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Fellesnemnda 26.04.16 

Sak 38/2016 Valg av kommunevåpen for nye Sandefjord kommune 

 

 

Prosjektleders innstilling  

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18, «Fangstmann» 

som kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 
 

2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 
 

 

Vedlegg 
Forslag til kommunevåpen: 

 Nr. 10 Aks 

 Nr. 11 Hvalhale 
 Nr. 18 Fangstmann 

 Folkets favoritt 
 
 

Sammendrag 
Etter fellesnemndas møte 15.mars har juryen arbeidet med vurdering og tilpasning av 
innkomne forslag til kommunevåpen. 
 
Juryen har kommet frem til at tre våpen presenteres for fellesnemnda, og at alternativet 
Fangstmann (nr 18) anbefales valgt som kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 
 
Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som godkjenner kommunevåpen, etter 
innstilling fra Riksarkivet. Riksarkivet har i en foreløpig tilbakemelding til heraldiker Eide 
signalisert at ingen av de tre gjenstående alternativene vil bli anbefalt overfor 

departementet, da de etter Riksarkivets syn ikke tilfredsstiller de heraldiske krav.  
 

 
Bakgrunn 

Fellesnemnda besluttet i sitt møte 15. mars, sak 34/2016 at komiteen for kommunevåpen og 
ordførerkjede skulle «gjennomføre en utvelgelsesprosess jf. fase 2 og 3 i saksutredningen, og 
ut fra denne presentere forslag til nytt kommunevåpen for prosjektleder.» 
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Jf. beskrivelsen av prosjektets tredje fase er det nedsatt en jury som skal utpeke tre 
vinnerkandidater blant de innkomne forslagene ut fra følgende kriterier: 

1. Kommunevåpenet må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til 

kommunevåpen i Norge.  

2. Kommunevåpenet må representere den nye kommunens egenart på en god og 
lett gjenkjennelig måte. Det være seg egenart i samfunnsliv, næringsvirksomhet 
og/eller historie. 

3. Kommunevåpenet skal være dekorativt og estetisk.  

4. Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design som skal fungere i små og 
store formater. 

5. Kommunevåpenet bør fungere som en god merkevare for den nye kommunen.  

 

De tre forslagene legges fram for prosjektleder som fremmer innstilling til Fellesnemnda for 
politisk avgjørelse senest 15. mai 2016. 

 
 

Saksfremstilling 
Juryen har siden fellesnemndas møte 15. mars vært samlet tre ganger: 17. mars, 4. april og 
20. april. Mellom møtene har det vært korrespondanse på e-post. 

 
I møtet 17. mars ble juryen konstituert og Bjørn Ole Gleditsch utnevnt som juryformann.  

 
Tidlig i prosessen hadde rådgiver Jan Eide en gjennomgang av de 40 innkomne forslagene. 

Forslagene ble delt inn i tre kategorier:  
a) Forslag Eide mente var i henhold til de heraldiske kravene (7 kandidater). 

b) Forslag Eide mente kunne justeres slik at de ville innfri de heraldiske kravene (9 
kandidater)  

c) Forslag som brøt med de heraldiske prinsipper i en slik grad at de umulig kunne tas 

med videre (24 kandidater + 1: «Folkets favoritt») 

 

Etter en slik grundig gjennomgang konsentrerte juryen seg om de 16 gjenværende 
forslagene (pkt a) og b). Etter nærmere vurdering og gjennomgang satt juryen igjen med fire 

forslag (alternativer) som de ønsket å gå videre med. Heraldiker Eide skulle gjøre mindre 
justeringer på disse fire fram mot neste jurymøte - dels for at forslagene skulle fremstå i 

henhold til heraldiske krav, og dels for estetiske forbedringer etter juryens ønske. Eide skulle 
også ta kontakt med Riksarkivet for å få deres umiddelbare vurdering av de fire gjenværende 

forslagene.  
 

16. april fikk juryen oversendt de fire forslagene i litt ulike varianter og fargealternativer. 
Forslagene var justert slik at Eide mente de burde være innenfor de kravene heraldikken 

stiller. Han hadde også lagt ved Riksarkivets vurdering av forslagene slik de nå forelå.  
 
Kort oppsummert var tilbakemeldingen fra Riksarkivet at tre av de fire forslagene ikke var 
akseptable i hht heraldiske krav. Det eneste forslaget Riksarkivet kunne gå god for var det 
som juryen hadde vurdert som det minst aktuelle av de fire.   
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Med dette som utgangspunkt møttes juryen til sitt siste møte 20. april, hvor man kom frem 
til en enstemmig anbefaling. 

