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REDAKTØRERNES SPALTE 
 
Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev.  December er som altid en hektisk måned, med 
jule- og nytårsforberedelser. Redaktørerne vil sige læserne tak for det forgangne år med de 
bedste ønsker for det nye – med masser af heraldiske nyheder! Redaktørerne tager som altid imod 
ethvert bidrag, stort eller lille og altid lige velkomment. Bidrag sendes til enten 
info@arsheraldica.dk eller ct.von.christierson@webspeed.dk . 

Carl-Thomas von Christierson & Ronny Andersen 
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HJEMMESIDER 

 

 
 

Den svenske heraldiske forening, Svenska Heraldiska Föreningen, har fået ny hjemmeside – men 
på samme adresse som før: http://heraldik.se/ Vi kan samtidigt lykønske med, at foreningen 
netop har udsendt Vapenbilden nr. 100.    

 

Som annonceret i forrige nummer af nyhedsbrevet, vil den internationale heraldiske og 
genealogiske kongres finde sted i Glasgow i 2016. Der er i den anledning oprettet en hjemmeside, 
hvor planlægningen af kongressen kan følges: http://www.congress2016.scot/en/index.htm  
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NY LITTERATUR 

 

En ny bog om finsk kommunalheraldik har set dagens lys:  
 
Iltanen, Jussi: Suomen kuntavaakunat/Kommunvapnen i Finland (2013)  
 
Den kan skaffes fra forlaget her: 
 
http://www.karttakauppa.fi/workspace.client_organization/Publishe
dService?file=page&pageID=9&groupID=930&action=viewPromotion&i
temcode=F202987  

 

 

HERALDISKE TEMAER I NYT PORTRÆTMALERI 

Et nyt portræt blev 9. december 2014 afsløret på 
Frederiksborgmuseet, malet af Mikael Melbye. Et 
posthumt portræt, da den portrætterede er Haldor 
Topsøe (1913-2013). Maleriet er interessant i en 
heraldisk sammenhæng, da der i det indgår 
elementer fra Haldor Topsøes våben som Storkors 
af Dannebrogordenen. Topsøe blev benådet med 
Storkorset i 2008.  

Våbenet blasoneres således: 
Skjold: I blåt et sølv rundelkors voksende ud fra en 
rundel i midten ledsaget af fire udadvendte guld 
kornaks. 
Hjelmtegn: En sølv strudsefjer mellem to blå 
strudsefjer. 
Valgsprog: PHILADELPHIA KAI PHILOSOPHIA 
(Kærlighed til næsten og kærlighed til visdom). 
 
Våbenets hovedfigur, rundelkorset, skal forestille 
et heraldiseret metanmolekyle. Molekylet 
symboliserer arbejdet med katalyse, der har været 
en stor del af Haldor Topsøes virke.  For at citere 
Haldor Topsøe selv:   
”Våbenets figurer handler på mange måder om 
fotosyntesen – om hvorledes energi fra solen 

omdanner kuldioxid og vanddamp  til produktion på marken – om man vil til gyldne hvedekorn.” 
Det sidste er der henvist til med de fire kornaks. Som hjelmtegn er der valgt tre strudsefjer, et 
klassisk element, der kendes fra heraldikkens tidligste tider, og fjerene er holdt i våbenets 



4 
 

hovedfarver. Valgsproget, Philadelphia kai philosophia, der udlægges som: Kærlighed til næsten 
og kærlighed til visdom, er et udtryk for den livsholdning, der prægede Haldor Topsøe. Kærlighed 
til næsten omfattede for Haldor Topsøe også et globalt samarbejde og et globalt ansvar for 
hinanden.   
Kærlighed til visdom eller til viden var for Haldor Topsøe en livsnødvendighed for forskeren og 
for forskning på alle områder og i alle sektorer.  Samtidig er kærlighed til viden også en accept af, 
at ikke al viden direkte fører frem til noget umiddelbart brugbart, men derimod til erkendelse og 
til ny viden.  

 
 

 
Mikael Melbyes portræt af Haldor Topsøe. Bragt med tilladelse fra kunstneren. 

 
 
 
I portrættet af Haldor Topsøe har Mikael Melbye gjort brug af det heraldiserede metanmolekyle 
samt kornaksene fra våbenet. Så vidt vides er dette et enestående eksempel på brug af et 
heraldisk motiv i et moderne portrætmaleri. Redaktørerne hører gerne om andre eksempler.  
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FOREDRAG I KØBENHAVN 

 

Dansk Heraldisk Selskab indleder 2015-sæsonen  

tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 19.30 

med foredrag af fhv. arkivar, seniorforsker, cand. phil. 
Nils G. Bartholdy:  

”Videregivelse af våbener i dansk-nordisk 
middelalder”.  

Fra 1420 tildelte den danske konge våbener i skriftlig 
form. Nogle af dem svarede til allerede eksisterende 
adelsvåbener eller var tydelige brisurer af dem. Selv om 
det formelt var kongen, der tildelte dem, blev de i 
realiteten givet af etablerede adelsmænd til deres 
undergivne.  
Alle kendte eksempler er publiceret i 2007 i udgaven 
Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 
1536.  
                   

 

 
HERALDISK UTSTÄLLNING PÅ KÖPENHAMNS RÅDHUS 

 
Mellan den 24 oktober och 6 november 2014 avhölls en heraldisk utställning på Köpenhamns 
rådhus. Bakom utställningen stod K.U.K.S. - Kommitén för Utlandsföreningars Kulturella 
Samverkan, en organisation som samlar omkring 90 utlandsföreningar i Danmark. Sedan 
grundandet år 1970 har H.K.H. Prinsgemålen varit K.U.K.S. beskyddare. I samarbete med de 
utländska ambassaderna i Danmark, medlemsföreningarna, institutioner och företag är det 
K.U.K.S. ambition att genomföra stora och betydelsfulla kulturella arrangemang med 
internationellt perspektiv, som kan stöda och stärka de enskilda föreningarna och udveckla 
kontakten till de länder de representerar. Tanken är att därigenom skapa internationell 
förståelse, vänskap och respekt med det klara ändamålet, att främja fredlig samexsistens mellan 
världens nationer. K.U.K.S. har en hemsida, www.kuks.dk,  där man kan läsa mera.  
Tanken med årets utställning var att skapa ett forum som skulle visa hur heraldiken används över 
hela världen, hur dess traditioner och mångfald utnyttjas och samtidigt visa trender och 
förnyelse i heraldiken som konstform. De fyra nordiska länderna var väl representerade i och 
med att både Danmarks, Norges och Sveriges heraldiska föreningar hade bidragit, liksom det 
heraldiska materialet på Arkivverket i Finlands hemsidor hade uttnyttjats. De fyra länderna stod 
starkt också därvidlag, att alla bidrag hade samme grundide, 1: stats- och nationalvapen, 2: 
institutionella vapen, 3: kommunal heraldik och 4: personvapen. 
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Tillsammans visade de nordiska länderna fram en i internationellt sammanhang rik heraldisk 
tradition från olika tidsperioder och inte minst exempel på den höga nivå som kännetecknar de 
nordiska heraldiska konstnärerna. Vi vill från K.U.K.S. sida åter en gång tacka för dessa bidrag och 
det arbete som nedlagts i anledning av utställningen.  
 

Carl-Thomas von Christierson, skattmästare i KUKS 
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