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Nya kyrkliga Vapen och Sigill
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UKOBA STIFT. Den 30 juli 1961
vigde biskop Bo Giertz upsalaprofessorn Bengt Sundkler till den
fOrste evangeliske biskopen av Bukoba,
som valts dartill av den afrikanska synoden i Nordviistra Tanganyikas Evangeliska Kyrka eller Hayakyrkan, som
den ofta kallas. Denna vigning innebar slutfasen
slutfase n i den svensk-dansk-tyska
lutherska missionens utveckling
utveekling till ett
sjalvstandigt stift
stilt under egen biskop.
Det av dr Sundkler antagna biskopsvapnet (figur 1)
l) blasoneras: Skold:
kluven av svart, vari en av en vagvågskum bildad stam av silver och diirover ett mantuanskt
mantuallskt kors av guld nerf6Tsett med en spets, och av silver,
till !Msett
ett medelst sågskuror
sagskuror bildat, svart
vari elt
kors inom en rod bard.
bård. Timbrering:
mitra, korsstav och kriikla. Valsprak:
Valspråk:
VIA CRUCIS VIA LUCIS.
Enligt det vanligaste nordiska bruket kvadTemr en biskop sin skOld med

B

1. Vapen for biskopen, teol. dr Bengt
Sundkler, tecknat av B.
B.O.
O. Kalde
Kiilde 1961.
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domkyrkans och
oeh sin egen slakts vapen.
I detta fall har emellertid
e mel le rt id skolden
kluvits på
pa det satt som de engelska
biskoparna brukar, eftersom det inte
funnits någon
nagon egentlig anledning att
varaa nordist i en - åtminstone
var
atminstone vad
heraldiken
heraldik
en betraffar - huvudsakligen
engelskdominerad miljo.
mil jo.
I framre faltets stiftsvapen syftar
vagskuran
vågskuran på
pa Victoriasjon,
Vietoriasjon, invid vilken Bukoba ar belaget. Korset ar hamtat från
fran det anglikanska U ganda-stiftets vapen och
oeh hansyftar på
pa att de
fOrsta kristna i denna del av det dådavarande Tyska Ostafrika dopts av engelska missionarer oeh
och konfirmerats
av den anglikanske biskopen i Uganda
oeh alt
att de darmed vid
yid återkomsten
aterkomsten
och
hem symboliskt kan sagas ha planterat
den kristna Kyrkans proeessionskors
processionskors i
»det svarta Afrikas. jord. Biskop Sundk1ers personliga vapen ar en brisyr av
den numera utdoda grevliga atten
Sinclairs stamvapen.
Timbreringen ansluter till allmankyrkligt bruk. Mitran har i det har
avbildade biskopsvapnet anknutits till
den verkliga biskopsmossan, i vilkens
dekor ett inhemskt, afrikansk
afrikansktt monster
upptagits. SkOlde
SkOlden
n ar fOrsedd med
korsstav och
oeh krakla. Men skulle det nu
helt autonoma stiftet vid
yid någon
nagon framtida kyrko-union tank as uppgå
up pga i en
stone afrikansk kyrkoenhet, bor korsstaven utgå
utga i det fall den blivande
arkebiskopen inte brukar det tvaarmatvåarmade provinsialkorset utan fOr som såslldant den enkla korsstaven ..
Stiftsvapnet ar upptaget på
pa flera
Hera
stallen i den nye biskopens utrustning.
Framst i hans ring, vilken ar sa
så gjord
att den aven kan tjana som sigill (fi-

