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A FINLAND nu celebrerar
eelebrerar sitt
halvsekeljubileum som sjalvstandig stat, leds tankarna osokt till landets hogsta symbol, dess stolta, vackra
vaekra
lejonvapen. Det som emellertid fOrvanar icke
vånar
ieke enbart heraldiker ar, att
vapnet annu inte blivit mede1st
medelst lag
stadfast. Daremot har de gamla, historiska landskapsvapnen, lansvapnen
oeh den stora mangden under senaste
och
artionde tillkomna kommunvapnen
årtionde
alIa i vederborlig ordning stadfasts
enligt sina strikt heraldiskt avfattade
vapenbeskrivningar.
FiI. mag. Emerik Olsoni har i en
Fil.
artikel i tidskriften »Livrustkammaren. behandlat Finlands vapen och
oeh
histOJ'ia och
oell slutar med orden:
dess historia
.Finlands riksvapen ar annu
an nu den dag
som ar icke
ieke stadfast i lag och
oeh myndigheterna framhardar i att anvanda
endast det sitt suveranitetstecken
suveranitetsteeken berovade vapnet. 1l ).
Intresse fOr riksvapnet har aldrig
saknats. Emellertid har man bl.
bI. a. inte
kunnat enas om de attribut som de
fIesta
flesta ansett bora åtfOlj
atfOlj a lejonskolden.
Olsonii påtalade
patalade suJust det av mag. Olson
veranitetsteeknet hor till de mest omveranitetstecknet
stridda frågorna:
fragorna: krona eller
elIer inte krona och
oeh kommer krona till anvandning,
vilken skall denna då
da vara? Sjalvfallet
utgor storfurstekronan en symbol fOr
suveraniteten, men framfOr allt ar det

D

suveranens rangtecken,
rangteeken, darom torde
bland heraldiker inga stridiga åsikter
asikter
rada.
råda.
Dock må
ma vi lamna detta sporsmål
sporsmal
darhan for att skarskåda
skarskada en ann
annan,
an,
minst lika viktig fråga
fraga vid
yid en eventuellt kommande stadfasteise,
tueIlt
stadfastelse, namligen
vapenskOldens heraldiska beskrivning,
beskrivning.
Också detta problem har bidragit till
Oeksa
att stadfasteise
stadfastelse t. v. uteblivit och
oeh stiliaven
seringen har givit och kan ave
n framdeles ge upphov till lingrandiga,
långrandiga, tidsodande diskussioner. Forfattaren av
denna artikel har sjalv två
tva gånger
ganger under de senast fOrflutna tio åren
aren av ofinstallS blivit anmodad att inficiell instans
fieiell
komma med forslag till blasonering av
Finlands vapenskold. I skrivande stund,
ultimo november 1967, har ingenting
annat i denna
elenna angelagenhet fOrs ports
an att resp. myndigheter ansett forslagen till beskrivningen i sin heraldiska
utstyrsel fOr svårfattliga
svarfattliga for gemene
man! Hur val passar inte framlidne
hovkamrerare Arvid Berghmans ord in
i denna situation d åa han sager, att man
vid
yid avfattandet
avfattanelet av en vajienbeskrivning .inte bor snegia
snegla fOr mycket
myeket åt
at
alImanheten utan i framsta rummet
aIlmanheten
tanka på
pa att tillgodose den heraldiske
faekmannens behov av klara bestamfackmannens
melser»2).
Man håIler
haIler allmant fOre, att Finlands vapen på
pa Gustav Vasas grav-
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monument i Uppsala domkyrka ar den
aldsta bevarade avbildningen (figur l)
I) .
Teorierna om dess uppkomst och tidpunkten fOr dess tillbliveIse
tillblivelse har under
senare tider både
ba.de ingående
ingaende och fortjanstfullt behandlats av flere historitjanstfuIlt
ker. Dessa arbeten ar till en del skrivna en
enbart
bart på
pa finska, varfor det ovriga
Norden på
pa grund av språksvårigheter
spraksvarigheter
tyvarr saknar mojlighet att taga del av
dem. I motsats till dem, som håIler
haIler p åa
demo
uppsalamonumentets vapen som det
aldsta, havdar Arvid Berghman, att
Finlands vapen i manuskript D 400
(1581?) i Kungliga biblioteket i Stockholm vore
yore aldre~), se figur 2. Vare
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harme d hur som helst, så
harmed
sa håller
hailer finska
folket fast vid den form vapnet har i
Uppsala och detta med sådan
sadan sallspord
konservatism, att den riktar sig anda
in på
pa ovasentliga detaljer. Det ar aIltalltfa sin
sa detta vapen som nu borde få
så
slutgiltiga blasonering stadfast.
Den aldsta existerande vapenbeskrivningen torde vara den, som ingår
ingar
i en handskrift i Kungliga biblioteket,
Stockholm, betecknad .Sweriges Riikes Furstendomers Odl Greffwedomers
wapner.. Den daterar sig från
fran tiden
1584-1595:
»Ett forgyllt leijen medh en erone
crone
pa hufvuudett, then hogre framfoten
på
bewapnett medh ett sward i rahmen,
trampendes medh både
bade baakfotterna
opa enn Ryssesabell, ther omkring
opå
nije fOrsolfrede roser udi rott fieIl
£jell,,
ofuan opå
opa wapnet enn forgyIlt
forgyllt crone
med en rodh fursten hatt •.
Skulle
ovanciterade
ovaneiterade
beskrivning
lytt: > . • . • bewapnett och medh ett
sward i rahmen . ... » blir resultatet
uppsalavapnet. Såsom
Sasom blasoneringen
faktiskt stiliserats, ger den daremot
som resultat en form som overensstammer med bilden i manuskript
D 400. Termen »bevapnad .» avser aven
»bekladd med pansar» ehuru den numera blivit avskriven synbarligen på
pa
grund av sin ytterst begransade anvandbarhet oeh
och sin avsaknad av ab
absosolut otvetydig definition 4 ). Tidvis har
likhetstecken stalIts
stallts mellan uttrycken
bevapning
beviipning och bevaring.
beviiring.
Med tanke på
pa avsikten med denna
artikel kan vi harefter gora ett hopp
fram till senare halften
half ten av 1800-talet
och sak16st lamna dekadens
dekadensperiodens
periodens
.»pudlar»
pudlar» åt
at sitt ode.
Statsarkivarien K. A. Bomansson,
Helsingfors, ger 1889 fOl jande beskrivning på
pa Finlands vapen, varvid han
bygger på
pa uppsalavapnet 5 ):
. Finlands vapen framtriider i ett

