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ET ar naturligt att den heraldiska
bildframstallningen får
far sin pragel
av den dtdande
rådande tidsstilen. Men om det
da intraffar att tidsstilen har helt andå
dra utgångspunkter,
utgangspunkter, kanske diametralt
motsatta mot heraldiken, ar det lika
naturligt om resultatet fOr vapenkonsten blir ofordelaktigt. Man kan iakttaga detta i rokoko
rokokons
ns lekfulla Odl
adertonhundratalets naturalistiska heraldik.
Min studie skall begdinsas
begransas till den
fOr heraldiken grundlaggande vapenmlUningen. Civetvis
målningen.
Givetvis mås
maste
te vapenkonsten vid
yid material, som icke
ieke medge
framstallningar i farg, exempelvis
inom sfragistiken, sok
sokaa sig andra uttrycksmedel;
tryeksmedel; detta ar emellertid ett
sporsmal, som jag ej funnit anledning
sporsmål,
upptaga i detta sammanhang.
samrnanhang.
Har installer sig nu frågan
fragan hur fOrhitllandena gestalta sig den dag, som
hållandena
Gå stravandena isar eller
i dag ar. Ca
dIder
råder samstammighet mellan heraldiherald iken Odl tidsstilen? Kan heraldiken
med sitt medeltida rotfaste ha någonnagonting gemensamt med det moderna,
radikala måleriet?
maleriet? Till overraskning
[ur
Ul
fur mången
mangen kan den sista frågan
fdlgan Ut
ett helt positivt svar. 1eke
lcke sedan heraldikens uppkomst under hogmedeltiden
har inom måleriet
maleriet ytmassighet oeh
och
obruten fargverkan tillmatts en sådan
sad an
programmatisk bet
betydelse
ydelse som i v!'tra
vara
dagar, alla
alia ski
skiftande
f tande .ismer» till trots.
Lat oss fors
Låt
forstt taga del av R. BrobyJohansens traffsakra karaktaristik av
det medeltida fargsystemet i den oversikt om fargens
£argens historia i Europa, som
inleder hans ar
inIeder
år 1952 i svensk upplaga
utkomna bok Varldsmastare (Verdenssadant system finns det
mestre): .1 ett sådant
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ingen plats fOr skiftande belysningarutan endast for fast lokalfarg - dock
inte hamtad från
fran naturens falska blandverk genom direkt iakttagelse utan
fran traditionen. Den djupli:isa ytdefrån
korationen soker sitt berattigande i en
helt annan riktning an illusionsbilden.
iIIusionsbilden.
Det ar det dekorativt uttrycksfulla
uttryeksfulla som
beharskar fargspelet. Djur och
oeh vaxter,
himmel och
oeh jord målas
malas allt efter omstandigheterna lika garn
garnaa roda som
gl·ona, lika garna blå
bIll. som gula. Och
fargerna ar mattade, rena koncentrekoneentrerade idealfarger, som inte utan skal
skill
kallas himmelska, så
sa nara kommer de
det absoluta roda, blå,
bla, gula och grona
som i sin fullkomlighet bara ar tankbara i en annan varld dar allt ar utan
vank Odl ly
lyte.»
te.» Sådan
Sadan var vapenkonstens grogrund. 1nsikt
lnsikt harom ar nodvandig for
fOr en ratt fOrståelse
fOrstaelse av dess
våsen.
v~isen.