Xyrkliga vapen
Kyrkliga

2. Ring med sigill for biskopen av Bukoba.
spegelva nd.
ar har spegelvii
Bilden iir

medelgur 2). Spetsov alen - den sedan medeIrmen
sigi.JIfo
sigi.Ilfo
kyrkliga
a
bruklig
tiden
ar en symbol fOr fisken, IX®Y~, och
ar darmed en Kristussymbol. Vapnet
pa brevpap per och i
bI. a. på
brukas bl.
biskope ns herdabr ev och ar vidare bropa
ff och på
korkapa ns brostkla H
pa korkåpa
derat på
mitrans nedhan gande band, infulae.
kapitIet fOrekommer det
II sigiIlet fOr kapitlet
valsigna nn av den vaIsigna
bilden
likasa under bilde
likaså
AIlhars karen (figur 3).
de Kristus AIIhars
skuIIe gladja ett heraldis kt hjarDet skulle
vara nordisk a biskopa r
n våra
aven
ta om ave

3. Sigill for domkap itlet i Bukoba.

sa genoma rbetad vapenut finge en så
gar ut att kampa
rustning , nar de går
trons goda kamp.
oeh S:t Ansgars
Laurent iistiftels en och
students tifkyrkIiga
bada
båda
De
stiftelse.
yid univers iteten i Lund och
telserna vid
£att nyteckn ade sigiIl (fiUpsaIa har fått
Vpsala
iistiftel sen (Colleg ium
Laurent
4).
gur
S:ti Laurent ii) i Lund har antagit detta vapen: i fiilt av guld ett balkvis
stiillt, svart halster med stortat handIltfoljt ovan av en sluten evangetag, åtfoljt
oeh nedan av en penning pung,
liebok och
liebak
bllda 1·oda. Det svarta halstret i guldbåda
tiIIstand taget
faIt ar med .biskope ns tillstånd
fran Lunds domkyr kovapen , vilket i
från
pa arkedialikhet med brisyren syftar på
konen Laurent ius, domkyr kans och
students tiftelsen s skyddsp atron. Evan-

oell
istiftelseenn i Lund ocll
Laurentiiistiftels
4. Sigill for Laurent
S:t Ansgars stiftelse i Upsala, tecknade av
Xiilde 1961.
B. O. Kalde

geIiebo ken och pungen ar uttryck fOr
bMa hudet fornkyr kliga diakona tets båda
vudupp gifter - den Iiturgisk a och den
fran skolSigiIIet visar en från
karitativ a. SigiIlet
i£ors diako·
den uppstig ande S:t Lars ifors
nens skrud, dalmati kan.
SigiIIet for S:t Ansgars stiftelse i
SigiIlet
UpsaIa visar Norden s apostel med
Vpsala
50m blasone ras: i
stiftelse ns vapen, som
ett andreaskors
medelst
mede1st
ett
rott fiilt
oeh ett uppskju tande P bildat kristusoch
monogr am av guld. Tinktu rerna ar
medelUpsaIa arkestif ts medeIfran Vpsala
tadee från
hamtad
ham
tida vapen (i roU fiilt ett kors av guld).
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[da] Dette materiale er beskyttet af ophavsret. Det kan downloades, lagres og udskrives til personlig brug og
til ikke-kommerciel brug i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbejdning, tilgængeliggørelse samt
fremstilling af kopier er ellers kun tilladt i det omfang, der følger af lov eller aftale.
[no] Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Det kan lastes ned, lagres og skrives ut for personlig bruk og
for ikke-kommersiell bruk i forbindelse med undervisning og forskning. Bearbeidning, tilgjengeliggjøring og
fremstilling av kopier er ellers bare tillatt i den grad som følger av lov eller avtale.
[sv] Detta material är skyddat av upphovsrätt. Det får laddas ned, sparas och skrivas ut för enskilt bruk samt för
icke-kommersiellt bruk i samband med undervisning och forskning. Bearbetning, tillgängliggörande samt fram-
ställning av kopior är i övrigt bara tillåtet i den utsträckning som följer av lag eller avtal.
[en] This material is protected by copyright. It may be downloaded, saved and printed for personal use and for
non-commercial use in connection with teaching and research. Altering, making it available or producing copies
is otherwise only permitted to the extent that follows from law or contract.

