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Pave Paul den Sjettes V ciben 
Af Bruno B. H eim 

GIOVANNI Battista Montini blev 
fl6dt 26. september 1897 i Con

cesio ved Brescia i Norditalien som 
sl6n af advokat Giorgio Montini og 
hans hustru, Judith Alghisi. Efter at 
have afsluttet sine studier med frem
ragende resultat, blev han i 1920 pne
steviet og knyttet til den pavelige ad
ministration, statssekretariatet, hvor 
han, bortset fra en kort periode ved 
det apostoliske nuntiatur (den pave
lige ambassade) i Warszawa, forblev 
til 1954. I sine sidste ar i statssekreta
riatet indtog han dets hl6jeste post, 
som pro-statssekretrer, dvs. at han ud
I6vede statssekretrerens funktioner 
uden endnu at vrere kardinal. I no
vember 1954 udnrevnte pave Pius XII 
ham til rerkebiskop af Milano·. 

Som <erkebiskop blev det nu nl6dven
digt for ham at fl6re segl og vaben
skjold. Hans slregt havde i forvejen et 
gammelt vaben. I et manuskript fra 
1500-tallet, .Registro delle cose di 
Brescia«, udarbejdet af en adelsmand 
ved navn Pandolfo N assino og i dag 
opbevaret i Biblioteca Queriniana i 
Brescia, lreser man om familien Mon
tini: .De tilhl6rer ikke noget gammelt 
hus, men har altid vreret anstrendige 
mennesker af gode manerer«. I 1500-
tallet mente man altsa ikke at kunne 
kalde slregten gammel; men si den er 
der jo gaet 400 ar. 

Montini'ernes vaben var i det vre
sentlige det samme som det pave Paul 
VI fl6rer i dag. Da han blev rerkebiskop 
af Milano, radede heraldiske eksperter 
ham til at forenkle det gamle vaben 
noget, og han lod sig overtale. Lykke-

ligvis, ma man sige, for denne forenk
ling var i hl6j grad til vabenets fordel. 

Det ser i dag saledes ud: I rrf>dt felt 
tre srf>lv liljer over et srf>lv seksbjerg (af 
italiensk faeon). 

Tidligere blev montini'erne - »de 
sma bjerge« - ikke ud£ormet pa den 
italienske made, men blot som en rrek
ke spidser der rage de op fra skjoldets 
nederste kant. Uanset pa hvilken 
made de tegnes, hentyder de naturlig
vis til navnet, og vabenet er altsa »ta
lende«. I den tidligste heraldik var 
talende vabener nreppe almindelige, 
men i de f161gende arhundreder blev 
de populrere. 

Oven over de tre s161v liljer fandtes 
i de tidligere Montini-vabener ogsa 
tre grrf>nne rivel- eller rettere rivehove
der: med trender, men uden skaft. 
Vabenet har i hl6j grad vundet, ved at 
disse river er udeladt, bade i enkelhed 
og i farveharmoni. De grl6nne river i 
rl6dt felt gjorde ikke noget godt ind
tryk. Denne bevidste £orenkling a£ va
ben et ma i enhver henseende betegnes 
som heldig. 

Sa lrenge rerkebiskop Montini endnu 
ikke var kardinal, timbreredes hans va
ben med den grl6nne rerkebiskoppelige 
prrelathat med ti kvaster pa hver side 
a£ skjoldet, og bag skjoldet stod dob
beltkorset (se ogsa Heraldisk Tids
skrift nr. 4 p. 150 og nr. 5 p. 229). Da 
han i 1958 blev kardinal ombyttedes 
den grl6nne rerkebispehat med den 
rl6de kardinalhat med 15 kvaster pa 
hver side. 

