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Tva biskopsvapen 
Av Hans Schlyter 

BLAND Svenska kyrkans biskopar 
intar sedan reformationen arke

biskopen i Uppsala den intressanta 
stallningen att han inte ar de andra 
biskoparnas fOrman men likval ager 
precedens. Ett tecken pa precedensen 
ar att han eft er ett antal ar i ambetet 
brukar utnamnas till .ledamot och 
kommendor» i det andliga standet av 
Kungl. Majestats Orden, serafimer
orden. 

Till ordens skick och bruk hor att 
for den som har fatt denna utmarkel
se en pIat utfores pa vilken malas 
hans vapen, namn, utnamningsclatum 
och i sinom tid ocksa dodsdatum och 
att platen efter hans dod uppsattes i 
R icldarholmskyrkan. Bruket galler 
aven clerici. For den som inte har ett 
"apen ar underfOrstatt att ett lampligt 
sadant komponeras, ett vapen in casu 
sa att saga. Dartill kommer en offi
ciell ratt, foga utnyttjad, att tituleras 
herr. 

For arkebiskoparna har fr. o. m. 
Nathan Soderblom serafimervapnen 
utformats med sadana klassiska bi
skopsvapen som fOrebild som utgor 
kvadreringar av vapnet fOr vederbo
randes biskopsdome och hans atte
vapen. Arkebiskoparnas serafimerva
pen uppfattas pa sin a hiUl som deras 
ambetsvapen. Huruvida. den uppfatt
ningen grunclar sig pa iakttagelser av 
en faktisk usage ar mig obekant. 

Ett nyligen tillskapat arkebiskopligt 
serafimervapen ar Gunnar Hultgrens. 
Biskopen i Harnosand teol. clr Gun
nar Hultgren blev arkebiskop i Upp
sala 1958, fick serafimerorden den 6 
juni 196'4 och avgick fran sitt ambete 

pit hosten 1967. Utarbetandet av hans 
serafimervapen har statutenligt avilat 
statsheraldikern, Gunnar Scheffer, och 
har skett efter vederborligt samrad 
med arkebiskopen. Som personligt 
marke valde arkebiskopen en heraldisk 
modifikation av ett inom protestan
tisk ekumenik fOrekommande emblem, 
en arkaiskt tecknad bat, med rocler 
och spetsig for, som i stallet fOr mast 
har ett kors och som brukar atfOljas 
av en clevis OIKOYMENH (oikou
mena = hela varlclen) . 

Vapnet kan beskrivas salunda: 
Kvadrerad skold; I och IV: i faIt av 
silver ett rott kors; II och Ill: i bIatt 
£alt en bat med ett fran skrovet upp
skjutande, av vant stagat latinskt kors, 
allt av silver. Batfaltets utformning 
har skett i samarbete mellan Scheffer 
och mig. 

Piinnstiimpel visande iirkebiskop Gunnar 
Hultgrens serafimervapen. 
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BLAND Svenska kyrkans biskopar 
intar sedan reformationen arke

biskopen i Uppsala den intressanta 
stallningen att han inte ar de andra 
biskoparnas fOrman men likval ager 
precedens. Ett tecken på precedensen 
ar att han efter ett antal år i ambetet 
brukar utnamnas till .ledamot och 
kommendor» i det andliga ståndet av 
Kungl. Majestats Orden, serafimer
orden. 

Till ordens skick och bruk hor att 
for den som har fått denna utmarkel
se en plåt utfores på vilken målas 
hans vapen, namn, utnamningsdatum 
och i sinom tid också dodsdatum och 
att plåten efter hans dod uppsattes i 
R iddarholmskyrkan. Bruket galler 
aven clerici. For den som inte har ett 
vapen ar underfOrstått att ett lam pligt 
sådant komponeras, ett vapen in casu 
så att saga. Dartill kommer en offi
ciell ratt, foga utnyttjad, att tituleras 
herr. 