Finlands vapenskold

med nio silfverrosor prydt rodt falt
Hilt
ett ry
rytande,
tande, kront, gyllene lejon, som
halIer
i sin hogra harneskkladda fot håller
ett silfversvard med guldfaste samt
med bakfOtterna trampar
tram par på
pa en silfgylIene faste. På
Pa skOlden
versabel med gyllene
krona»..
ligger Storfurstendomets krona»
Samtidigt utgav på
pa uppdrag av riddarhusdirektionen, hovrattsrådet
hovrattsriidet och
heraldikern G. A. Granfelt en vapenbok over de p åa Finlands Riddarhus
introdueerade atterna 6 ). I detta verk
introducerade
ingar aven beskrivningen av storfuringår
stendomet
stendornet Finlands vapen. Granfelt
sager harom: »Vapnet . .. ar en skold
fait, deri ett uppratt gyllene
gylIene
af rodt falt,
lejon, kront, i hogra framramen, som
ar bevapnad,
bevapnacl, fOrande ett svart [bor
vara »bart. J svard, samt med bakfot-

2. Finlands vapen i manuskript
manllskript D 400
(1581?) i Kungliga biblioteket, Stockholm.

I.
l. Finlands vapen på
pft Gustav Vasas gravmonument i Uppsala domkyrka (1580talet). Foto Finlands Nationalmuseum
Nationalmusellm .

terna nedtrampande en bar sabel; faltet ar bestrott med nia
nio rosor af silfver.
Bevaringen, - tunga, krona, svard
oeh sabel, - borde enligt regel vara
och
bla, men ar emellertid
blå,
emelIertid af glllcl
guld , svardoeh sabelklingorna af silfver ....•
och
Aven har har uppsalava pnet stått
statt modell.
del!.
Efter det Finland blivit sjalvstiinblåa
digt, bestamdes, att statsflaggans blita
skulle belaggas med Finlands
kors skulIe
h iivdvunna vapen och
oeh då
da kom den
form till anvandning som forts fram
fra m
av både
bade Bomansson och
oeh Granfelt, d.v.s.
cl.v.s.
uppsalavapnct, dock
doek med tillsats av
en gul
glll bård
bard runt skOlden fOr att op- .
tiskt fOrtydliga gransen mellan vapnets roda falt
fait och
oeh de blåa
bliia korsarmarn a. N ågon
agon narmare, h eraldisk beskrivgays icke
ieke . Vidare stipulerades
stiplllerades i
ning gavs
en fOrordning av 31.12.1919 om am-
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GtlStaf
GtlSta/ von NUlIlers

betsverkens sigiII,
sigill, att statsvapnet i
skulle vara det som finns på
pit
dessa skuIle
Gustav Vasas gravmonument i VppUppsala domkyrka .

