
S O C I E TA S   H E R A L D I C A   S C A N D I N AV I C A
Heraldisk Selskab • Heraldinen Seura • Skjaldfræðafélagið

Heraldisk Selskap • Heraldiska Sällskapet

H E R A L D I S K   T I D S S K R I F T

B I N D  2  •  N R  19  •  19 6 9  •  S I D E  4 2 2

Brita Grep in memoriam
C. G. U. Scheffer



B"jta Grep in memoriam 

. heraldiska. rDsen , med dess sm~detaljer, 
oeh anvander i staIlet en strangare stilise
rad bild, SDm battre balanserar mot fOrsta 
oeh fjarde faltens strama kors. 

S~vida en blasonering p~ svenska in te 
redan har formulerats, torde den lamp
ligen kunna skrivas s~lunda: SkOld kvad· 
rerad av rott, vari ett kors av guld, oeh 
guld, vari en rod femblading. 

Det fOrsta oeh det fjarde faltet visar 
vad man i Uppsala brukar kalla stiftsvap
net. (Reeensen ten viii for sin del hellre 
anvanda uttryeket arkebiskopssatets vapen 
- the coat of arms of the See). Inom 
Svenska kyrkan har p~ senare tid oorjat 
forekomma att gamla emblem, som har 
hamtats fdin konsistDriemas och dom
kapitlens sigill oeh som darigenom har 
anknytning till stiftsledningen, har heral
diserats, mer eIler mindre h~rt, oeh pre
senterats som stiftsvapen . Skiek oeh bruk 

p~ detta omdde har vaI annu inte helt 
stabiliserats. Det torde in te vara latt att 
fOrvandla ett gammalt fint konsistorie
sigill till ett bra vapen for en stiftsehef. 
Men stiftsvapnet i Uppsala har gammal 
havd. T. o. m. i Suecia antiqua forekom
mer en praktfull framstallning av det. 

Det andra oeh det tredje faltet med 
sitt personliga emblem, den rod a blom
kalken, ar vai stamda till de b~da andra 
Deh ar heraldiskt oklanderliga. Emblemet 
minner inte bara om Luther. Det finns 
oeks~ en 1'OS, • utsprungen av J esse 1'Ot oeh 
stam, . oeh det fanns en "osa rorans boni
tatem. Aven i den aIlmanna varlden upp· 
fattas m~ngenstades den roda rosen som 
en vaeker symbol. Nar detta vapen pre
senteras i Sverige £inns anleclning att 
betrakta det med tillfredsstallelse, aven p~ 
clenna sidan 6resund oeh aven utanfOr 
arkestiftets territorium. 

Brita Grep in memonam 

FR6KEN Brita Grep har avlidit i en 
~Ider av 76 ar. HDn har som heraldisk 

teeknare utfOrt en garning, som inte bor 
forgatas. Annu for elt par ar sedan var 
hon i fuIlt arbete, men ett armbrott tvin
gade henne att sluta en halvsekell~ng 

verksamhet. 
Sin utbildning fiek Brita Grep p~ Tek

niska skDlan, dar hon 1911-1914 genom
giek den hogre konstindustriella avdelnin
gen . Avgorande for hennes intresseinrikt
ning torde ha varit att hon till larare 
fiek Sofia Gisberg, som utfOrt ritningar
na till Carl Arvid Klingspors vapenbok 
fOr Sveriges ridderskap oeh adeI . GenDm 
fOrmed ling av skolans rektDr Thor Tho
ren, som kande riksheraldikern Adam 
Lewenhaupt, kom hon att knytas till 
riksheraldikerambetet. Utan nAgon for
mell anstallning mottog hon fr~n detta 
oeh sedan fdn riksarki vets heraldiska 
sektion fortlopande uppdrag i en omfatt
ning som gay henne en stallning jamfOr
lig med en fast medarbetares. Under dessa 
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ar u tforde hon ett stort an tal vapen fOr 
statliga oeh kommunala myndigheter. 
Lagges hartill uppgifter av privat natm 
som exlibris Deh adresser kan hennes pro· 
duktion utan tvekan beteeknas som ba· 
de Dmfattande och m~mgsidig. 

Brita Greps heraldiska stil karakterise· 
Tas av ett fin t sin ne fOr prDportioner sam t 
en koncis oeh pregnant form fri fr~n 

alia overdrifter, n~got som gor hennes ar· 
beten val lampade som forebiIder. Hen
nes odmjukhet infOr uppgiften var stor. 
Ehuru till sin natur en bestamd person 
var hon aIltid lika villig att diskutera 
sina forslag oeh saka nya losningar. Be
undransvard var hennes form~ga all i 
sextiDars~ldem lagga om sitt traditionellt 
praglade vapenm~leri till ett strikt yt
massigt. 