For arkebiskoparna har fr. o. m. 
Nathan Soderblom serafimervapnen 
utformats med sådana klassiska bi
skopsvapen som fOrebild som utgor 
kvadreringar av vapnet fOr vederbo
randes biskopsdorne och hans atte
vapen. Arkebiskoparnas serafimerva
pen uppfattas på sina håll som deras 
ambetsvapen. Huruvida. den uppfatt
ningen grundar sig på iakttagelser av 
en faktisk usage ar mig obekant. 

Ett nyligen tillskapat arkebiskopligt 
serafimervapen ar Gunnar Hultgrens. 
Biskopen i Harnosand teol. dr Gun
nar Hultgren blevarkebiskop i Upp
sala 1958, fick serafimerorden den 6 
juni 196'4 och avgick från sitt ambete 

på hosten 1967. Utarbetandet av hans 
serafimervapen har statutenligt åvilat 
statsheraldikern, Gunnar Scheffer, och 
har skett efter vederborligt samråd 
med arkebiskopen. Som personligt 
marke valde arkebiskopen en heraldisk 
modifikation av ett inom protestan
tisk ekumenik fOrekommande emblem, 
en arkaiskt tecknad båt, med roder 
och spetsig for, som i stallet fOr mast 
har ett kors och som brukar åtfOljas 
av en devis OIKOYMENH (oikou
mena = hela varIden) . 

Vapnet kan beskrivas sålunda: 
Kvadrerad skold; I och IV: i faIt av 
silver ett rott kors; II och III: i blått 
faIt en båt med ett från skrovet upp
skjutande, av vant stagat latinskt kors, 
allt av silver. Båtfaltets utformning 
har skett isamarbete mellan Scheffer 
och mig. 

Piinnstiimpel visande iirkebiskop Gunnar 
Hultgrens serafimervapen. 
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Tva biskopsvapen 

En viss likhet mellan baten oeh bil
den i ett sigill fOr den till Harnosands 
stift horande Selangers fOrsamling i 
Sundsvall ar inte tillfallig. Sigillet ri
tades i borjan av 1950-talet oeh visar 
en heraldisk bat som i stallet fOr mast 
har ett kors oeh som atfOljes av den 
medelpadska sankt Olofsyxan. 

Var illustration av serafimervapnet 
visar inte platen utan en av mig host
en 1967 ritad parmstiimpel. 

Medan den inom Svenska kyrkan 
fOrekommande heraldiken i fraga om 
t. ex. teoretisk grundval oeh faktisk 
usage kanske inte ar alldeles klarlagd 
bygger den romersk-katolska pa en viiI 
utredd vapenjuridik oeh pa gamla, 
klart motiverade sedvanjor. Avhand
lingen Wappenrecht und Wappen
brauch in der Kirche uttryeker kan
ske redan genom titelns formulering 
arkebiskop Bruno Heims syn pa am
net. 

Som ett exempel, lat vara exotiskt 
och aIls inte i Heims sort, kan jag 
har visa ett katolskt biskopsvapen av 
lIngt datum. Det tillhor biskop James 
J. Komba i Peramiho, Tanzania. 

SkOlden ar del ad oeh underkluven 
av blatt, gront oeh rott. Forsta faltet 
visar en stjarna, stella rnaris, Guds 
moder, oeh Uppenbarelsebokens 
lamm »som sag ut sasom hade det 
varit slaktat.» Andra faltet visar en 
• nattapa», en lemur med sina typiska 
enorma ogon. Det tredje visar ett ben 
av en tupp och ett ben av en get lagda 
i kors. Hattsnoddens tofsar ar ordnade 
1,2,3 oeh det anger som vi vet rang av 
biskqp. 

Om vapnets symbolik har biskopens 
sekreterare broder Alkuin Chinguku 
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Biskop James J. Kombas vapen. 

berattat fOljande for mig. Kornba be
tyder .nattapa. oeh ar oeksa namnet 
pa den stam av viI ken mgr Komba ar 
iittling. Stamnamnet var ursprungli. 
gen ett oknamn som friimmande be
sokare av stammens by hade hittat pa 
som en anspelning pa det fOga gast
vanliga ovasen som nattaporna forde 
i traden runt byn. 

