H E R A L D I SK T I D SSKR I F T
B I N D 1 • N R 7 • 19 6 3

Gamla emblem och nya vapen
Några reflexioner

Av Hans Schlyter

S O C I E TA S H E R A L D I C A S C A N D I N AV I C A
Heraldisk Selskab • Heraldinen Seura • Skjaldfræðafélagið
Heraldisk Selskap • Heraldiska Sällskapet

Gamla Emblem och Nya Vapen
Nagra reflexioner av Hans Schlyter
Några
AR
ÅR MAN studerar hur sigill
si gill har
begagnats for utforrnande t av
vapen och
oeh omvant v<!!pen fOr utformandet av sigill bor man betanka
ohkheten mellan
melIan vapnets och
oeh sigillets
funktioner och
oeh deras bildmassiga uttrycksmedel.
trycksmedeI.
Vapnet ar ett
eH igenkanningstecken,
till sin »egentu,ga» storlek av åtskiltiH
atskilliga kvadratfots yta, utfort i olika farger och
oeh avsett att snabbt kunna kannas igen på
pa avstånd.
avstand. Heraldiken ef
efterterstravar darfOr lattfattlig komposition,
tydliga fargkontraster och
oeh ett oberoende av betraktarens laskunnighet.
Sigillet åter
ater ar ett verifikationsmedel av ett mynts storlek, utgorande en
relief i ett enfaIlgat material (vax e.
dyl.), bestående
dyI.),
bestaende av såval
saval bild som text,
oeh avsett att lasas och
och
oeh granskas av
den sigillfOrsedda skrivelsens mottagare och
oeh att darigenom ge honom ett
bevis om skrivelsens akthet.
For v"'pnets funktion som igenkanningsteeken ar en viss
ningstecken
vi ss enkelhet och
en viss typisering av bildinnehållet
bildinnehalIet
onskvarda. Sigillets funktion som veriHkationsmedel gagnas av en detaljrik
oeh sarpraglad komposition, som gioch
vetvis forsvårar
£orsvarar fOrfalskning.
Vad vapnet uttrycker blott och
oeh bart
genom farg måste
maste sigillet ersatta genom
fOrklarande, mer eller
elIer mindre detal jrika ytbehandlingar. Genom sigillets
avsaknad av farg som uttrycksmedel
innehåller
innehalIer en omvandling av ett vapen
till en sigillbild val huvudsakligen entiJl
dast det problemet, hur man lampligen
bor karakterisera vapnets fr ån
an farg be[riade beståndsdelar
bestandsdelar så
sa att deras innebOrd likval kan uppfattas.
En omvandling av en sigillbild till

