
Konstnärlig frihet kontra förlagan
Idé och principskisser kring ett vapen
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Serafimersköld nr. 578. Storfurst Dimitrij av Ryssland 
målad 2007-02-23, Leif Ericsson.

I min egenskap som heraldisk konstnär och som vapenmålare vid Kungl. Maj:ts Orden ställs man inför 
många svåra utmaningar både konstnärligt och grafiskt. 
   Man kan fråga sig om man har en konstnärlig frihet inom heraldiken? Jag anser att man har det. Med 
den friheten följer dock med ett stort ansvar. För att vårda ansvaret och även vårt heraldiska arv måste 
varje konstnär bestämma sig för på vilket sätt han arbetar. Jag menar att konstnären medvetet eller 
omedvetet med sitt temperament, stil och kunskap gör dessa val, jag föredrar att göra det medvetet. 
   I mitt arbete har jag ett antal principer som jag arbetar efter. Dessa grundsatser är inget som jag 
önskar att man ser som absoluta och kan således inte följas bokstavligen i alla situationer. De skall 
snarare ses som mina ledstjärnor inom den heraldiska konsten.
   I mitt yrke som vapenmålare och konstnär så använder jag dessa principer dagligen. Jag utgår 
således i mitt resonemang från de svårigheter och utmaningar som uppstår vid målandet och skapandet 
av motiven för serafimersköldarna. 

Mina egna grundprinciper: 
• Tydlighet på distans
• Hedra den vapenförande
• Kraft 
• Skönhet 
• Precision 

Tydlighet på distans
En av heraldikens grunder är att vapenbilden framställs tydligt för att kunna identifieras enkelt, även 
på distans. För mig gäller denna regel framför allt själva vapenbilden. 
Då serafimersköldarnas vapenmotiv i stor utsträckning under de senaste 40 åren har utgjorts av 
nationernas riksvapen så kan denna regel vara svår att följa. 

Leif Ericsson Sid.1 av.6



   Innehållet i serafimerskölden är mer än bara vapenbilden. Dess grundform utgörs av en rektangulär 
kopparplåt med svart botten och vapenskölden i centrum, som omges av serafimerkedjan eller 
ordensbandet, oftast krönt med rangkrona eller en nationell symbol med ordenstecknet i kopparplåtens 
nedre kant. I kopparplåtens överkant målas eventuellt valspråket på vitt devisband med gyllene text.
Vid närmare studier av serafimersköldarna så ser man tydligt att devisband, serafimerkedjan och 
korset framställs naturtroget och detaljrikt. Detta gäller även rangkronan i vissa fall men det 
förekommer en betydligt större variation avseende grafisk formgivning och ”heraldisering” av dessa.
   Följaktligen är mina regler avseende heraldiska val gångbara på vapenbilden i sig själv och endast på 
omgivande ting i begränsad omfattning. 
   Tydlighet är för mig en av de avgörande reglerna inom heraldiken och dess formspråk. Avgörande 
för tydligheten är färgvalen och disponeringen av tinkturen på vapenbilden.
   Det är för mig ingen tillfällighet att våra heraldiska färger och metaller ligger mycket nära 
elementarfärgerna inom färgläran. Enligt färglärans grunder så finns det 6 st. elementarfärger röd, gul, 
grön, blå, vit och svart och dessa kan inte vid närmare analys tolkas som någon av de andra 
elementarnyanserna. Med detta menas att man endast uppfattar en nyans när man studerar färgen noga.          
   Oftast krävs ett tränat öga för att avgöra det. Exempel är att elementargrön inte är blågrön eller 
gulgrön utan att ögat uppfattar endast grön. Just grön kan blandas av blå och gul men man kan inte 
uppfatta båda nyanserna samtidigt, dvs. man kan inte uppfatta en blågul grön nyans. 
   Nu är t.ex. heraldisk röd inte detsamma som elementarröd, den heraldisk röda innehåller små 
mängder blått. Detta innebär att den bryter annorlunda än elementarröd. 
   Jag är övertygad om att heraldikens ursprungsfärger är knutet just till färgernas kemi och hur de 
kompletterar varandra. Det är just det som gör att sköldarnas motiv blev tydliga på slagfältet och 
identifierbara på distans. Vi ser även elementarfärgerna inom andra sammanhang t.ex. trafikskyltar. 
   Den kunskap som finns avseende elementarfärger och hur de kompletterar varandra är viktiga regler 
att känna till för att kunna skapa tydlighet på distans.
   Ytterligare en aspekt i detta ämne är också ländernas egen tradition och kultur. Svårigheten för mig 
som vapenmålare blir då att avväga mellan heraldiska traditioner och nationens eget val. Jag anser att 
vi skall sträva efter regeln om tydlighet i vapenbilden dvs. färgval, tydligt avvägda tinkturer och ett 
kraftfullt formspråk. Det är också viktigt att respektera riksvapnets ursprungliga färgsättning. En 
landsman ska uppleva att deras vapen går att identifiera som sitt eget. 
   Just inom området ”tydlighet” kommer heraldiken i kontakt med andra formspråk så som t.ex. 
trafikskyltar och reklam. Det är mycket viktigt att man som heraldisk konstnär är medveten om det. 
Aktiva konstnärer måste beakta detta i sitt formspråk för att inte kraften i ett vapen skall förgås eller 
förvanskas. 
   Innebörden av det är att man inte ska kombinera färger fel så att den heraldiska kompositionen 
missgynnas eller använder en formgivning som tappar i tydlighet.
   Ett annat exempel är att man formger människa, djur och fabel på ett förlöjligande sätt eller i 
manierad stil. Ett av de tydligaste exempel jag känner till är Förbundsrepubliken Tysklands vapen som 
har råkat ut för det mesta genom tiderna. Se bildexempel. 