Ved det pavelige vaben erstattes 
disse attributter a£ de pavelige vrerdig-
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Pave Paul den Sjettes Våben 
Af Bruno B. H eim 

GIOVANNI Battista Montini blev 
fØdt 26. september 1897 i Con

cesio ved Brescia i Norditalien som 
sØn af advokat Giorgio Montini og 
hans hustru, Judith Alghisi. Efter at 
have afsluttet sine studier med frem
ragende resultat, blev han i 1920 præ
steviet og knyttet til den pavelige ad
ministration, statssekretariatet, hvor 
han, bortset fra en kort periode ved 
det apostoliske nuntiatur (den pave
lige ambassade) i Warszawa, forblev 
til 1954. I sine sidste år i statssekreta
riatet indtog han dets hØjeste post, 
som pro-statssekretær, dvs. at han ud
Øvede statssekretærens funktioner 
uden endnu at være kardinal. I no
vember 1954 udnævnte pave Pius XII 
ham til ærkebiskop af Milano'. 

Som ærkebiskop blev det nu nØdven
digt for ham at fØre segl og våben
skjold. Hans slægt havde i forvejen et 
gammelt våben. I et manuskript fra 
1500-tallet, .Registro delle cose di 
Brescia«, udarbejdet af en adelsmand 
ved navn Pandolfo Nassino og i dag 
opbevaret i Biblioteca Queriniana i 
Brescia, læser man om familien Mon
tini: .De tilhØrer ikke noget gammelt 
hus, men har altid været anstændige 
mennesker af gode manerer«. I 1500-
tallet mente man altså ikke at kunne 
kalde slægten gammel; men siden er 
der jo gået 400 år. 

Montini'ernes våben var i det væ
sentlige det samme som det pave Paul 
VI fØrer i dag. Da han blev ærkebiskop 
af Milano, rådede heraldiske eksperter 
ham til at forenkle det gamle våben 
noget, og han lod sig overtale. Lykke-

ligvis, må man sige, for denne forenk
ling var i hØj grad til våbenets fordel. 

Det ser i dag således ud: I rØdt felt 
tre sØlv liljer over et sØlv seks bjerg (af 
italiensk facon). 

Tidligere blev montini'erne - »de 
små bjerge« - ikke udformet på den 
italienske måde, men blot som en ræk
ke spidser der ragede op fra skjoldets 
nederste kant. Uanset på hvilken 
måde de tegnes, hentyder de naturlig
vis til navnet, og våbenet er altså »ta
lende«. I den tidligste heraldik var 
talende våbener næppe almindelige, 
men i de fØlgende århundreder blev 
de populære. 

Oven over de tre sØlv liljer fandtes 
i de tidligere Montini-våbener også 
tre grØnne rive)' eller rettere rive hove
der: med tænder, men uden skaft. 
Våbenet har i hØj grad vundet, ved at 
disse river er udeladt, både i enkelhed 
og i farveharmoni. De grØnne river i 
rØdt felt gjorde ikke noget godt ind· 
tryk. Denne bevidste forenkling af vå· 
benet må i enhver henseende betegnes 
som heldig. 

Så længe ærkebiskop Montini endnu 
ikke var kardinal, timbreredes hans vå· 
ben med den grØnne ærkebiskoppelige 
prælathat med ti kvaster på hver side 
af skjoldet, og bag skjoldet stod dob· 
beltkorset (se også Heraldisk Tids
skrift nr. 4 p. 150 og nr. 5 p. 229). Da 
han i 1958 blev kardinal ombyttedes 
den grØnne ærkebispehat med den 
rØde kardinalhat med 15 kvaster på 
hver side. 

Ved det pavelige våben erstattes 
disse attributter af de pavelige værdig-

393 



Pave Paul VI 

hedstegn: de to krydsede n~gler og 
tiaraen. 

De to n~gler anskueligg~r n(Jgle
magten, som Christus overdrog apost
len Peter med ordene: .Og jeg viI give 
dig Himmerigets N~gler, og hvad du 
binder pa Jorden, det skal vrere bU,n
det i Himlene, og IlVad du l~ser pa 
Jorden, det skal vrere l~st i Himlene« 
(Matthreus 16, 18-20). 

