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"Er kirkelig heraldik forhistorisk?" 
Av Hans Schlyter 

I DEN ay Kristeligt Dagblads forlag i 
Kopenhamn utgiyna tidskriften .Kir

kens Verden. (nr 7/ J 968) har arkebiskop 
Bruno B. Heim skriyit en populart h ilHen 
uppsats om heraldik IDed oyanstilende 
rubIik. Den beror i sin ayslutning oeh 
genom sitt ilIustrationsmaterial aven kyrk
lig heraldik. Avslutningen lyder i svensk 
oversa ttning: 

. 1 stalIet fOr att ayskaffa priYilegier ar 
det battre art gora dem tillgangliga for 
alia. Delta ar moj ligt i vilra dagar be
traffande nyttjande ay yapen. Oeh efter
som det ror sig om historiska, kultureHa 
oeh konstnarIiga varden ar den enda Iik
tiga installningen hos en kulturmanniska 
att Uta Ya r och en, som sil onskar, fritt 
yalja sig ett va pen. 

SkulIe nu, med var tids nllgot foreerade 
benagenhet att gora om allting, n llgon 
anse att yapenskoldar bor forsvinna friln 
de kyrkliga sigillen, kommer h an inte att 
kunna satta nagonting annat i stallet an 
vanliga fantasilosa bokstavssigiIl, sigill 
med fromma motiv eHer sigill m ed bil
der som skulIe visa sig ligga myeket nara 
de h eraldiska symbolerna. Oeh detta ay 
den enkla anledningen att de heraldiska 
bilderna inkluderar sa att saga all t som 
11Iter sig framstalla grafisk uttryeksfullt 
oeh esteliskt. . 

lllustrationerna, i svart-vitt oeh i fIer
fiirgstryek, lI terger ett antal kyrkliga dig
nitarers yapen. De fiesta av dem ar ritade 
av eller graverade efter ritningar av upp
satsens forfattare mgr Heim sjaly. Alia 
utOID ett aYser katolska kyrkoman. Det 
ieke-katolska vapnet, signerat B. B. H eim 
1968, tilldrar sig sarskilt intresse. Maneret 
ar mgi: Heims kanda, glattiga, icke-pom
posa. Vapnet avser den· nye stiftsehefen i 
Uppsala arkestift arkebiskop Ruben Jo
se/son. 

Medan de visade katolsk'! biskopyap
nen har som rangmarkering de typiska 

grona pilgrimshattarna IDed sina tofs
prydda, ornamentalt snirklade snoddar, 
framsta ller mgr Heim det svenska arke-

biskopsyapnet kront ay en mitra, med 
sina infulte festligt utsyangda lit hoger 
oeh yanster, oeh stallt framfor ett proees
sionskors oeh en krakla korsande varan
dra, kraklan med sin krok uppe till vans
ter och utlltyand oeh utan sudm·ium. 

Enligt en praxis, vars 1I1der reeensenten 
inte kanner men SOID i yarje fall har till
lampats fOr de fyra foregllende uppsala
arkebiskopamas serafimeryapen, ar skol
den kyadrerad med arkebiskopssatets tra
ditionella emblem, korset, i forsta och 
fjarde faiten . Falten ar tinkturerade i rott 
oeh guld, alltsil pil det satt som man i 
Uppsala nu lar anse vara det normala. 

I andra oeh tredje fa lten sitter enligt 
bi ldtexten . det yilben <erkebiskoppen selv 
har valgt sig: i guld en rS?kl rose, som 
minder om Martin Luthers vilben .• 
Huruyida Marlin Luther har i egentlig 
mening fOrt ett vapen ar reeensenten obe
kant. Det finn s i varje fall inom protes
tantisk emblematik ett begrepp Luther
rosen. Den lar gil tillbaka pil e tt kom
plex av symboler, ros + hjarta + kors, 
som lar ha nyttjats af Luther il tmins
tone som en impres. Mgr Heims teekning 
undviker den konventionellt utformade 
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Brita Grep in memoriam 

»heraldiska» rosen, med dess små.detaljer,
och använder i stället en strängare stilise
rad bild, som bättre balanserar mot första 
och fjärde fältens strama kors.

Så.vida en blasonering på. svenska in te 
redan har formulerats, torde den lämp
ligen kunna skrivas så.lunda: Sköld kvad
rerad av rött, vari ett kors av guld, och 
guld, vari en röd femblading. 

Det första och det fjärde fältet visar 
vad man i Uppsala brukar kalla stiftsvap
net. (Recensenten vill för sin del hellre 
använda uttrycket ärkebiskopssätets vapen 
- the coat of arms of the See). Inom
Svenska kyrkan har på. senare tid börjat
förekomma att gamla emblem, som har
hämtats frå.n konsistoriemas och dom
kapitlens sigill och som därigenom har
anknytning till stiftsledningen, har heral
diserats, mer eller mindre hårt, och pre
senterats som stiftsvapen. Skick och bruk 

på. detta område har väl ännu inte helt 
stabiliserats. Det torde in te vara lätt att 
förvandla ett gammalt fint konsistorie
sigill till ett bra vapen för en stiftschef. 
Men stiftsvapnet i Uppsala har gammal 
hävd. T. o. m. i Suecia antiqua förekom
mer en praktfull framställning av det. 

Det andra och det tredje fältet med 
sitt personliga emblem, den röda blom
kalken, är väl stämda till de båda andra 
och är heraldiskt oklanderliga. Emblemet 
minner inte bara om Luther. Det finns 
också en ros, »utsprungen av Jesse rot och 
stam,• och det fanns en rosa rorans boni
tatem. Även i den allmänna världen upp
fattas mångenstädes den röda rosen som 
en vacker sym bo!. När detta vapen pre
senteras i Sverige finns anledning att 
betrakta det med tillfredsställelse, även på. 
denna sidan Öresund och även utanför 
ärkestiftets territorium. 



[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.


	Sidor från titelblad.2020-7.pdf
	Sidor från NR19-1969-8.pdf
	upphovsrätt.pdf