                                        
Bild 1           Bild 2            Bild 3

   I Tysklands fall så är det av yttersta vikt att framställa den heraldiska örnen så att den uppfattas som 
en kraftfull örn med bra kroppshållning, sträng blick och tydligt vingspann som väl fyller vapenbilden.
En annan viktig aspekt är att undvika en känsla av vägmärke eller skylt, man ser tydligt när t.ex. en 
människa blir stel eller övertydlig vilket ger ett ”dött” intryck. 
   En trafikskylt behöver inte förmedla en känsla, det anser jag skiljer heraldiken från andra formspråk.
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I dessa exempel kan det vara svårt att avgöra om det rör sig om en örn eller annan fågel.
   Man ser också att örnen i bild 3 tappar i tydlighet, detta beror på de sirliga linjerna och överdrivet 
kurviga fjädrar präglade av renässansstil och sen 1800-tals formgivning.
   I andra fall kan det röra sig om andra typer av dekorationer eller rena utsmyckningar inom 
vapenbilden vilket också förtar tydligheten.
   När det gäller riksvapen så förekommer det att man har delstater eller provinssköldar i sitt vapen. 
I sig ser jag inga problem med det, men rent konstnärligt så ser man att det skapas ett plottrigt intryck.
Detta problem har jag upplevt bla. med det ryska riksvapnet. Traditionellt så har serafimersköldarna 
avbildat ”lilla” riksvapnet med svart dubbelörn på gyllene botten med hjärtsköld. Historiskt finns det 
flera alternativ. För att påvisa detta historiska arv så formgavs serafimersköld nr. 578 Storfurst Dmitrij 
av Ryssland med just dessa provinssköldar. Dessa är placerade inom örnens vingspann runt 
hjärtskölden.

Hedra den vapenförande
Att heder var något som våra förfäder hade i tankarna när de första vapnen skapades är inte svårt att 
förstå. Det är också det ursprunget som jag som heraldisk konstnär försöker påminna mig själv om. 
   De flesta riksvapen jag har träffat på har en symbolik som är medvetet vald. Den symboliken får inte 
försvinna i formgivningen av en ”modern” upplaga.
   Det kan till och med vara så att man har möjlighet att förstärka symboliken genom ett tydligare 
formspråk.  
   ”Att hedra”, menar jag i mitt fall ofta handlar om att beakta nationernas val och även förlagans 
formgivning. Serafimersköldar har i detta avseende varierat genom tiden. 
   Bengt Olof Kälde strävade efter att konsekvent endast måla den heraldiskt korrekta vapenbilden 
omgiven av Serafimerordens kedja och kors.  
   Den principen lever kvar i dag men är svår att hålla sig till när en nation helt avstår från heraldiska 
vapen och det finns flera exempel på detta, bl.a. för Jordanien, Frankrike och Thailand (Siam). I dessa 
fall menar jag att man måste se till respektive nation och från fall till fall formge en harmonisk 
serafimersköld.
   Eftersom många riksvapen följs av en tydlig beskrivning av innehåll och symbolik så kan jag som 
konstnär finna vägledning inför mina val. Som ett exempel så kan vi studera Jordaniens val av 
riksvapen som inte egentligen är ett heraldiskt vapen. Jordaniens vapen innehåller tio tydligt beskrivna 
symboler:

