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Heraldisk U tstallning i Helsingfors 

DA Heraldiska Sallskapet i Finland 
grundades ar 1957, intogs i dess sta

tuter som ett led i upplysningsverksam
heten bl. a. arrangerandet av heraldiska 
utstallningar. Fragan ansags aktuell och 
upptogs redan foljande ar till diskussion. 
Emellertid hade Finlands Ridderskap och 
Adel yid sitt lagtima mote i mars 1958 
(dessa moten aterkomma vart tredje ar) 
beslutat, att till den blivande riddarhus
direktionen giva i uppdrag att fOrsoka astad
komma en heraldisk utstallning i Riddar
huset i Helsingfors. Genom en lycklig till
fallighet blev detta beslut iiven bekant for 
Heraldiska Sallskapet. Uppenbart var, att 
ett samgaende bleve den basta losningen 
for bada parter, och att planerna pa en 
heraldisk utstallning som byggdes upp med 
gemensamma krafter och resurser hade 
storre moj ligheter att kunna framgangsrikt 
realiseras. Kontakt mellan de bad a institu
tionerna etablerades och sedan Undervis
ningsministeriet pa anhallan valvilligt och 
fordomsfritt stallt till forfogande en storre 
garanti for tackandet av eventuella for
luster, vidtogo fOrberedelserna med stor 
energi. Arbetet resulterade i den forsta he
raldiska expositionen i Finland, vars opp
nande skedde den 8 april 1961. 

Utstiillningslokalen blev sjalvfallet den 
utomordentligt vackra Riddarsalen, prede
stinerad fOr en heraldisk utstiillning och 
redan i och fOr sig en sevardhet. 

Yid planeringen av utstiillningen lades 
huvudvikten pa att for den stora allmiin
heten askadliggora vapenviisendets prima 
principia . Pa tre stora kartonger, ett par 
meter i liingd, visades for den intriidande 
a llmiinheten genom enkla, schematiska 
framstiillningar, vapnets utveckling ur 
kampskolden, vapnet i olika stilarter och 
skoldfigurens perspektivlosa, heraldiska sti
lisering. En framstaende plats hade givits 
finska riksvapnet och dess utformning un
der olika tidsskeden. Det hela belystes med 
saval fotografiska forstoringar som hand
malade kopior. Tyngdpunkten utgjorde 
sjiilvfallet den f6rsta kiinda avbildningen 
av Finlands vapen, det som finns pa Gustav 

Vasas gravmonument i Uppsala domkyrka, 
och som iinnu i dag anviindes som forebild 
ocksa yid modarna framstallningar. 

Harefter foljde serafimervapen fOr en del 
finska sta tsoverhuvuden: Mannerheim, Re
lander, Svinhufvud, Paasikivioch Kekkonen, 
alia atergivna i nirg. Likasa tillvann sig en 
grupp personliga vapen for riddare av 
Dannebrogens' storkors stor intresse. 

Den borgerliga heraldiken foretraddes 
mest av under senaste ar antagna vapen, vil
ket beror pa, att ingen i vart land iinnu givit 
sig tid att systematiskt undersoka vad var 
heraldik i detta avseende har att bjuda pa. 

Den kommunala heraldiken var rikligt 
representerad och hade uppstallts i grupper 
med avseende a vapnens skoldfigurer. Dess
utom visades olika tilliimpningar av kom
munvapen i form av fanor, bordsfanor, 
skoldar skurna i tra, utfOrda i mosaik, 
iivensom vapnets anviindning i stamplar 
och sigil!, pa blanketter, kuvert, turist
broschyrer m. m. Medelst fotoforstoringar 
visades vapen fOrfardigade av sten, metall 
och keramik for bruk pa utsidan av kom
munala byggnader. 

Fransett vapnen for de pa Finlands 
Riddarhus introducerade iitterna, som iiro 
upphiingda runt viiggarna i Riddarsalen 
och hora till dess permanent a inredning, 

Gustaf von Numers, magister Torsten Aminoff 
och Olof Eriksson vid en monter i utstiillnings

lokalen. 
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lander, Svinhufvud, Paasikivioch Kekkonen, 
alia återgivna i fårg. Likaså tillvann sig en 
grupp personliga vapen for riddare av 
Dannebrogens' storkors stor intresse. 