 
 

Juryens anbefaling – kommunevåpen for nye Sandefjord kommune 
I sitt møt 20.april kom juryen frem til følgende enstemmige anbefaling: 
 

Juryen innstiller følgende tre forslag: 
 Nr. 10 Aks 

 Nr. 11 Hvalhale 
 Nr. 18 Fangstmann 

 
Av disse tre anbefaler juryen av fellesnemnda velger nr. 18 Fangstmann 
 
 

Nærmere om de tre forslagene 

Nr. 10 AKS 

Blasonering:  I blått, tre kryssede, gull kornaks. 

Juryens begrunnelse: Tre aks representerer at det er tre kommuner som slår seg sammen.  

Aksene avspeiler den nye kommunens bidrag til vekst og utvikling.  At aksene er krysset er et 

symbol på samhørighet og samarbeid. Jordbruk har dessuten en viktig plass i den nye 

kommunen og nye Sandefjord vil bli den største landbrukskommunen i Vestfold. 

Forslagsstillerens begrunnelse: ”SAS – Stokke, Andebu og Sandefjord er alle kommuner med 

betydelige landbruksarealer. Felles for disse byene er at jordbruket særlig er konsentrert om 

korndyrking, og kornsorten det dyrkes mest av er bygg. Å opprettholde jordbruket i Norge er 

stadig viktig i en tid med stor utbygging. I regjeringens landbruks-og matmelding, er det et 

viktig mål å øke matkornproduksjonen i takt med befolkningsøkningen.  

Motivet viser tre kornaks i (opprinnelig) gull på rød bakgrunn. Hvert kornaks representerer de 
tre kommunene; Stokke, Andebu og Sandefjord som blir Sandefjord kommune 1.1.17. 
Kornaksene som krysser hverandre er et symbol på samhørighet, samarbeid, utvikling og 
vekst mellom disse. 

Rødt er den mest energiske fargen. Den betraktes som varm og forbindes med lykke, 

optimisme, idealisme, varme, fantasi, håp, entusiasme, kraft, energi og kjærlighet. Rødt 

stimulerer og aktiviserer. I løpet av et hundredels sekund klarer vi å oppdage rødt.”  

Forslagstilleren hadde også med alternativene gull på grønt, samt tre parallelle aks og tre aks 

voksende ut fra samme punkt.  Juryen bifalt tre kryssede aks, men samlet seg om et blått 

skjold fremfor et rødt eller grønt. 

Riksarkivets foreløpige vurdering: Riksarkivet ønsker ikke kryssede symboler, og de våpen 

som er godkjent med denne plasseringen har sitt utspring i gamle segl som motivene er 

hentet fra. Ellers greit.   

Jan Eides kommentar: Heraldisk sett er det ingen regel som forbyr å krysse symboler.  Dette 

er tvert imot en ganske vanlig måte å fremstille heraldiske symboler på. 
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Nr 11 HVALHALE 

Blasonering: I blått over en sølv skjoldfot avdelt ved et bølgesnitt, en sølv hvalfinne. 

Juryens begrunnelse: Sandefjord blir ansett som landets hvalfangsthovedstad og det er også 

lange hvalfangsttradisjoner i Stokke og Andebus befolkning. Denne historiske tradisjon 

videreføres med dette kommunevåpenet. Hvalhalen skiller seg også godt ut blant øvrige 

kommunevåpen og vil således fungere godt som en lett gjenkjennelig merkevare som mange 

vil huske. 

Forslagsstillerens begrunnelse: ”Symbolet viser en hvalhale, slik den ble sett av hvalfangere 
fra våre tre kommuner først i arktiske strøk, og etter 1900 i stadig større grad i Sørishavet 
rundt Antarktis. Hvalens spekk ble omgjort til olje, oljen ble i stor grad raffinert ved 
fettindustrien i Sandefjord, og den raffinerte oljen ble solgt over hele verden.  

Hvaloljen la grunnen for en stor industri som i hovedsak ble utrustet ved hjelp av leveranser 

fra våre tre kommuner, og en stor andel av de ansatte både på hvalfangstflåten i hovedsak, i 

fettindustrien og i skipsreparasjonsindustrien knyttet til hvalfangsten kom fra Sandefjord, 

Stokke og Andebu.” 

Forslagsstilleren hadde også samme motiv med alternativene gull på grønt og grønt på gull.  