I. Komposition .Cult.
.Gult. av Auguste Her-

bin ar
år 1946.
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lleraldik

punkterr
utgångsspunkte
Fran
Från nu angivna utgi'tng
fafåsina
med
framst~lr vapenko nsten
framstå
taliga, valOrbe stamda tinkture r narc1et hogmast som en renodli ng av det
prineipe r, en rents principe
m iUeriets
medelti da målerie
vidkom-odling
oclling som fOr heraldik ens vidkom
oeh som hos
mande ter sig motiver ad och
rstandig publik bor
en alltmer konstfo rståndig
oeh intresse
forstaels e och
parakna forståels
kunna pårakna
pataglig a overensc1ess påtaglig
pa dess
med tanke på
malerie t.
moclerna målerie
stamme lser med det modern
de draget i mopåfallancle
Det mest pafallan
Hirgermaleri ar val de lysande fargerdernt måleri
es
aterfinn
återfinn
c1rag
drag
Detta
st.
aterkom
nas återkom
tieismen , som
renodla t hos neoplas ticismen
pa sitt proaven har ytmassi gheten på
konstrik tc1enna
denna
hos
stravan
gram. En
ning att begrans a antalet farger gor
mecl heraldik en an mer
friindskap med
c1ess fråndsk
dess
ande ar att neoplas Beteekn
Beteckn
pataglig .
påtaglig
lare visat ett intensiv t
fOretr~icdare
tieismen s fOretr~l
ticismen
oeh kampat
fargpro blemen och
intresse for fårgpro
oeh
penna och
renna
mecl
med
bacle
både
asikter
åsikter
fOr sina
pensel.
grunclare Piet MonRiktnin gens grundar
c1ess framsta utatt dess
ler,
framhal
framhål
drian
tryeksm edel ar »die reine und betrycksm
Flaehen der
c1eren Flachen
stimmte Farbe, deren
ent bleiaquival
Bildes
c1es
des
che
Obetflii ehe
Oberflil
flaeh
ben, dass heisst: die Farbe bleibt flach
nieht entspreFHiehe. Sie wird nicht
c1er FHiche.
in der
Moclula tionen der Form
ehend den Modula
chend
iehel Seupho r: Piet
waeht» (M ichel
abgeseh wacht»
abgesch
fIesta av
Monclrian, 1957). Som de flesta
Mondri
aven fOr
dessa
skulle
teser
ans
Mondri
orcl ha fOrlorat
bjuclanclee ord
en heraldik er bjudand
pa en oversatt n ing.
på
mamanga andra modern a måAv de många
fiirglare, som arbetat med heraldis k filrghår
verkan, skall uppmar ksamhe ten ha}"
hanget
samman
i
tre
pa
på
riktas
endast
markan ta namn .
pa 40-talet
»nar på
Auguste Herbin »når
igt nonpersonl
starkt
ett
till
fram
mecl
m~deri, i vilket han med
figurati vt måleri,
cirkenbart plangeo metrisk a element , eirklysanklara
i
lar
rektang
r,
lar, triangla

Loyal> ur collage-samlingen
2.• Monsieur Loya!>
.Jazz. av Henri Matisse
lIr 1947).
(utg. år

oeh vitt orgaoeh rent svart och
farger och
c1e fårger
de
fiirgoeh fårgniserar ett rytmisk t form- och
gang lidelsef ullt aktivt
pa en gång
forlopp, på
oeh exakt. (Lexioeh heraldis kt klart och
och
l.
figur
konst),
fOr
kon
Henri Matisse har kanske utfOrt sina
skonaste verk, nar han med sax och
fiirgfOrcle lade plana fårgfiirgade papper fOrde
Grgade
tor (figur 2) .
yytor
oljemal ningen
Leon Gischia har i oljemål
c1en i
ar 1957 anvant sig av den
»Ansikt e« år
.Ansikt
sa vanliga metode n med
heraldik en så
motsatt a tinkture r (figur 3).
saluncla i
heralclik befinne r sig sålunda
Var heraldik
Vår
tvasentlyekliga situatio nen att i vasen
den lyckliga
mecl
med
ang
samkl
i
liga avseend en vara
tidens konstna rliga stromni ngar. Hur
val heraldis ka uppgift er ligger till fOr
den modern e konstna ren kan man fOr
pa. Otto G. Carlfinnaa prov på.
ovrigt finn
sund, som for bok- och manusk riptaukFinlanclia sarskilt kompotionen Pro Finland
lacl men
med sarprag lad
exlibris
ett
nerade
utfOrde
dock traditio nell lejonbild, utfOrcle
aven ett par fOrslag till modern a bor-
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gerliga vapen. De ara
aro fogade till JJohan
ohan
Klebergs uppsats »Heraldik« i volymen
Maleri i Hantverkets bok (Stockholm
Måleri
1934, fargplansch mot s. 430). Atminstone det ena ar neoplasticistiskt ratttroget (figur 4). I en recension i Svenarsbok 1943
ska ExlibrisfOreningens årsbok
har jag återgivit
atergivit ett vapenexlibris, skuret i tra av Claude Jeanneret, mest
kand
kan
d fOr sin moderna arkitektur under namnet Le Corbusier (figur 5). Ett
ytterligare exempel,
ex em pe I, som det må
ma tillåtas
Jatas mig att namna, ar Lennart Rodhes omslag till min bok »Heraldisk
spegel«.
.
Nutidsheraldiken har forvisso ett
enastaende
enas
tåen de tillfalle att gora klart att
den icke onskar dvaljas i det kulturhistoriska kuriosakabinettet utan vill
intaga sin plats i det levande livet. Hur
har den då
da fOrvaltat sitt pund?
De gjorda framstegen ara
aro betydande. Medeltiden ar numera den stora
epok, mot vilken alia rikta sina blicpapekas,
kar. - Det bor till aventyrs påpekas,
att medeltidens heraldik icke ar framstaende bara darfor att den tillkommit
stående
under denna tid. Det ar givet att under
heraldikens åttahundraåriga
attahundraariga historia
det aven under perioder
period er av hog heraldisk konstutveckling kan framletas exempel på
pa maner, som arbetat med lattvunna effekter. Medeltidens heraldik
ar
iir sasom
såsom redan antytts framstående
framstaende
darfor att under sagda period i sig 10giskt uppbyggda principer tillampats
i storre utstrackning an vad eljest varit
fallet. Dessa principer galler det att
utkristallisera, ty de ara
aro allmangiltiga
och konstituera en sjalvstandig
sjiilvstandig heraldisk konstart. - Enighet råder
rader vidare
om att figurerna skola val utfylla falfa 1ten Odl att perspektivisk ritning samt
naturalistiskt återgivande
atergivande icke skola
forekomma.
komma. Farglagarna, som så
sa ypfore
perligt behandlats av Hallvard TrætteTr<etteberg i Meddelanden från
fran Riksheraldi-
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3.• Ansikte., oljemålning
oljemAlning av Leon Gischia
år
AT 1957.