Svensk vapenkonst har med Brita Grep 
fOrlorat en hangiven utovare. Sjalv kom· 
mer jag att taeksamt minnas ett gott oeh 
med Aren alltmer fortroligt samarbete. 

C. G. U. Schef/er. 

Bl'ila Grep in memoriam 

-heraldiska- rosen, med dess små.detaljer, 
oeh anvander i stallet en strangare stil ise
rad bild, som baUre balanserar mot fOrsta 
oeh fjarde faitens strama kors. 

Så.vida en blasonering på. svenska in te 
redan har formulerats, torde den lamp
ligen kunna skrivas så.lunda: SkOld kvad· 
rerad av rou, vari ett kors av guld, oeh 
guld, vari en rod femblading. 

Det fOrsta oeh det fjarde faltet visar 
vad man i Uppsala brukar kalla stiftsvap
net. (Reeensen ten viii for sin del hellre 
anvanda uuryeket arkebiskopssatets vapen 
- lhe eoat of arms of the See). Inom 
Svenska kyrkan har på. sen are tid oorjat 
forekomma aU gamla emblem, som har 
hamtats fdin konsistoriernas och dom
kapitlens sigilI oeh som darigenom har 
anknytning till stiftsledningen, har heral
diserats, mer eller mindre hå.rt, oeh pre
senterats som stiftsvapen. Skiek oeh bruk 

på. deua omdde har val amlU inte helt 
stabiliserats. Det torde in te vara lau att 
fOrvandla eU gammalt fint konsistorie
sigilI till ett bra vapen for en stiftsehef. 
Men stiftsvapnet i Uppsala har gammal 
havd. T. o. m. i Suecia antiqua forekom
mer en praktfull framstallning av det. 

Det andra oeh det tredje faltet med 
sitt personliga emblem, den rod a blom
kalken, ar val stamda till de bå.da andra 
oeh ar heraldiskt oklanderliga. Emblemet 
minner inte bara om Luther. Det finns 
oekså. en 1'OS, - utsprungen av J esse 1'Ot oeh 
stam, - oeh det fanns en l'osa rorans boni
talem. Aven i den allrnanna varlden upp ' 
fattas må.ngenstades den roda rosen som 
en vaeker symbol. Nar deua vapen pre
sen teras i Sverige finns an ledning aU 
betrakta det med tillfredsstallelse, aven på. 
denna sidan 6resund oeh aven utanfOr 
arkestiftets territorium. 

Brita Grep in memonam 

FR6KEN Brita Grep har avlidit i en 
å.lder av 76 h. Hon har som heraldisk 

teeknare utfOrt en garning, som inte bor 
forgatas. Annu for elt par h sedan var 
hon i fullt arbete, men eU armbroU tvin
gade henne aU sluta en halvsekellå.ng 
verksamhet. 

Sin utbildning fiek Brita Grep på. Tek
niska skolan, dar hon 1911-1914 genom
giek den hogre konstindustriella avdelnin
gen . Avgorande for hennes intresseinrikt
ning torde ha varit aU hon till larare 
fiek Sofia Gisberg, som utfOrt ritningar
na till Carl Arvid Klingspors vapenbok 
fOr Sveriges ridderskap oeh adel. Genom 
fOrmedling av skolans rektor Thor Tho
ren, som kande riksheraldikern Adam 
Lewenhaupt, kom hon att knytas till 
riksheraldikerambetet. Utan någon for
mell anstallning mottog hon frå.n delta 
oeh sedan fdn riksarkivets heraldiska 
sektion fortlopande uppdrag i en omfalt
ning som gav henne en stallning jamfOr
lig med en fast medarbetares. Under dessa 
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år u tforde hon eU stort an tal vapen fOr 
statliga oeh kommunala myndigheter. 
Lagges hartiII uppgifter av privat natur 
som exlibris oeh adresser kan hennes pro· 
duktion utan tvekan beteeknas som bå· 
de omfaltande och mångsidig. 

Brita Greps heraldiska stil karakterise· 
Tas av ett fin t sinne fOr proportioner sam t 
en koncis oeh pregnant form fri frå.n 
alia overdrifter, något som gor hennes ar· 
beten val lampade som fOrebilder. Hen
nes odmjukhet infOr uppgiften var stor. 
Ehuru till sin natur en bestamd person 
var hon all tid !ika villig aU diskutera 
sina forslag oeh saka nya losningar. Be
undransvard var hennes formåga aH i 
sextioårsåldem lagga om sitt traditionelIt 
praglade vapenmåleri till ett strikt Y t
massigt. 

Svensk vapenkonst har med Brita Grep 
fOrlorat en h angiven utovare. Sjalv kom· 
mel' jag a U taeksamt minnas eU goU oeh 
med åren alltmer fortroligt samarbete. 

C. G. U. Scheffer. 
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