Den borgerliga heraldiken foretraddes 
mest av under senaste år antagna vapen, vil
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Utstiillning i Helsingfors 

Detalj ur bildserie om vapenfigurernas forenkling och stilisering. 

foretraddes adelsheraldiken av en vacker och 
representativ kollektion skoldebrev, huvud
sakligast ur Riddarhusets egna samlingar, 
men aven nagra utlanade av Riksarkivet 
och enskilda personer. Adelsvapnens olika 
tillampning askadliggjordes genom i glas
montrar utstallda silver-, tenn- och pors
linsforemal, textilier, laderarbeten m. m ., 
som av Nationalmuseum, Sveaborgs mu
seum och privatpersoner beredvilligt lanats 
till utstallningen. En sarskild attraktion ut
gjorde de foremal, som Mannerheimmuseet 
stallt till forfogande, bl. a. marskalkens av 
Finland, Mannerheims tva marskalksstavar 
och hans varja, prydd med hans eget vapen 
och landskapsvapnen. 

For huvuddelen av den kyrkliga heraldi
ken stod vart Nationalmuseum: kopior i 
naturlig storlek av medeltida vaggmalnin
gar voro monterade pa enkom harfor gjorda, 
hoga pannaer och en lang rad utsnidade 
kyrkbanksgavlar med vapen fran 1400-talet 
fangade allmanhetens intresse. Begravnings
vapen, en modarn masskrud, prydd med 
ett sockenvapen samt fotografier av kyrko
interiorer kompletterade denna del av ut
stallningen. 

Sfragistiken har naturligtvis sin sjalv
skrivna plats pa en heraldisk utstallning. 
Framst ma namnas den fOrnama kollektion 
sigillavgjutningar som Riksarkivet i Stock
holm Ianat ut. Till denna samling horde 
aven ett montage bestaende av en farg
reproduktion av den svenska sidan i Bergs
hammarvapenboken med motsvarande av
gjutningar av sigil!: Utover dessa hade man 
hopbragt en trevlig samling sigill och sigill
stansar samt medeltida pergamenthandlin-
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gar med vidhangande sigill, tillhorande 
Riddarhuset, Nationalmuseum, Riksarkivet 
och Universitetsbiblioteket i Helsingfors. 

Ett sarskilt festligt och grannt intryck gay 
fanorna. Krigsmuseum hade utlanat ritnin
garna till samtliga de fanor, som ar 1958 
tilldelades truppforbanden. En grupp strikt 
heraldiskt komponerade scoutkarsfanor 
kronte vackert och fargstarkt denna avdel
ning av utstallningen. Aven kan namna~ 
tvenne finlandska »fantasifiaggor« fran sek
lets fOrsta artionde. Man levde da hos os~ 
i tsarregimens skugga och hissade sadana 
olovliga fiaggor som en stilla protest mot 
lagloshet och godtycke. De utgjorde fore
gangare till den stats-fiagga, som efter fri
hetskriget ar 1918 slutgiltigt faststalldes. 

Ett par utstallningsbord upptogo heral
diska exlibris, saval inhemska som utlandska 
och fran Nationalmuseets myntkabinett 
kom en del mynt - manga av dessa stora 
rariteter - med vapenmotiv. 

Slutligen hade ett ganska stort utrymme 
reserverats for heraldisk litteratur, varvid 
framst pr~y i facsimilereproduktioner pa 
medeltida vapenrullor, utlagts till beska
dande. 

Da utstallningen den 16 april stangde 
sina dorrar, kunde arrangorerna vara my
cket nojda med resultatet. Besokarnas antal 
hade vida overstigit forhandskalkylens fOr
siktigt hallna siffror, vilket torde utvisa, 
att heraldiken i Finland kan parakna mera 
intresse an vad man till en borjan antagit. 
Tidningspressens, radions och televisionens 
synnerligen positiva installning till saken 
gay en extra reklam at foretaget. 

G.v.N. 
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