1. Kunglig krona som symbol för kungadömet
2. Den röda färgen i tältet är en symbol för uppoffring
3. Den vita insidan är en symbol för folkets oskuld och renhet
4. Fanorna symboliserar det stora arabiska upproret
5. Pilgrimsfalken är en symbol för Muhammed guds budbärare och representerar kraft, mod och 

värdighet 
6. Den blå globen är en symbol för spridningen av Islam över världen
7. Den förgyllda skölden är en traditionell arabisk sköld som symboliserar beskyddet av lag och 

rättvisa
8. Palmbladen och vetekvistarna är en symbol för välstånd
9. Traditionella arabiska vapen, svärd, spjut och pilbåge till nationens försvar
10. Devisbandet är nationens valspråk med text
Till vänster: Kung Abdullah Bin Al Hussein
I mitten: Konungen av Hashemites kungarike av Jordanien 
Till höger: Som ber om hopp och framgång genom Gud

   Med denna beskrivning som grund anser jag att man som konstnär måste ta ställning till 
fördelningen av dessa ”tinkturer” och formgivningen av dessa. 
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   Det blir också viktigt att sträva efter att återge en känsla av arabisk kultur och för att vapnet skall 
uppfattas som kännetecknande för just Jordanien. Grunden ”att hedra” sin bärare är gångbar även inom 
heraldiskt korrekta vapen. 
   Angivna och valda symboler är viktiga är värna och formge väl. Tänkvärt är återigen att en dålig 
formgivning kan förta vapnets känsla och kraft, se även tidigare stycke om tydlighet.
   Som Serafimerordens vapenmålare så har man ofta tillgång till förlagor i så väl färg som text. 
Viktiga frågor är att beakta hur vapenbilderna har utvecklats. Finns det en lång tradition inom 
nationen?  Vilken typ av vapen är det? Används olika typer av nationella vapen. 
   I dag förekommer flera olika typer som är aktuella för serafimersköldar bl.a. heraldiska riksvapen, 
personliga heraldiska vapen för t.ex. presidenter och icke heraldiska symboler.

Serafimersköld nr. 842.  Drottning Rania av Jordanien  
målad 2007-04-22, Leif Ericsson.

Kraft 
För mig så är heraldiken en konstform som ska ge uttryck för kraft och passion. Det är det som skiljer 
heraldiken från andra ”strikta” grafiska formspråk som t.ex. vägskyltar. Som ett exempel kan nämnas 
att en vägskylt har som syfta att förmedla en information som inte skall kunna misstolkas och där till 
på mycket kort tid. 
   Heraldiken menar jag har samma grund att vara tydlig men att också förmedla bärarens kraft och 
budskap. 
   Detta är i vissa fall mycket svårt att i ord förklara men när man står inför ett vapen som är kraftfullt 
och väl formgivet så är det mycket påtagligt. Med distinkthet och ett bra formspråk så kan man uppnå 
"kraftfulla" heraldiska vapen.
   En utmaning jag ställs inför är när en nation har ett vapen bestående av många fält, vilket också 
innebär att vapnet kan tappa både kraft och balans. I dessa fall är teknik och hantverk mycket viktigt. 
Som jag har sagt tidigare så är balans, färgval och formgivning viktiga moment. Detta gäller särskilt 
för att uppnå kraft i ett vapen. 
   I bildexemplet som jag tycker visar ett kraftfullt och talande vapen, notera lejonets blick, 
hållning och tyngd. Värt att notera är också hur pass väl tinkturen fyller vapenbilden. 
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   Kraft är för mig inte bara att måla med raka linjer och tydliga gränser. Det är också en blandning 
mellan teknik, förmåga och val av material. 