4. finlands fN-truppers emblem. Komponerat av G. von Numers.

Frågan
Fr~lgan om Finlands vapen altades
~i.Itad es
under h ela 1920-talet
l 920-talet utan resultat.
De mest fant as tiska forslag såg
sag daljus och
oeh utgor ett intressant och
oeh
ge ns Ijus
mangen gång
mången
gang roande studieobjekt. Ar
1934 tillsatte statsrådet
statsradet en kommitte
med uppdrag att bl. a. utarbe ta fOrslag till
tiIJ revision av Finlands vapen,
dock så,
sa, att skOlden skulle
skuIle bli ofOrtill sitt inneh
innehan
åll lika ndrad, m. a. o. tiIJ
tydig med uppsalavapnets skOld . Kommittens arbe te slutfOrdes år
ar 1936 och
oeh
resulterade i ett digert betankande,
som ave
aven
n utgavs i form av ett h afte
med vape nfOrslagen
fargtryek 7 ).
fargtryck
Sjalva
Sj
alva skolden beskrives pi!
på foljande
satt: »1 rott faIt ett uppratt ståend
staend e,
kront, gyllene
gyIlene lejon, som med bakfOt terna trampar
tram par p åa en bar kroksabel
och i den hogra, bepansrade framtassen hålIer
haIler ett bart svard. Pansaret
samt svards- och
oeh sabelklingorna ar av
silver, varernot
varemot p ansarets Icdplåt
Icdplat samt
svardets och
oeh sabel
sabeln
n s fasten ar av guld .
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SkOldfaltet ar b estrott med nio rosor
av silver •.
Otvivelaktigt hade man gjort ett
grundligt arbete, som emelIertid
emeIIertid inte
ledde till n ago
ågo t annat synligt resultat
an ovannamnda h ~ifte som numera,
till fortret
fonret for intresserade heraldiker,
svårt att uppbringa.
a t ytterst svan
Knappast kan n ågon
agon av d e ova
ovan
n
anforda vapenbeskrivningarna gora
ansprak. på
anspråk.
pa att vara fulIkomligt
fuIIkomligt exakta. Avsikten m ed beskrivningen ar
ju som kant den, att en koncentrerad
koneentrerad
text med begagn ande av den speciella
speeiella
heraldiska terminologin skalI
skaIl leda vap enkonstnare n till att avbilda vapnet
ratt utan n ågon
agon som h elst forebild.
Lat oss i det foljimde idetalj
Låt
i detalj genomga hur Finlands vapenskOld borde
gå
blasoneras for att j hogsta, mojliga
grad motsvara uppsalava pnet och
oeh dessutom uppfylla
uppfyIla villkoren fOr en koncis
koneis
ng.
va p en beskrivni ngo
Sku ldfiiltet
Sko
ldfiilt et r Ott.

Skoldfigu.Terna

Lejonet ar av guld. Djurets uppstaIIning m ed huvudet i profiI
profil
r at ta stallning
ar den normala, vilket inte tarvar
narmare preeisering
precisering8 ).
L ejonet ar kront med en oppen
bladkrona av guld. Kronans typ ar
den normal a som skoldfigur, varfor
varIor
den inte behover beskrivas.
Djurets bevaring sakn ar sarskild
markering i anna n tinktur, vilket i
beskrivningen måste
maste b eaktas. Annars
ar avvikande tinktur obligatorisk.
Lejonet h åller
aIler ett till
tiIJ hugg lyftat
svard, vilket
vil ket kortast torde återges
aterges med
uttryeket .svingar ett svard •. Att kauttrycket
rakterisera svardet som . bart. kan
saklOst utelamnas redan p åa grund av
att klingans tinktur anges: silver. Fastet tir av guld .

