Rörande förslag till ny logotyp för Kalmar stad
Kommunstyrelsen i Kalmar Stad har beslutat om att ersätta kommunvapnet med en logotyp.
Förslaget har mött kritik och Svenska Heraldiska Föreningen håller med i den kritiken. Ur ett
kulturhistoriskt såväl som ur ett heraldiskt perspektiv.
Vi skriver logotyp eftersom vi anser att man har fått det heraldiska regelverket om bakfoten när man
säger att ”Det som är gammalt i vapnet är den heraldiska beskrivningen, hur tornet ska se ut, att
stjärnorna och vågorna ska finnas där och det är intakt. Det vi har gjort är en konstnärlig modernisering
för att få en gemensam profil för Kalmar som varumärke.”
Vi vill här poängtera att det nya förslaget inte följer blasoneringen, det vill säga det kommunen kallar den
heraldiska beskrivningen, då man har frångått flera delar av det ursprungliga vapnet. Vi behöver inte
räkna upp vilka delarna är. Vi väljer hellre att hålla med i grundtanken i förnyelsearbetet och hoppas att
Kalmar kommun i stället gör det på rätt sätt och då får ett nytt uttryck av ett gammalt vapen. Det går att
rita om vapnet så att det får en modernare stil och samtidigt fortfarande vara samma vapen!
Det faktum att Kalmars vapen är Nordens äldsta är i sig ett argument att inte kasta ut barnet med
badvattnet när det går att både förnya och behålla. Ert vapen är ett kulturarv som har ett värde utöver det
som känns trendigt och modernt idag.
Vi står till ert förfogande om ni vill ha sakkunskap i heraldiska spörsmål. Det är ändå Svenska
Heraldiska Föreningens syfte.

Åtskillnaden vapensköld och logotyp
Det är stor skillnad på ett heraldiskt vapen och en logotyp. Den senare glöms bort när en ny presenteras.
Den förra lever för alltid eftersom det är originalet. Den nyskapade logotypen kommer alltid ses som ett
onödigt påfund. Inte minst då det ursprungliga kommunvapnet lever vidare genom såväl äldre
avbildningar som i användandet hos föreningar, privatpersoner mm.
Svenska Heraldiska Föreningen råder därför Kalmar stad att avstå från att byta ut sitt kommunvapen.
(Vilket ni faktiskt gör om ni antar det nya förslaget).
Ert stadsvapen förtjänar det. Och vi tror att ni tjänar på det.

Med vänliga och respektfulla hälsningar,
Svenska Heraldiska Föreningen
Genom
Stefan Bede, kommunikationsansvarig
Telefon: 0705-521865

1