Juryens oppfatning var at hvalfinnen alene gav et for spinkelt inntrykk ikke fylte skjoldet godt 

nok. Ved å legge inn en skjoldfot avdelt ved et bølgesnitt får man et mer balansert og 

helhetlig symbol.   

Riksarkivets foreløpige vurdering: En skjoldfot er en heraldisk figur. Riksarkivet vil derfor i 

utgangspunktet betrakte forslaget som inneholdende to forskjellige figurer, noe som er en 

for mye.  

Jan Eides kommentar: I heraldikken generelt er det ingen regel mot å ha flere enn én 

skjoldfigur. Skjoldfoten som er lagt inn under hvalhalen, gir komposisjonen en helhet der 

hvalen befinner seg i sitt element. 

 

Nr. 18 FANGSTMANN 

Blasonering: I gull en sort fangstmann i en båt med sin harpun hevet over hodet.  

Juryens begrunnelse: Selv om motivet er gjenkjennelig fra hvalfangstmonumentet, 

symboliserer fangstmannen noe mer enn hvalfangstiden. En fangstmann er symbol på mot 

og styrke. Slik skal også nye Sandefjord være en offensiv og fremoverlent kommune der vi 

heier på mennesker og bedrifter som vil skape nye verdier.  

Forslagsstillerens begrunnelse: ”Hvalfangstmonumentet minner om distriktets hvalfangst i 

tiden fra ca. 1900 til 1968 og la grunnlaget for betydelig vekst særlig i de tre kommunene som 

nå slår seg sammen. Dette monumentet er blitt det sentrale besøkspunkt for byens gjester av 

alle kategorier, fordi det både er et spektakulært syn og fordi det viser til en helt spesiell 

historie fra den tid da Sandefjord og bygdene omkring var sentrum for en betydelig, 

verdensomspennende næring. 

Dette var landets første oljealder. Våpenet tar også i seg Sandefjord som en ledende og 

engasjert kulturby, da det viser et av landets ledende kunstnere, Knut Steens flotteste 

monumenter. Hans kunst er representert flere steder i byen. Motivet viser den opprinnelige 

hvalfangsten, da mennesket ved hjelp at et enkelt spyd erobret verdens største pattedyr. Det 

er uten sammenligning det mest fotograferte motiv i Sandefjord, og som byvåpen vil det i inn - 
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og utland aldri være tvil om hvilken by som står bak våpenet.”  

Forslagsstilleren hadde i utgangspunktet et mer omfattende utsnitt av monumentet.  

Forslagstilleren hadde også tre fargealternativer, sort på blått, sort på gull og sort på sølv.  

Farge på farge (sort på blått) er heraldisk galt og kan ikke brukes.  Juryen gikk i sin utvelgelse 

inn for sort på gull.  

Riksarkivets foreløpige vurdering: Det er flere motiver i symbolet og kan derfor ikke 

godkjennes.  Dessuten kan ikke figurer være hentet et bestemt byggverk, eller som i dette 

tilfellet et bestemt monument.  

Jan Eides kommentar: Ved å betrakte figurens innhold hver for seg, kan man telle mer enn 

en figur i våpenet, men samtidig er dette nå blitt et enhetlig symbol; fangstmannen. 

Komposisjonen må betraktes som en enhet på samme måte som for eksempel bueskytteren 

(Tambarskjelve) i Melhus’ kommunevåpen. 

 
 

Kort om Riksarkivets rolle 
Riksarkivet er innstillende myndighet overfor kommunaldepartementet i alle saker som 
gjelder kommuners heraldikk.  

 
 

Om Folkets favoritt 
Det er tidligere bestemt at Folkets favoritt går direkte til finalen i fellesnemnda. Beslutningen 
i fellesnemnda den 15. mars 2016 om at nye Sandefjords kommunevåpen skal følge 
heraldiske retningslinjer, betyr imidlertid at Folkets favoritt i praksis ikke er en reell kandidat. 
Heraldiker Jan Eide har også konkludert med at Folkets favoritt bryter med heraldikken på så 
mange områder at det ikke vil være mulig å gjøre nødvendige tilpasninger av forslaget. 
Forslaget blir likevel lagt fram for fellesnemnda slik det opprinnelig var bestemt.  
 
 

Prosjektleders vurdering og anbefaling 
I saksfremlegget til fellesnemnda 15.03. 2016 skrev prosjektleder at det «bør være et 

absolutt kriterium for valg av nytt kommunevåpen at dette følger de heraldiske prinsipper. 
Det er således en betryggelse å ha en rådgivende heraldiker knyttet til juryens arbeid».  