kerambetet VIn
VIII (1938), betraktas som
sad an oversvalsakrosankta. InfOr en sådan
lande heraldisk bekannelsetrohet fråfragar man sig varfOr
var£i.ir resultaten andock
sa ofta aro så
så
sa nedslående.
nedslaende. Det ar trots
allt icke svårt
svart att påtraffa
patraffa de rannilar, som underminera skyddsvallarna.
Schatteringar, glansdagrar och skuggor
astadkomma fOr ytmassigheten foråstadkomma
odande reliefverkan samt uppluckring
adande
av bilden. Darmed ar också
ocksa vagen fri
aterkomst. Det har
Wr naturalismens återkomst.
icke Iyckats den heraldiska fargteorien
att tillfredsstallande damma upp dessa
felkallor. Anledningen torde vara deras
sekundara natur. De fOrekomma egentligen
pa det teoretiska planet utan
Iigen icke på
ge sig tillkanna forst i den praktiska
tillampningen.
Det senast anfOrda må
ma belysas med
ett par jamforande exempel. Som såsadana kunna lampligen
liimpligen tagas de vapenbacker, som utgivits av Kaffe Hag AB.
Motpolerna i dessa serier ifråga
ifraga om
framstallningssatt bilda »Deutsche
Ortswappen« av professor Otto Hupp
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och »Die Wappen der Schweiz» av Pau
Ganz. De schweiziska
sehweiziska vapnen visa i
sin val genomforda ytmassighet en klar
och modern skepnad. Aven
Åven sådana
sadana
skoldemarken, som fOrvisso icke
ieke aro
fOrebildliga ur kompositionens syn·
pun kt, gora tack vare framstallnings·
punkt,
sattet
intryek. De ty·
satte t ett vapenmassigt intryck.
ska vapnen lamna daremot exempel
pa vart ett utforande
på
ut£orande bar han, som i
alla de ovan påtalade
patalade
sig innesluter alIa
yid de
konstgreppen. Resultatet har vid
allmanna bilderna ofta lett till ett rent
alImanna
genremaleri.
genremåleri.
Otto
Dtto Hupp hamtade sin inspiration
i den utgående
utgaende medeltiden och
oeh sen·
da uppfattnin·
renassansen, perioder, då
gen om farglagarna hunnit bli en an·
nan och
oeh ett plastiskt betraktelsesatt
var fOrharskande. Hupps fortjanster
om heraldiken aro obestridliga, men
det ar uppenbart, att han ifråga
ifraga om
fargsattning varit starkt beroende av
sistnamnda tidsperioder. Det ar darfor
knappast forvånande,
forvanande, att han icke
ieke bi·
dragit till den heraldiska stilens for·
nyelse.
Alltifdn tillkomsten av riksarkivets
Alltifrån
heraldiska sektion och
oeh statens heral·
diska namnd år
ar 1953 har den officiella
heraldiken verkat fOr ett framstalI·
framstall·
man tager hansyn
ningssatt. som i lika mån
till vapenkonstens egenart och till·
godogor sig den moderna konstens ut·
tryeksmedel - med andra ord ett
trycksmedel
framstallningssatt, som syftar till far·
framstalIningssatt,
gens supremati och
oeh i konsekvens dar·
med till en forenkling av formen odl
Odl
ett avlagsnande av 'alIt,
'allt, som kan mot·
verka ytrnassigheten.
ytmassigheten.
Den fOrste att observera de nya sig.
lulerna
nalerna var DU
Ulf Hård
Hard af Segerstad i
Svenska Dagbladet. I en anmalan den
20 februari 1955 under rubriken .Me·
deltida heraldik odl
Odl speedwaystjarnor»
redogjorde han for den då
da pågående
pagaende
utstallningen .Sormlandsk heraldik»