Den ene n~gle er guld, den anden 
s~lv. Den gyldne n~gle symboliserer 
i denne sammenhreng magten i det 
hinsidige, n~glen af s~lv magten her 
pa Jorden. F~lgelig er n~glerne sym
boler pa pavens jurisdiktion over kir
ken. N ~glerne omtales flere gange i 
den Hellige Skrift og hos de gamle 
kirkefredre. I den kirkelige kunst er 
de, i hvert fald siden 400-tallet, blevet 
anvendt som symbol pa kirkens h~je

ste myndighed. I pavelig heraldik har 
man brugt dem siden 1200-tallet. Den 
f~rste pave som med sikkerhed vides 
at have f~rt vaben, er Bonifacius VIII 
(1294-1303). 

Farverne i det pavelige flag (gult 
og hvidt) gar tilbage til guld- og s~lv
n~glen. 

Blandt pavens hovedbeklredninger 
er tiaraen i vor tid den mest majestre
tiske. Han brerer den ved h~jtidelige 
lejligheder, men ikke ved egentlige 
kulthandlinger. Den har udviklet sig 
af mitraen, bispehuen, og har r~dder 
helt tilbage i f~rkristen tid. Oprinde
ligt sa den ud som en mitra kombine
ret med en enkelt, aben krone. Under 
Bonifacius VIII satte man endnu en 
krone til, og kort tid efter endnu en, 
sale des at tiaraen siden begyndelsen af 
1300-tallet har bestaet af tre kroner 
oven over hinanden. 

I heraldikken blev pavernes tiara til 
forskellig tid gengivet pa forskellig 
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made, efter tidens stil og kunstnerens 
smag, hvilket var, og er, helt som det 
skal vrere. Hvis heraldikken skal kunne 
kaldes en kunstart, ma den nemlig 
aldrig stivne, aldrig n~jes med blot at 
efterg~re. Desvrerre er dette netop 
hvad der mere og mere er sket i de 
sidste arhundreder, ogsa inden for den 
kirkelige heraldik. 

Pa farve-gengivelsen i dette nummer 
af Heraldisk Tidsskrift har vi givet 
tiaraen en smuk, heraldiseret udform
ning, uanset at pave Paul VI helst an
vender en tiara af et noget andet ud
seende, den siikaldte Milano-tiara, 
skrenket ham til kroningen af hans 
tidligere stift. Heraldisk set er Milano
tiaraen mindre prregnant. Men som 
enhver med kendskab til den heraldi
ske kunst ved, kan man udforme det 
samme viiben pa de forskelligste ma
der: forudsat at dets bestanddele frem
star tydeligt, og at man ikke rendrer 
dets farver, er det stadig det samme 
vii ben. 

Generelt kan om den pavelige he
raldik siges, at man tydeligvis bestrre
ber sig for, a t g~re den sa enkel som 
muligt. Paverne har i reglen kun f~rt 
deres eget viiben, aldrig, som andre 
fyrster, territorialvabener. Af de 91 
pavevabener, som kendes, indeholder 
kun seks andet end pavens personlige 
vaben. Fire payer, der tidligere havde 
tilh~rt religi~se ordenssamfund, ~nske
de som et minde at beholde ordens
vabenet i deres pavelige vabenskjold. 
Og paverne Pius X og Johannes 
XXIII, der begge havde vreret patriark 
af Venezia, f~rte vedblivende Markus
l~ven i deres pavevabener. 

Der er heller ikke andet tilbeh~r til 
det pavelige vabenskjold end tiaraen 
og n~glerne, hverken valgsprog, skjold
holdere eller noget andet. 

Pave Paul VI 

hedstegn: de to krydsede nØgler og 
tiaraen. 