N

ett nytt vapen innebar daremot inte
sallan avsevart storre problem. SigillsalIan
sadan
bildens komposition kan vara sådan
att den inte låter
later sig farglagga på
pa såsadant satt att de fOr heraldiken behovliga och
oeh karakteristiska faligkontrasterna erhålles.
erhalIes. Sigillbilden k.an
kan
valia
vara så
sa komplicerad eller
ell er detaljrik att
den inte låter
later sig oversatta till en god
heraldisk bild.
BMa omstandigheterna kan ibland
Båda
gora kompositionella
kompositioneIla omarbetningar
nodvandi'ga. Sådana
Sadana omarbetningar
riskerar dock att uppfattas som fOrvanskningar av de heraldiker eller
eIler sigillforskare som inte overtankt de olikheter i funktioner och uttryck.smedel
uttrycksmedel
som råder
rader meUan vapen och
oeh sigiiI.
sigill.
Nar det galler stiidernas emblemadk - och
oeh på
pa sen
senare
are tider ave
aven
n andra
tkommuners - torde i allmanhet sigillkommuners
emblemen ha varit det ursprungliga
oeh de egentliga vapnen en senare
och
fOreteelse, darvid i åtskilliga
atskilliga fall , trolLgen flertalet, vapenernblemen hamtats fr
fran
ån sigil!en.
sigillen. Emblemens nyttjande torde darvid ratt mycket
myeket ha inskrankt sig tiH
till att ingå
inga i respektive
samhalIes sigilI.
samhalles
sigill. Utvecklingen inom
stadsheraldiken har sålunda
salunda kommit
att praglas mera av de speciella
specielIa drag
sam
som utmarker sigillkonsten an av heraldik i egentlig mening. Men i åtskilatskilliga fall kan man likval i stadsem!blemens utvecklingshistoria
utveeklingshistoria iaktta en
stravan i ri'ktning mot rent heraldiska
uttryeksmedel och
uttrycksmedel
oeh til!
till frigorelse friin
från
vad som ar oheraldiskt i sigillfOrebildernas
.• )
ern
as formflora
formflora.·)
"') Ett exempel på
pa en utveckling i motsatt riktning utgor den fOriindring
fOrandring som
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I vad mån
mim de gamla vapnens enkla
bilder, vare sig figurativ
figurativaa eller abstrakta, ursprungligen har haft någon
nagon
viss avsedd symbolik låter
Hiter sig i allmanhet inte langre bestamma. Den
populara uppfattningen att vapen har
- och ar amnade att ha - symboli~k
innebord om att vapenemblem darfijr
darfOr
alltid
all
tid symboliserar någonting,
nagonting, delas
nog inte av moderna
nag
modern a fackheraldiker.
Emblem ar inte detsamma som symboler. Någon
Nagon anvisning om ett vapens
eventuella symbolik forekommer i allmanhet inte i den beskrivning av
vapnet som faststalles vid
yid vapnets upprattande. Vapenbeskrivningarnas ord
orcI
elIer
som t. ex. sparre, bjiilke, stolpe eller
strom åsyftar
stram
asyftar inte någon
nagon taksparre
eller golvbjalke eller
elIer grindstolpe eller
elIer
nagot vattendrag, utan utgor endast
något
heraldiska facktermer for vissa abstrakta typfigurer.
Det forda resonemanget ar avsett
att underlatta fOrståelsen
fOrstaelsen av det svenska landskapet Medelpads vapen, det
enda svenska landskapsvapen som endast utgores av haroldsbilder: Mede1st
Medelst
vagskuror fyra gånger
vågskuror
ganger delat av blått,
blatt,
silver, rott, silver och blått
bUtt (se bild).
Vapnet lar ha tillskapats
tilIskapats i borjan av
kung Johan III
III:s
:s tid, alItsa
alltså under
senare
sen
are hiilften
half ten av 1500-talet,
l500-talet, ett tidsskede då
da overhuvudtaget alia
alIa de då
da
svenska landskapen forsågs
forsags med vapen.
pa 191O-talet
på
19lO-talet fOretogs
fOre togs betriiffande
betraffande Halsingborgs dittills nyttjade enkla, vackra
och karakteristiska tre-tom-vapen,
tre-torn-vapen, som i
folkmedvetandet hade en klar anknytning till
tiIl stadens vardtecken
vårdtecken Kaman.
Karnan. SåS1\dant stadens vapen fOr narvarande ar utformat, med ett 1300-talssigill som klar
forebild, ar det ett stycke komplicerad
sigillarki tek tur, mera agna t a tt in tressera
sigiIlarki
sigillforskare och historiker an heraldiker, och innebar en reformatio in peills,
som man vill hoppas skaIl
skall kunna rattas
till i framtiden.
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EU broderat vapen for Medelpad, som
Elt
ha'r ingått
ingiltt i sorgehastarnas utstyrsel vid
Gustav II AdolfS
Adolls begravning 1633 oel!
oell
som tillhor
tilthor livrustkammm·en.

Beskrivningen av medelpadsvapnet
formulerades ursprungligen så
sa har:
»Tree stromer tillhope then mide1ste
midelste
rodh och then ofwerste och niderste
fOrsolfrede udi blått
blatt ffjell.»
j el!.» U ttrycket
11'e
fl'e strammar
strommar torde ha uppfattats av
medelpadingarna, som om vapnets avyore att symbolisera tre alvar. DeCsikt vore
ta tycks
tyeks ha motts av vissa folkliga in·
vandningar, eftersom ju landskapet
bara har två
tvli alvar - Ljungan och Indalsalven.
Medelpad hade under några
nagra år,
ar, innan detta tre-strommar-vapen infOrdes,
ett vapen som mindre skiide
skilde sig från
fran
vad som var vanligt inom dåtidens
datidens
landskapsheraldik, namligen: i faIt av
silver en svart jarv. Huruvida den heraldiker som i slutet av 1560-talet kanskeJohan III sjalv - komponerade
kanske]ohan
det nya vapnet verkligen menat att
det skulle fOres
fOrestalIa
talia alvar, och darvid