 
Denne anbefalingen ble fulgt ved at fellesnemnda som to stemmer besluttet at nye 

Sandefjords kommende kommunevåpen «må tilfredsstille de heraldiske krav som stilles til 
kommunevåpen i Norge». 
 
Etter fellesnemndas møte den 15. mars har juryen vært samlet tre ganger. I det første møtet 
hadde de en grundig gjennomgang av alle de innkomne forslagene. Allerede her fikk juryen 
en indikasjon på at det å forholde seg til heraldiske retningslinjer er en krevende øvelse og 
gir rom for ulik tolkning. Til tross for at forslagsstillerne hadde fått beskjed om å følge 
heraldiske regler, viste det seg at mer enn halvparten (24 av de 40) av forslagene var så langt 
fra kravene at de umiddelbart måtte forkastes.   

 
Da heraldiker Jan Eide hadde gjort det han mente var nødvendige justeringer ut fra 

heraldiske krav, ble fire forslag sendt videre til Riksarkivet for å få deres umiddelbare 
tilbakemelding. 
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Svaret kom svært overraskende både på juryen og ikke minst vår heraldiske rådgiver. Tre av 
fire ville ikke bli godkjent av Riksarkivet. Dette til tross for at Jan Eide, ekspert på heraldiske 

symboler og viseformann i Norsk heraldisk forening, mener alle fire forslag er gode 
kandidater, i tråd med god heraldisk tradisjon.  

 
Dette avdekker utvilsomt en grunnleggende uenighet i det heraldiske miljøet, en uenighet 

om prinsipper innen heraldikken som hverken prosjektleder, jury eller fellesnemnd hadde 
forutsetninger for å ha kjennskap til da premissene for denne prosessen ble lagt. At det var 
strenge krav til utforming av kommunevåpen var kjent, men at juryen skulle møte en så 

sterk rigiditet fra Riksarkivet, kunne man vanskelig være forberedt på. 
 

Dermed ble juryens dilemma enten å forkaste sine tre favoritter og hente fram igjen andre, 
mindre aktuelle forslag fra bunken, eller forholde seg positivt til heraldiker Jan Eides 

vurderinger og dermed se bort fra riksarkivets innvendinger. Juryen valgte det siste, og 
prosjektleder støtter juryens vurdering. 

 
Når saken nå legges frem for fellesnemnda er dermed situasjonen at nemnda skal vurdere 

tre innstilte forslag som i følge heraldiker Jan Eide er fullgode heraldiske symboler, men som 
med stor sannsynlighet ikke vil bli godkjent av Riksarkivet. «Godkjent» i denne sammenheng 

innebærer at Riksarkivet sannsynligvis vil anbefale (innstille) overfor 
Kommunaldepartementet på at kommunevåpenet for nye Sandefjord kommune ikke 

godkjennes.  
 

Det er i denne sammenheng viktig å presisere at juryen, slik prosjektleder vurderer det, ikke 
har brutt med sitt mandat.  

 
 
Det er Eide sin oppfatning, og prosjektleders erfaring, at Riksarkivet håndhever en strengere 
anvendelse av de heraldiske regler enn det som er den alminnelige forståelse i heraldiske 
kretser, både i Norge og Norden for øvrig. Riksarkivets grunnleggende regler er: 

 Tinkturer: I et våpen kan det kun nyttes ett metall og én farge. 
 Symbol: I et våpen kan det kun benyttes en skjoldfigur, men denne kan gjentas flere 

ganger (som f.eks i Andebu sitt kommunevåpen i dag). 

 
 
Prosjektleder gjør også oppmerksom på at det finnes en rekke kommunevåpen i bruk i Norge 

som ikke er godkjent av Riksarkivet, deriblant hovedstadens våpenskjold. Til tross for at 
dette ikke er godkjent så benyttes det like fritt som et hvert annet kommunevåpen, inkludert 
i flagg. 
 
Andre kommuner som kommer etter oss kan komme i en tilsvarende, krevende situasjon. 
Det er prosjektleders opplevelse at denne situasjonen kunne vært unngått med en mer 
fleksibel innstilling fra Riksarkivets side. 
 
Det kan synes hensiktsmessig å få i stand et møte mellom representanter for fellesnemnda 
og kommunal- og moderniseringsministeren for å orientere statsråden om prosessen i nye 
Sandefjord. Riksarkivet er innstillende myndighet, men det er statsråden som tar den 
endelige avgjørelsen om godkjenning av kommunevåpen.  
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Gudrun Haabeth Grindaker Eivinn Ueland 
Prosjektleder Saksbehandler 
 

 

 

  


