yid Miraumont, 
dar ett granatsplitter var nl\ra att anda 
hans liv. Efter en IlIng sjukhusvistelse 
blev han fOrflyttad till en teknisk avdel
ning bakom fronten, dar han tjanstgjorde 
som ritare och en tid fick samarbela med 
sin fader, som fatt en liknande kommen 
dering. En rik samling skisser, tecknin
gar och akvareller, nu i de anhorigas ago, 
visar art Johannes aven under front 
ljanstens omanskliga fOrhllllanden icke 
lat sin konstnarliga Mra sina. 

Julen 1918 var Johannes lIter i Kopen
hamn och lIterupptog omedelbart sin 
konstnarIiga utbildning, som nu borjade 
avsatta saljbara frukter. Ar 1919 kom Jo
hannes i kontakt med en dansk vetenskaps
man, som skulle skriva ett verk om havets 
plankton. Johannes fick i uppdrag att ut
fOra illustrationer till detta verk i teck
ningar och . kopparstick, en uppgift som 
han skil,~e sig frlln med stor heder. Dar
med var hans smak fOr kopparstickct som 

Tre av Johannes Britzes heraldiska exlibris: for Uno Lindgren, 1942; for Gunnar 
Chr. Hjernf6e, 1950; och hans sista, stucket i april 1960, for H enning Rahmstrom . 
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konstnarlig uttryeksform vaekt, och han 
kom att agna en betydande del av sin verk· 

. samhet At arbete pA detta omrAde. 
Sedan Johannes skaffat sig en tomt i 

R~rvig och byggt sig · en sommarstuga 
darstades, fOrdelade han garna sitt arbe
te sA, att han dar tillbragte tiden frAn 
pAsk till bOrjan av deeember med fri
luftsmAleri, medan han under Aterstoden 
av Aret teeknade, gjorde skisser, grave
rade i koppar oeh pA sistone aven i tra 
hemma i sin trevna vAning pA Frederiks
berg. 

Johannes' kopparstick spanna over mAn
ga oinrAden. Han har avbildat byggnader 
oeh landskap, han har gjort genrebilder 
oeh exlibris, han har graverat frimarken 
oeh modeplanscher, oeh han har framfOr 
allt stuekit vapenbilder i en mangd stil
varianter. Han hade en fOrbluffande sti!
kannedom oeh gjorde med samma utom
ordentliga skieklighet historiska pasti
seher som moderna kompositioner. Till 
de senare kan man rakna de vapengra
vyrer han utfOrde fOr min bok .Svenska 
borgerliga slaktvapenc (Sthlm 1939); de 
ha aven internationellt ront den allra 
sliirsta uppskattning. 

Johannes' exlibris·oeuvre omfattar ett 
120·tal blad. Av dem aro mAnga heral
diska, frAn en enkel liten hjalmprydnad 
till ett fullstandigt vapen i en rik 1700-
talsomramning. I andra ar bildvalet all
mant. Som alltid i. exlibriskonsten spelar 
kvinnan en stor roll i Britzes oeuvre, 
men med undantag fOr Eva·bilden i ex
libriset fOr brodern Julius synas mig 
dessa exlibris ej hora till Johannes' 
basta. 

LAngt overlagsna fOrefalla mig de ex
libris, dar Johannes utan pAtryekning frAn 
bestallarens sida fAtt ge sin karlek till na
turen fritt utlopp, som i den utsokta 
blomsterkransen fOr Lise Ross , oeh den 
doda getingen i ett av de exlibris Johan
nes gjort At sig sjalv torde ha sin plats 
sakrad i exlibriskonsten fOr all framtid. -
En betydande fOrtjanst hos Johannes' ex
libris ar den skiekliga textbehandlingen . 
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Johannes' utomordentliga skicklighet 
som heraldiker och kopparstickare blev 
snart uppmarksammad vida omkring, oeh 
bestallningar strommade in inte bara frAn 
de nordiska landerna utan frAn mAnga 
andra: Italien, Spanien, U.S.A., Kanada, 
Brasilien m. n. Utstallningar som de pA 
Charlottenborg, Den frie EfterArsudstil
ling, 18. November och Atskilliga separat
utstallningar bidrogo till att sprida kanne
dom om hans konst. 

Johannes togs aven i ansprAk fOr offi
eiella uppdrag. SA var han under en fOljd 
av lIr knuten till Det kg!. danske Ordens· 
kapitel som heraldiker och vapenmAlare. 
sakerligen en av de basta man dar haft. 
Han graverade frimarken At bAde danska 
oeh svenska postverken, oeh aven det 
svenska riksheraldikerambetet tog stundom 
hans tjanster i ansprAk. Under andra 
varldskrigets tyska oekupation av Danmark 
kom emellertid Johannes som son till en 
tyskfodd fader oeh en dansk moder i en 
omtAlig mellanstallning oeh mAste lamna 
alia offentliga uppdrag. Han var sedan 
verksam blott som privatman. 

Johannes var sedan ca. 40 Ar fOrenad i 
aktenskap med Inger Blom men miste sin 
hustru for ett par Ar sedan, ett slag som 
han aldrig hamtade sig helt efter. Xkten
skapet var barn lost. 

Som mAlare agnade sig Johannes fOre
tradesvis At landskapsmAleri och lade i 
dagen en utomordentlig fOrstAelse fOr det 
danska landskapets behag. Hans mAleri 
hade djupa rotter i dansk tradition oeh 
mognade med Aren till allt storre harmoni. 
Mest betydande torde han dock vara som 
heraldisk konstnar; dar stAr han obetin
gat i framsta ledet bland sina samtida. 

Personligen var Johannes liksom sin fa· 
der en stillsam oeh fOrsynt man, som det 
var ytterst latt att samarbeta med. Hans 
broder Julius skriver i ett brev till mig: 
.Det er sva:rt at undva:re Johannes som 
Kunstner. Det er sva:rt at undva:re ham 
som Broderc. Till detta viii man giima 
foga: det ar ocksA svArt att undvara ho-
nom som van. Arvid Berghman 
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