Finlands vapensk61d
vapensk6ld

Skulle lejonets hogra arm forse
forsess
med harnesk, kan den inte bojas bakåt
bak:h
i armbågsleden
armMgsleden och fOljaktligen
fOl jaktligen inte
motsvara fOrebilden i Uppsala. Har
fOreligger uppenbarligen en kombinations£igur: lejon med mansklig hoger
tionsfigur:
arm ikladd harnesk 9). Harnesket ar
av silver, ledplåten
ledpIaten av guld, och uttrycket .harneskkHidd. torde otvetydigt inbegripa såval
saval armpansar som
stalhandske.
stålhandske.
Djurets svans skall vara enkel och
icke kluven och fordrar sålunda
salunda ingen
narmare bestamning. Att den avbildas
narrnare
som en narmast siffran 8 liknande
slinga måste
maste anses vara en ren kompositionsdetalj av sådant
sadant slag som inte
behover beaktas i blasoneringen.
Lejonet trampar på
pa en sabel.
sabe!. Djurels
uppratta stallning fOnItsatter
fOrutsatter att d et
el
med sina bakfotter
bakfOtter står
star på
pa sabeln. A tt
klingan ar blottad behover
b ehover inte preciseras av samma skal som galler svar£altet
det. Sabelns place ring bjalkvis i faltet
ger sig sjalvt emedan lejonet b eskrives
trampande p åa denna. Daremot bor
uppges att sabeln har klingan riktad
mot vanster. Nodvandigheten att aven
faststalla, att sabeln vander eggen nedat tonIe
åt
torde kunna utelamnas, emedan det
naturligare ar att d juret står
star på
pa klingans oskarpta kant (= normalfall).
Silverrosorna, till antalet nio, ar
nagot ojamt strodda i uppsalava
något
uppsalavapnets
pnets
faIt.
Hilt. Termen bestTodd fOrutsatter
strangt heraldiskt, 1:0 att figurantalet
£igurantalet
icke ar preciserat utan kan efter behov varieras, 2:0 att deras antal ar bebetydligt storre an 9, 3:0 att de ar jamt
fordelade i faltet Odl kan av huvuclhuvuelfiguren helt eller
elIer delvis tackas. Att
beskriva rosornas stallning mede1st
medelst
termen »ordnacle.
»ordnaele. ar vanskligt, emedan aven i detta faH en jamn, symmetrisk fordelning fordras, vilket
vil ket i sin
tur kan foranleda
foranleela tveksamhet vid huvudfigurens gestaltning. Rosorna ar

ursprungligen fyllnadsfigurer,
fylInadsfigurer, men då
ela
folkopinionen idem
i dem ser ele
de nio histomaste
te anriska landskapen i Finland, mås
talet bibehållas
bibehallas konstant. Ehuru ingendera av ovan anfOrda blasoneringsalternativ fyller de heraldiska kraven,
haven,
torde dock det forstnamnda lampa sig
battre i en arbetsinstruktion fOr vapenkonstnarer. Dessutom m åil. man obatminstone i nordisk heservera, att åtminstone
raldik, regeln om strodda småfigurer
sma£igurer
genomfOrts10).
i faltet,
£altet, aldrig strangt genomfOrtslO).
Angivandet av antalet rosor uppenbarar avsikten att alia ar helt synliga.

3. En modam version av uppsalavapn et.
Komponerad av h eraldikenl Ahti Hammar, Helsingfors.

Med beaktancle
beaktanele av ovananfOrda argument skulle sammanfattningsvis beskrivningen av Finlands riksvapen
lyda:
»1 rott faIt ett kront lejon som
trampar på
pa en vanstervand
vanstervanel sabel Odl
vars hogra ram ersatts med en harneskkladd arm svingande ett svard;
lejonet, dess krona om bevaring, armharneskets ledplåt
ledpH'tt Odl vapnens fasten
av guld, vapnens klingor Odl harnesnio
ket av silver. Faltet bestrott med nia
rosor av silver».
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Noter
I) Emerik Olsoni: Finlands vapen, Liv
rustkammaren, Vol. VIII: 7-8, Stock
holm 1959. Recension i HT n:o 3/
1961.
2) Arvid Berghmann: Dynastien Berna
dottes vapen och det svenska riksvap
net, Stockholm I 944, s. 6.
3) Arvid Berghman: Om Finlands riks
vapens äldsta utseende, Hufvudstads
bladet 23.7.1944. Författaren förmo
dar avsikt att ordna rosorna i sköl
den infattningsvis (•en orle,).
4) Carl Nordenfalk: En svensk vapen
bok från år 1562, Meddel. från Riks
heraldikerämhetet IX,
Stockholm
1940; jfr. beskrivningen av Karelens
vapen s. HlO.

5) K. A. Bomansson, Historiallinen ar
kisto X, Helsingfors 1889, s. 335.
6) G. A. Granfelt: Finlands ridderskaps
och adels vapenbok, Helsingfors 1889.
7) Vaakunatoimikunnan mietintö, Hel
sinki 1936.
8) Se t. ex. A. C. Fox-Davies: A Com
plete Guide to Heraldry, 1951 s. 173.
9) Emerik Olsoni, a. a. s. 169. Mag. O1sonis förmodan att den västerländska
armen i Karelens vapen kan ha in
spirerat till kombinationsfiguren är
bestickande i synnerhet med beak
tande av vapnets f. ö. tendentiösa
symbolik.
10) Poul Bredo Grandjean: Det danske
Rigsvaaben, Kpbenhavn 1926, s. 66 ff.
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