pa Nykopingshus. Han konstaterade
på
och »Die Wappen der Schweiz»
Schweiz. av Paul
ningsintresserade fanns speciell anled·
an led·
ning att Higga marke till den stravan
efter principiell
prineipiell renodling av syrn·
sym·
bolerna, som var karakteristisk fOr de
moderna heraldikernas synsatt. Han
framholl aven, att den heraldiska myn·
digheten ofta nog stotte på
pa svårig.
svarig.
heter, nar det gallde att overtyga en
bestallare om den rena, enkla heral·
dikens foretraden framfOr mer in·
smiekrande, yviga och
smickrande,
oeh plastiskt tankta
vapen. Den kortfattade redogorelse
han darefter liimnade for den moder·
na heraldiska formgivningen i vårt
vart
land blev den fOrsta i tryck.
tryek.
Ar 1958 redogjorde jag mer ingåen·
ingaen·
de for de tilliimpade principerna
prineiperna i en
uppsats om »Hiiradsvapen inom Ska·
raborgs lan •. Denna uppsats har sedan
omtryekts i »Heraldisk spege!».
omtryckts
spegel». Det
bereder mig givetvis en stor tilfreds·
stallelse, att den arade redaktoren fOr
stalleIse,
denna tidskrift i sin recension
reeension utsager,

4. Forslag
FarsIag av
aY Otto G. CarIsund
Carlsund till mo·
moo
demt borgerligt
borgerIigt vapen
yapen med faIt av guld.
guId.
syart bjalke
bjiilke och roda
svart
rada rutor.
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att uppsatsen visstnog icke
ieke innehåller
innehaller
»andet, end IlVad
hvad de fleste heraldisk
interesserede vil
viI give forfatteren med-

5. Vapenexlibris, skuret i tra av Claude
Jeanneret (Le Corbusier).
COl·busier).
hold i. (HT lI:1l
II:Il /54). Jag ar också
oeksa
pa att han har ratt. -La
ganska saker på
verite est en marche
marehe •. Men uppfattningen att
a tt jag skulle ha slagit in oppna dorrar på
pa den tiden, då
da det begav
sig - iir
år 1958 - ar felaktig. lngen
Ingen bor
fran historiografisk synpunkt forsumfrån
ma att taga del av Arvid Berghmans
inlagg »Vastsvenska haradsvapen. Ett
program Odl en kritik>
kritib i GoteborgsPosten den 22 m
maajj 1959 och
oeh »U n heraldiste reformateur. i Archivum
Arehivum Her aldicum 1960.
raldicum
Da riksarkivets heraldiska sektion
Då
tillryggalagt sitt fOrsta decennium an·
an·
och
sag
såg jag, att de vunna resultaten oeh
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de framtida ambitionerna icke
ieke battre
kunde redovisas an genom en utstallning av ett antal under perioden utfOrda vapen med demonstrationens
tyngdpunkt forlagd
forl agd på
pa den koIistnar·
liga aspekten och
oeh icke
ieke - såsom
sasom dittills
varit brukligt vid
yid h
heraldiska
eraldiska exposeer
vart land - på
pa den historiska. Syftet
i vårt
presenteraa heraldiken
h eraldiken som part
\'ar att presenter
i arbetet fOr en modern formgivning.
Som sjalvfallet
sjiilvfaIlet forum framstod då
d!i.
Skandiaforsakringars skyltfOnster vid
Vasterlanggatan och
Vasterlånggatan
oeh Mynttorget, dar
Carl Appelgren under årens
arens lopp låm
lam
nat så
sa overtygande prov på
pa att under
manga former trivs det skona. N
många
Nagon
ågon
redogorelse fOr utstallningen
utstaIlningen behover
har icke lamnas. Den har agnats en
bildsida
minnesboken .Skandias
fOnster»
Wnster» (Stockholm 1965), redigerad
av Ake
Åke H. Huldt, Konstfackskolans
Konstfaekskolans
rektor, och
oeh presentera
presenterats
ts av Hans Schlyter for denna tidskrifts lasekrets (HT
1I:
II: Il /3I). Vidare har tidskriften Forms
redaktor Lars Lindkvist under rubriken .Fornyad heraldik>
heraldib uppmarksammat utstallningen
utstaIlningen och dess syften
(1964:10) .
skaIl jag
I ett kommande avsnitt skall
visa prov p
paå vapen, utfOrda av riksarkivets heraldiska sektion. I denna
inledande oversikt hhar
ar jag sarskilt
velat framhålla
framhaIla att det icke
ieke ar tillraekligt for heraldiken att vordnadsrackligt
fuIlt vanda tillbaka till hogmedelfullt
tiden ; den maste
m ås te aven leva med i nunutiden, om det skall
skaIl kunna bli tal om
en verklig fOrnyelse av uttrycksmedlen .
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