 
Serafimersköld nr. 762.  Prins Albert av Belgien   

målad 1992, Bengt Olof Kälde.

Skönhet 
Skönhet inom heraldiken handlar många gånger om att välja former på vapenskölden och tinktur som 
är i harmoni med varandra. Inom vapenbilden finns en klar begränsning efter som skuggning och 
utsmyckning generellt inte skall finnas.  
   Men skönheten i själva vapenbilden skall inte för den sakens skull förringas. Det är viktigt att t.ex. 
fabeldjur eller människa framställs med vackra drag och symmetri.
   Vapensköldar kompletteras många gånger av hjälmprydnader, vapentält och rangkronor. I större eller 
mindre utsträckning heraldiseras dessa prydnader och kan ibland helt smälta samman konstnärligt med 
själva vapenbilden. 
   Som jag ser det kan man med fördel göra rika utsmyckningar runt vapenbilden för att förhöja 
skönheten av hela motivet. 
   Jag anser också att själva syftet med dessa prydnader bottnar i det enkla faktum att man behövde 
”smycka” sina vapensköldar mot bakgrunden av stilepokernas inflytande på den heraldiska 
formgivningen genom tiderna. 
   Som serafimermålare är det mycket vanligt att omgivande prydnader är detaljrika inte minst själva 
serafimerkorset och ordens stora tecken. Men observera att det förekommer ibland en rik utsmyckning 
av själva riksvapnet och även prydnader runt vapenbilden i dessa sammanhang. Det innebär då att 
kunna förena detaljerna så att hela kompositionen blir harmonisk. I vissa fall så utelämnas all 
utsmyckning runt vapenbilden för att helheten med ordenskedjan skall bli bra.  
   För serafimersköldarna så används ”lystertekniken” för att uppnå ett vackert resultat. Denna teknik 
innebär enkelt beskrivet att man lägger tunna lasyrer på metall dvs. slagmetaller. Effekten som skall 
uppstå är att underliggande metall skall lysa igenom färgskikten så att en skimrande lyster uppstår vid 
belysning av skölden. Detta kan i det närmaste jämföras med glasmåleri eller målning på emalj.
Effekten förstärks också med tunna linjer i kanten på vapenskölden och av vissa fält sk. ”High Lights”. 
Detta ser man när man studerar de äldre sköldarna noga.
   Tekniken är klassisk och härstammar från 1700-talets serafimersköldar och återinfördes med 
Bengt Olof Kälde 1985. Det är en tidsödande process men det lönar sig att arbeta långsamt och 
noggrant.

Precision
Några av mina principer flyter in i varandra och innebär också till viss del att jag upprepar eller 
förtydligar ämnet. ”Precision” är delvis komposition och ett tydligt formspråk men det handlar också 
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om tekniken och penseldragen. I grunden så är det alltid ett stort krav på raka penseldrag och exakt 
formgivning. Att arbeta på metall och med förgyllning förstärker detta krav ytterligare.
   Precision är för mig att vara stadig på handen och noggrann i mätning och formgivning. Ofta handlar 
det också om att kunna formge och komponera med olika grafiska former samtidigt.  
   Utifrån dessa grundinställningar eller principer kvarstår frågeställningen om konstnärlig frihet.
   En stor del av de principer jag har talat om handlar om subjektiva bedömningar och enskildas 
”känsla” för motiv och komposition. Det är för mig inspirerande att vi är olika i sinne och karaktär 
vilket också ger olika resultat när vi komponerar vapen. 
   Jag hoppas genom mina principer kunna uppnå en bra nivå i mitt utövande, men också att kunna 
inspirera andra till förnyelse och engagemang inom heraldiken. Den konstnärliga självständigheten är 
viktig men också krävande.
   Mitt råd till utövande konstnärer är att hålla sinnet öppet för intryck och träna handen till hög 
precision. För mig kommer alltid själva skapandet och vapenbilden i första rummet. 

Denne artikel er baseret på et f oredrag holdt på den 4. nordiske heraldikerkonference den 4. - 6. maj 
2007 på Frederiksborg Slot i Hillerød
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