De to nØgler anskueliggØr nØgle
magten, som Christus overdrog apost
len Peter med ordene: .Og jeg vil give 
dig Himmerigets NØgler, og hvad du 
binder på Jorden, det skal være bU,n
det i Himlene, og hvad du lØser på 
Jorden, det skal være lØst i Himlene« 
(Matthæus 16, 18-20). 

Den ene nØgle er guld, den anden 
sØlv. Den gyldne nØgle symboliserer 
i denne sammenhæng magten i det 
hinsidige, nØglen af sØlv magten her 
på Jorden. FØlgelig er nØglerne sym
boler på pavens jurisdiktion over kir
ken. N Øglerne omtales flere gange i 
den Hellige Skrift og hos de gamle 
kirkefædre. I den kirkelige kunst er 
de, i hvert fald siden 400-tallet, blevet 
anvendt som symbol på kirkens hØje
ste myndighed. I pavelig heraldik har 
man brugt dem siden 1200-tallet. Den 
fØrste pave som med sikkerhed vides 
at have fØrt våben, er Bonifacius VIn 
(1294-1303). 

Farverne i det pavelige flag (gult 
og hvidt) går tilbage til guld- og sØlv
nØglen. 

Blandt pavens hoved beklædninger 
er tiaraen i vor tid den mest majestæ
tiske. Han bærer den ved hØjtidelige 
lejligheder, men ikke ved egentlige 
kulthandlinger. Den har udviklet sig 
af mitraen, bispehuen, og har rØdder 
helt tilbage i fØrkristen tid. Oprinde
ligt så den ud som en mitra kombine
ret med en enkelt, åben krone. Under 
Bonifacius VIn satte man endnu en 
krone til, og kort tid efter endnu en, 
således at tiaraen siden begyndelsen af 
1300-tallet har bestået af tre kroner 
oven over hinanden. 

I heraldikken blev pavernes tiara til 
forskellig tid gengivet på forskellig 
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måde, efter tidens stil og kunstnerens 
smag, hvilket var, og er, helt som det 
skal være. Hvis heraldikken skal kunne 
kaldes en kunstart, må den nemlig 
aldrig stivne, aldrig nøjes med blot at 
eftergØre. Desværre er dette netop 
hvad der mere og mere er sket i de 
sidste århundreder, også inden for den 
kirkelige heraldik. 

På farve-gengivelsen i dette nummer 
af Heraldisk Tidsskrift har vi givet 
tiaraen en smuk, heraldiseret udform
ning, uanset at pave Paul VI helst an
vender en tiara af et noget andet ud
seende, den såkaldte Milano-tiara, 
skænket ham til kroningen af hans 
tidligere stift. Heraldisk set er Milano
tiaraen mindre prægnant. Men som 
enhver med kendskab til den heraldi
ske kunst ved, kan man udforme det 
samme våben på de forskelligste må
der: forudsat at dets bestanddele frem
står tydeligt, og at man ikke ændrer 
dets farver, er det stadig det samme 
våben. 

Generelt kan om den pavelige he
raldik siges, at man tydeligvis bestræ
ber sig for, a t gøre den så enkel som 
muligt. Paverne har i reglen kun fØrt 
deres eget våben, aldrig, som andre 
fyrster, territorialvåbener. Af de 91 
pavevåbener, som kendes, indeholder 
kun seks andet end pavens personlige 
våben. Fire paver, der tidligere havde 
tilhØrt religiØse ordenssamfund, Ønske
de som et minde at beholde ordens
våbenet i deres pavelige våbenskjold. 
Og paverne Pius X og Johannes 
XXIII, der begge havde været patriark 
af Venezia, fØrte vedblivende Markus
lØven i deres pavevåbener. 

Der er heller ikke andet tilbehØr til 
det pavelige våbenskjold end tiaraen 
og nØglerne, hverken valgsprog, skjold
holdere eller noget andet. 
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