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Velkommen til Monsignore Heim
APRIL 1961 udnrevnte
udnævnte Paven prælat,
prrelat, dr.
& jur. ean.,
can., Monsignore Bruno
BrunoBernBernhard Heim til leder af den Apostoliske Delegation i Skandinavien, med sæde
srede i Vedbæk
Vedbrek
(Immortellevej 11 ), nord for København.
K0benhavn.
Monsignore Heim er kendt af
afheraldikere
heraldikere
verden over, især
isrer gennem sin bog »Wappenbrauch und Wappenrecht in der Kirche«

I phi!.

En prøve
prove på
pd Dr. Heims heraldiske kunst,' skitse
til våbenfor
vdbenfor den apostoliske delegat i Madagaskar,
Hans Excellence, Monsignore Pirozzi. Skjoldet
solv. Den grøngronrodt, hjort og stjerner guld, bjerget sølv.
rødt,
ne prælathat
prtelathat med 10 kvaster på
pd hver side og dobærkebeltkors-staven angiver, at indehaveren er terkebiskop.

1947 (fransk udgave 1949), den første
f0rste samlede fremstilling af dette enorme emne. Det
er et lærd
lrerd og autoritativt værk
vrerk - hvad der
star deri, står
står
star fast - men samtidig utynget

150

af sin lærdom,
lrerdom, skrevet i en klar,
k1ar, koncis,
iblandt næsten
nresten munter stil; det mærkes
mrerkes at
Monsignore Heim er schweizer og præget
prreget af
sit fødelands
f0delands praktiske, omsvøbsfri
omsv0bsfri og forand.
domsfri ånd.
Dr. Heim er imidlertid ikke blot den
st0rste nulevende heraldiske autoritet inden
største
for d en Katolske Kirke. Han er tillige en
fremragende og meget produktiv heraldisk
kunstner. Han anslår,
ansIar, at han har udført
udf0rt 2-3000
vabentegninger, ikke blot kirkelige,
våbentegninger,
kirke1ige, men
ogsa adskillige verdslige, og hertil kommer,
også
at han har komponeret et meget stort antal
vabener, især
våbener,
isrer for den Katolske Kirkes dignitarer. Han har en stor del af æren
reren for, at
vor tids meget levende kirkelige heraldik,
sa god heraldik.
tillige er en så
Som kunstner er Monsignore Heim inspireret af middelalderlige forbilleder fra heraldikkens bedste tid, men hans stil er alligevel helt hans egen tids og helt hans egen.
Han arbejder intensivt med sine tegninger,
g0re dem enklere, stærkere,
strerkere, mere ægte
regte
for at gøre
heraldiske; det er karakteristisk for ham, at
sk0nt han har tegnet tusinder og atter tuskønt
sinder af skjolde, prrelathatte,
prælathatte, kvaster, mitraer, nøgler,
n0gler, duer, 10ver
løver og 0rne,
ørne, anvender
han aldrig skabeloner. Hvert våben
vaben er en
individualitet i alle sine detaljer, ja selv to
ens figurer i samme våben,
vaben, bliver udført
udf0rt
hver for sig. Man kan ikke se at de er forhell er ikke være.
vrere.
skellige, og det skal de jo heller
Men man fornemmer at de ikke er ens. Det
er dette, som gør
g0r hans våbentegninger
vabentegninger så
sa
sprendstige.
spændstige.
Monsignore Heim er født
f0dt 1911 i kanton
Solothurn. Han er doktor i filosofi og kanomedic m af
nisk ret, og styrelsesmedlem eller medlem
det Internationale
Intcrnationale Akademi for Heraldik i
heraldiskc selskaber i Schweiz,
Paris, og de heraldiske
0strig,
Østrig, Frankrig, Italien og Spanien. Societas Heraldica Scandinavica har han gjort
den glæde
glrede og ære
rere straks at melde sig ind hos
os også.
ogsa. Vi byder Monsignore Heim velkommen til Skandinavien og i vort selskab.
S ven Tito Achen.
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