Emblem och vapen

tre eller två
tva eller en enda, kan ingen
numera bestamt uttala sig om. Vad
han verkligen har haft i tankarna nar
han ersatte det oansenliga svarta fyrfotad juret med det fargglada och aristrokratiska vapen som alltjamt ar det
offieiellt gallande, kan bara bli foreofficiellt
mal for gissningar.
mål
Under den tid då
da de svenska landskapsvapnen skapades, var de svenska
kungarna - Gustav Vasa, Erik XIV
oeh Johan
och
Jonan III - alldeles sarskilt intres·
serade av heraldik. Deras iintresse
n tresse sporrades av deras danske .kollegas tilltag
nagot årtionde
något
artionde tidigare, att till sin
egen ara och
oeh till de svenskes fOrargelse
satta in Sveriges trekronorsemblem i
sitt eget kungavapen.
Kristian Ill,
III, en man ej olik Johan
J ohan
IIl:s
I11:s herr fader (Gustav Vasa), var en
av de forsta danska kungarna av huset
Oldenburg.
Olden
burg. Hans valde omfattade
aven Norge, ett land som på
pa den tiden
gransade direkt till Medelpad. Det
oldenburgska vapnet, åtskilligt
atskilligt aldre
an det medelpadska, bestod liksom
detta av fem horisontella faIt, dook
doak
rakt avgransade sinsemellan och av
andra tinkturer. Men det vapen for
Medelpad, ett av det dåvarande
davarande Sveriges allra oansenligaste provinser, som
Johan III antog och
oeh kanske sjalv hade
givit anvisning om, hade enligt tidens
maner endast mycket
myeket svagt bol jande
vagskuror. Dess teckning var alltså
vågskuror.
alltsli
ganska lik det oldenburgska, alldeles
sarskilt det oldenburgska sådant
sadant det i
relief hade återgivits
atergivits på
pli vissa av de i
Norge brukade mynten. Likheten kan
ge anledning till habbrytande gissningar. I varje fall vligar
vågar man kanske
saga, att likheten ser ut som en tanke.
tyeks i aIla
alla fall
Medelpadsallmogen tYGks
ha velat att deras nya provinsvapen

skulle symbolisera deras två
tva alvar. Nar
de några
nagra årtionden
artionden senare behovde ett
nytt landskapssigill, lat de gravera in
vapnet intressant nog med raka skuror
oeh
OGh fOrsåg
fOrslig det med allehanda fOrklarande bifigurer och
oeh t.o.m. med en forklarande text som sade ifrån
ifrlin vad man
ansag vapnet fOrestaIla.
ansåg
fOrestalla. Pli
På de yytor
tor
som i vapnet ar blå,
blli, graverades sålunda
slilunda
ett antal oliJka
oliika himlakroppar; på
pa vardera av de y
ytor
tor som i vapnet ar av silver och
oeh som man tydligen anslig
ansåg fOrestalla sina båda
bada alvar, graverade man
en fisk jamte något
nagot vågskvalp.
vligskvalp. Och
langsefter det mittersta faltet satte
man texten »2 ALFVER.»
Denna folkliga tendens att med vissa fOr,k larande tillagg befram ja en symbolisk tolkning av Johan III:s mer eller mindre abstrakta medelpadsvapen
går
glir igen på
pli olika satt under de fOljallde århundradena,
arhundradena, inte bara i sigillen
utan aven i de rent heraldiska framstallningarna. Ibland återges
aterges vapnet
som två
tvii strommar i blått
bUtt faIt. lbland
Ibland
ar fiskar inplacerade
inplaeerade i de båda
blida strommarna. lbland
Ibland ar det bara två
tvii fiskar
utan några
nagra strommar, något
nagot som inneburit en heraldiskt fOga onskvard likhet med 'g rannprovinsen Angermanlands vapen, som består
bestar av tre fiskar
ratt och
oeh slatt. Studerar man de medelpadsvapen som fOrekommer har
ooh var på
pli fasaderna tiH
till SundsvalIs
Sundsvalls
ståtliga
stlitliga nyrenassansbyggnader frlin
från
tiden narmast efter stadsbranden
1888, kommer man ofta att traffa på
pli
dessa tvii
två fiskar. De har alltså
alltsa aldrig
offieiellt upptagits i Medelpads vapen
officielIt
utan
uta
n kan betraJktas som en från
frlin den
folkliga sigillkonsten harrorande meroetod att uttrycka, vad man har ansett
att det officiella
offieiella vapnet borde symbolisera.
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