Göteborg 2019-05-31

Rörande förslag till ny grafisk profil för Ängelholms kommun
Svenska Heraldiska Föreningen applåderar Ängelholms nya uppdaterade kommunvapen!
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ängelholm har beslutat att förnya kommunens grafiska profil. Beslutet togs onsdagen
den 29 maj 2019 och Svenska Heraldiska Föreningen gläds åt det fina förslaget och hoppas att det vinner bifall i
fullmäktige. Beslutet är en följd av att det finns ett behov av att anpassa sig till det nya digitala landskapet där gamla
vapenritningar ofta är svåra att använda på ett ändamålsenligt sätt. Beslut i frågan om godkännande av det nya förslaget
tas 24 juni i kommunfullmäktige.
Förslaget har utarbetats med lätt hand och i god heraldisk tradition, bland annat i samarbete med statsheraldikern vid
Riksarkivet vilken har lämnat sitt godkännande av den reviderade nya vapenteckningen. Det är ett fint exempel på att
man kan förnya kommunens symbol, vara trogen mot det kulturhistoriska arvet och samtidigt helt anpassad för de olika
digitala plattformar som en kommun behöver för sin kommunikation med innevånare i kommunen.
Svenska Heraldiska Föreningen välkomnar Ängelholms kommuns nya vapen vilket är helt troget blasoneringen. Vi
hoppas och uppmuntrar kommunen att fortsätta använda sitt vackra vapen fullt ut – utan att åsidosätta det till att
endast användas vid ceremoniella, högtidliga och exklusiva tillfällen, vilket tyvärr ofta varit fallet den senaste tiden när
allt för många kommuner har ersatt sitt vapen med en logotyp.
Skillnaden mellan en vapensköld och en 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. Det här har arbetsutskottet förstått och tagit fasta på.
En vapensköld utstrålar trovärdighet och stabilitet, två egenskaper vars värde inte kan underskattas idag. En vapensköld
är också ett kulturarv som har ett värde utöver det som känns trendigt och modernt idag.
Vill man förmedla modernitet, trygghet, stabilitet och öppenhet finns det i heraldiken en inneboende styrka – det går att
rita om vapnet så att det får en modernare stil och samtidigt fortfarande vara samma vapen. Det har Ängelholm gjort på
ett synnerligen förtjänstfullt sätt. De har dessutom förstått att ta vara på den kunskap och hjälp som står att finna hos
Riksarkivet.
Vi uppmanar fullmäktige att säga ja till det förslag som föreligger. Ängelholm förtjänar det!
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