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MANNERHEIM-RISTISTÄ RINTAMAMIEHEN KOKEMUKSIIN – HAGELSTAM & CO:N TULEVA 

HUUTOKAUPPA TARJOAA MILITARIAMAAILMAN HELMIÄ   

Suomen johtava huutokauppatalo Hagelstam & Co järjestää tiistaina 17. marraskuuta militariaan keskittyvän 

erikoishuutokaupan, jossa myydään lähes 250 esinettä. Muutamia esimerkkejä esineistä: 

Mannerheim-risti on Suomen ylivoimaisesti tunnetuin ja arvostetuin kunniamerkki. Nyt myyntiin tuleva risti 

nro. 153 luovutettiin luutnantti Arvo Veikkaselle lokakuussa 1944. Veikkanen kunnostatui tuhoamalla vihollisen 

tankkeja viekkaalla toiminnallaan ja omaa henkeä uhmaamalla. Risti myydään alkuperäisen luovutuskirjan ja 

pienosmerkin kanssa.  

Spelernaja-avain luovutettiin niille sankarijääkäreille, jotka itsenäisyystaisteluiden aikana vangittiin ja 

passitettiin Venäjän pahamaineiseen vankilaan jopa vuosiksi. Avain on kopio sellin avaimesta ja jalkakahleista. 

Spalernaja-avain on tiettävästi myönnetty vain 39 kertaa, joten kyseessä on todellinen harvinaisuus. 

Anna Mutanen, Karjalan satakielenä tunnettu oopperalaulaja, esiintyi usein rintamalla ja hänen monet 

kunniamerkit tulevat nyt myyntiin. 

Huutokaupassa on myös mukana paljon harvinaisia esineitä, jotka kuvaavat sodan arkea, kuten 

lääkintävälineitä, valokuvia, kenttäpostia ja päiväkirjoja. 

Myyntiin tulee myös suuri kokoelma erilaisia puukkoja: muun muuassa puhdetyöpuukkoja, upseeripuukkoja 

sekä harvinaisia keräilypuukkoja. 

”Mannerheim-ristit tulevat harvoin myyntiin ja niillä on vankka seuraajakuntansa. Ritareiden omat tarinat ovat 

huikeaa luettavaa ja luutnantti Veikkasen tarina on todellinen sankaritarina”, kommentoi Hagelstamin 

intendentti Thomas Luoma. ”Spalernaja-avaimen ja Anna Mutasen tarinat ovat erittäin kiehtovia suomalaisessa 

sotahistoriassa”, jatkaa Luoma.  

 

Medialla on mahdollisuus tutustua huutokaupattaviin esineisiin Hagelstamin intendenttien johdolla tulevana 

perjantaina 13.11 klo 12-14 osoitteessa Tehtaankatu 27. Ilmoittautumiset osoitteeseen 

hagelstam@hagelstam.fi. Yleisö voi tutustua esineisiin 11-16 marraskuuta osoitteessa Tehtaankatu 27. 

 
Lisätietoja:  
 
Intendentti Thomas Luoma , puh. 09 0400 577 965 / thomas.luoma@hagelstam.fi 

Toimitusjohtaja Mats Wolontis, puh. 040 5060 880 / mats.wolontis@hagelstam.fi 

Hagelstam & Co on vuonna 1979 perustettu, Suomen vanhin täysin kotimaisessa omistuksessa oleva taiteen 

huutokauppatalo. Hagelstam & Co:lla on kaksi toimipistettä Helsingissä. Hagelstam & Co välittää  vuosittain yli 

12.000 taideteosta ja arvoesinettä. Huutokauppoja järjestetään kuukausittain, sekä vasara että online, 

jatkuvasti vaihtuvilla  teemoilla. Yhtiössä työskentelee noin 20 henkilöä ja vuosiliikevaihto on noin 5 MEUR. 

Lisätietoja www.hagelstam.fi  
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