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Bl'ila
B"jta Grep in memoriam
.- heraldiska
heraldiska.- rosen,
rDsen , med dess små.detaljer,
sm~detaljer,
oeh anvander i stallet
staIlet en strangare stil
stiliseiserad bild, SDm
som baUre
battre balanserar mot fOrsta
oeh fjarde faitens
faltens strama kors.
S~vida en blasonering p~
på. svenska in te
Så.vida
redan har formulerats, torde den lampligen kunna skrivas så.lunda:
s~lunda: SkOld kvad·
rerad av rou,
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 stiftsvapnet. (Reeensen ten viii for sin del hellre
anvanda uuryeket
uttryeket arkebiskopssatets vapen
- the
lhe eoat
coat of arms of the See). Inom
Svenska kyrkan har p~
på. sen
senare
are tid oorjat
forekomma att
aU gamla emblem, som har
hamtats fdin konsistoriernas
konsistDriemas och domkapitlens sigilI
sigill oeh som darigenom har
anknytning till stiftsledningen, har heraldiserats, mer ell
eIler
er mindre hå.rt,
h~rt, oeh presenterats som stiftsvapen.
stiftsvapen . Skiek oeh bruk

på. deua
p~
detta omdde har val
vaI annu
amlU inte helt
stabiliserats. Det torde in te vara lau
latt att
fOrvandla ett
eU gammalt fint konsistoriesigill till ett bra vapen for en stiftsehef.
sigilI
Men stiftsvapnet i Uppsala har gammal
havd. T. o.
o. m. i Suecia antiqua forekommer en praktfull framstallning av det.
Det andra oeh det tredje faltet med
sitt personliga emblem, den rod a blomkalken, ar val
vai stamda till de b~da
bå.da andra
Deh
oeh ar heraldiskt oklanderliga. Emblemet
minner inte bara om Luther. Det finns
oeks~ en 1'OS, •- utsprungen av Jesse 1'Ot oeh
oekså.
l'osa rorans bonistam, .- oeh det fanns en "osa
aIlmanna varlden upp ·'
talem.
tatem. Aven i den allrnanna
fattas må.ngenstades
m~ngenstades den roda rosen som
en vaeker symbol. Nar deua
detta vapen
va pen presen
teras i Sverige finns
senteras
£inns an
anleclning
ledning aU
att
betrakta det med tillfredsstallelse, aven på.
p~
clenna sidan 6resund oeh aven utanfOr
denna
arkestiftets territorium.
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R6KEN Brita Grep har avlidit i en
å.lder
~Ider av 76 ar.
h. HDn
Hon har som heraldisk
teeknare utfOrt en garning, som inte bor
forgatas. Annu for elt par h
ar sedan var
hon i fullt
fuIlt arbete, men ett
eU armbrott
armbroU tvingade henne att
aU sluta en halvsekellå.ng
halvsekell~ng
verksamhet.
Sin utbildning fiek Brita Grep p~
på. Tekniska skolan,
skDlan, dar hon 1911-1914 genomgiek den hogre konstindustriella avdelnin
avdelnin-gen . Avgorande for hennes intresseinriktning torde ha varit att
aU hon till larare
fiek Sofia Gisberg, som utfOrt ritningarna till Carl Arvid Klingspors vapenbok
fOr Sveriges ridderskap oeh adel.
adeI . Genom
GenDm
fOrmed ling av skolans rektDr
fOrmedling
rektor Thor Thoren, som kande riksheraldikern Adam
Lewenhaupt,
Lewenh aupt, kom hon att knytas till
riksheraldikerambetet. Utan någon
nAgon formell anstallning mottog hon frå.n
fr~n delta
detta
oeh sedan fdn riksarkivets
riksarki vets heraldiska
sektion fortlopande uppdrag i en omfaltomfattning som gav
gay henne en stallning jamfOrlig med en fast medarbetares. Under dessa

422

ar
å r u tforde hon ett
eU stort an tal vapen fOr
statliga oeh kommunala myndigheter.
Lagges hartiII
hartill uppgifter av privat natur
natm
som exlibris Deh
oeh adresser kan hennes pro·
duktion utan tvekan beteeknas som bå·
ba·
de omfaltande
Dmfattande och mångsidig.
m~mgsidig.
Brita Greps heraldiska stil karakterise·
Tas av ett fin t sinne
sin ne fOr proportioner
prDportioner sam t
en koncis oeh pregnant form fri frå.n
fr~ n
alia overdrifter, något
n~got som gor hennes ar·
beten val lampade som fOrebilder.
forebiIder. Hennes odmjukhet infOr uppgiften var stor.
Ehuru till sin natur en bestamd person
var hon all
aIltid
tid !ika
lika villig att
aU diskutera
sina forslag oeh saka nya losningar. Beundransvard var hennes formåga
form~ga all
aH i
sextioårsåldem
sextiDars~ldem lagga om sitt traditionelIt
traditionellt
praglade vapenmåleri
vapenm~leri till ett strikt Y
yttmassigt.
Svensk vapenkonst har med Brita Grep
fOrlorat en hhangiven
angiven utovare. Sjalv kom·
mel' jag att
mer
a U taeksamt
ta eksamt minnas ett
eU goU
gott oeh
med åren
Aren alltmer fortroligt samarbete.
C. G. U. Scheffer.
Schef/er.

[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 framställning 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.