Stammen vaxte med tiden oeh de
lades i grenar. En av dem fiek namnet 
Komba-Nyantimbili. Nyantirnbili be
tyder »de som blandar.. Det namnet 
uppkom pa fOljande vis. Grenens 
stamfader bjod en gang deltagarna i 
en religios offermaltid pa en ovanlig 
anrattning: en blanding av kyekling 
oeh getkott. En av gasterna som inte 
tillhorde grenen gjorde anmarkning 
och sa de om sitt vardfolk: .De har ar 
inte aIls nagra Kombas, de ar si'tdana 
som blandar .• Med tiden fiek stam
mens damer hedersnamnet .de som 
blandar. • 

Vapnets struktur ar avsedd att mar
kera Kristi overhoghet over det hed
niska. Bland tinkturerna fOrekommer 
aven svart oeh guld. Gront, gult, svart 
oeh bUtt ar Tanzanias nationalfarger. 
Nattapans enorma ogon symboliserar 
vishet. 

Två biskopsvapen 

En viss likhet mellan båten oeh bil
den i ett sigill fOr den till Harnosands 
stift horande Selångers fOrsamling i 
Sundsvall ar inte tillfallig. Sigillet ri
tades i borjan av 1950-talet oeh visar 
en heraldisk båt som i stallet fOr mast 
har ett kors oeh som åtfOljes av den 
medelpadska sankt Olofsyxan. 

Vår illustration av serafimervapnet 
visar inte plåten utan en av mig host
en 1967 ritad parmstiimpel. 

Medan den inom Svenska kyrkan 
fOrekommande heraldiken i fråga om 
t. ex. teoretisk grundval oeh faktisk 
usage kanske inte ar alldeles klarlagd 
bygger den romersk-katolska på en viiI 
utredd vapenjuridik oeh på gamla, 
klart motiverade sedvanjor. Avhand
lingen Wappenrecht und Wappen
brauch in der Kirche uttrycker kan
ske redan genom titelns formulering 
arkebiskop Bruno Heims syn på am
net. 

Som ett exempel, låt vara exotiskt 
och alls inte i Heims sort, kan jag 
har visa ett katolskt biskopsvapen av 
ungt datum. Det tillhor biskop James 
J. Komba i Peramiho, Tanzania. 

SkOlde n ar del ad oeh underkluven 
av blått, gront oeh rott. Forsta {altet 
visar en stjarna, stella maris, Guds 
moder, oeh Uppenbarelsebokens 
lamm »som såg ut såsom hade det 
varit slaktat.» Andra fiiltet visar en 
• nattapa», en lemur med sina typiska 
enorma ogon. Det tredje visar ett ben 
av en tupp och ett ben av en get lagda 
i kors. Hattsnoddens tofsar ar ordnade 
1,2,3 oeh det anger som vi vet rang av 
biskqp. 

Om vapnets symbolik har biskopens 
sekreterare broder Alkuin Chinguku 

316 

Biskop James J. Kombas vapen. 

berattat fOljande for mig. Komba be
tyder »nattapa. oeh ar oekså namnet 
på den stam av vil ken mgr Komba ar 
iittling. Stamnamnet var ursprungli. 
gen ett oknamn som friimmande be
sokare av stammens by hade hittat på 
som en anspelning på det fOga gast
vanliga ovasen som nattaporna forde 
i traden runt byn. 

Stammen vaxte med tiden oeh de
lades i grenar. En av dem fiek namnet 
Komba-Nyantimbili. Nyantimbili be
tyder »de som blandar.. Det namnet 
uppkom på fOljande vis. Grenens 
stamfader bjod en gång deltagarna i 
en religios offermåltid på en ovanlig 
anrattning: en blanding av kyekling 
oeh getkott. En av gasterna som inte 
tilJhorde grenen gjorde anmarkning 
och sade om sitt vardfolk: .De har ar 
inte alls några Kombas, de ar sådana 
som blandar .• Med tiden fiek stam
mens damer hedersnamnet .de som 
blandar. • 

Vapnets struktur ar avsedd att mar
kera Kristi overhoghet over det hed
niska. Bland tinkturerna fOrekommer 
ave n svart oeh guld. Gront, gult, svart 
oeh blått ar Tanzanias nationalfarger. 
Nattapans enorma ogon symboliserar 
vishet. 
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