
FORSLAG #01
SØLVFARGET FLY PÅ BLÅ BAKGRUNN

Motivet er gjentatt 3 ganger, en stor og to litt mindre. Fronten på motivet er 
på skrå opp til venstre. Antallet gjenspeiler tre tidligere kommuner som er 
slått sammen til en ny kommune. Bakgrunnsfargen gjenspeiler både sjø og 
himmel, og det sølvfargede motivet gjenspeiler det historiske flyet som er
utgangspunktet for selve motivet.

Plasseringen er en formasjon som gjenspeiler at disse tidligere tre  
kommunene har tilpasset seg og er opptatt av et godt samspill. Utgangs
punktet for motivet er en DC3 flymaskin, den samme som er stasjonert på 
Torp som veteranfly, men fullt operativt. Flyaktivitetene på Torp vil være et 
sentralt punkt for infrastrukturen i den nye kommunen.

Bak valget av fly som motiv ligger tanken om både et historisk aspekt ved 
valget av nettopp dette veteranflyet, men også et framtidig aspekt ved at 
flyvning vil være kommunens største mulighet til fysisk kommunikasjon med 
verden forøvrig.

Flyet viser også at kommunen vil fram og opp, og at teknologien er på fram
mars i både den tidligere skogbrukskommunen Andebu, landbrukskommunen 
Stokke og sjøfartskommunen Sandefjord.

Den nye kommunen Sandefjord vil inneha alle disse kvalitetene og mulig
hetene som flyvningen gir. Så vidt jeg kan registrere er ikke fly blitt benyttet 
som motiv i andre kommunevåpen i Norge, derfor er det nå en gyllen mulighet 
til å sette «flyet på kartet» for den nye storkommunen Sandefjord.



FORSLAG #02
GRØNN PLANTE MED BRUNE MARKERINGER PÅ SØLV BAKGRUNN

Motivet har en ekstra fargemarkering i lys brun på frø og støvbærere for å 
markere livsløpet til planten. Antall støvbærere og kronblad, samt antall  
røtter på frøet gjenspeiler tre tidligere kommuner som er slått sammen til en 
ny kommune.

Bakgrunnsfargen i sølv gir en god kontrast til den grønne plantefargen. Frøet 
gjenspeiler kunnskapen som er sådd gjennom generasjoner.Spiren gjenspeiler 
den unge fremadstormende generasjon som skal bære kunnskapen videre.

Planten med to blader viser veksten i kommunen. Blomsten med de tre 
støvbærerne gjenspeiler fruktene av kunnskapen og forbindelsen til videre 
utvikling og liv.

Så vidt jeg kan registrere er ikke denne utgaven av en plante blitt brukt i et 
kommunevåpen tidligere.



FORSLAG #03
GULLFARGET TRE PÅ BLÅ BAKGRUNN.

Gullfargen symboliserer rikdommen i kommunen. Treet gjenspeiler 
bl.a. forekomstene av bøk vi har her. Bakgrunnsfargen gjenspeiler 
både himmel og hav, og den forsterker gullfargen i motivet.

Røttene gjenspeiler tidligere generasjoner og bosetting i den nye
kommunen. Den kraftige stammen gjenspeiler stabiliteten i  
kommunen. De mange grenene gjenspeiler alle mulighetene som
ligger til rette i utviklingen av den nye kommunen.

Retningen på grenene gjenspeiler den gode infrastrukturen vi har i
kommunen. Utformingen av treet fyller skoldflaten maximalt uten 
at det mister symbolikken.

Så vidt jeg kan registrere er ikke denne typen tre blitt benyttet  
på kommunevåpen tidligere, selv om andre former for trær er 
benyttet.



FORSLAG #04
SPYDSPISS MIDT

På blått en midtstilt spydspiss. 

Sandefjord kommune skal bli en spydspiss i Vestfold fylke når det 
gjelder næringsutvikling, miljøsatsing, vekst, tilflytting, turisme og 
kultur.



FORSLAG #05
SPYDSPISS SKJEV

På blått en forskjøvet spydspiss 

Sandefjord kommune skal bli en spydspiss i Vestfold fylke når det 
gjelder næringsutvikling, miljøsatsing, vekst, tilflytting, turisme og 
kultur.”



FORSLAG #06
SPYDSPISS 3

På blått tre spydspisser

Viser de tre tidligere kommunene som nå er samlet om felles mål.



FORSLAG #07
TRE TREKANTER I SØLV 

Fyller kravet om å være enkelt, moderne, stilrent, tidsuavhengig. 
Fargen er valgt sølv på blått. Dette er nye farger for alle tre  
kommunene og man unngår konflikter i forhold til dagens farger 
på kommunevåpnene. 

Motivene er moderne, enkle og stilrene former som vil appellere 
også til kommunens yngre innbyggere. De foreslåtte kommune
våpenmotivene kan enkelt brukes på alle aktuelle elementer og 
materialer som skilt, flagg, jakkemerker, bildekor, trykksaker,  
digitalt/nett/web o.l. 



FORSLAG #08
TRE DELTE ELIPSER I SØLV

Fyller kravet om å være enkelt, moderne, stilrent, tidsuavhengig. 
Fargen er valgt sølv på blått. Dette er nye farger for alle tre  
kommunene og man unngår konflikter i forhold til dagens farger 
på kommunevåpnene. 

Motivene er moderne, enkle og stilrene former som vil appellere 
også til kommunens yngre innbyggere. De foreslåtte kommune
våpenmotivene kan enkelt brukes på alle aktuelle elementer og 
materialer som skilt, flagg, jakkemerker, bildekor, trykksaker,  
digitalt/nett/web o.l. 



FORSLAG #09
STILISERT BLOMSTERTRYKK I SØLV 

Fyller kravet om å være enkelt, moderne, stilrent, tidsuavhengig. 
Fargen er valgt sølv på blått. Dette er nye farger for alle tre kom
munene og man unngår konflikter i forhold til dagens farger på 
kommunevåpnene. 

Motivene er moderne, enkle og stilrene former som vil appellere 
også til kommunens yngre innbyggere. De foreslåtte kommune
våpenmotivene kan enkelt brukes på alle aktuelle elementer og 
materialer som skilt, flagg, jakkemerker, bildekor, trykksaker,  
digitalt/nett/web o.l. 



SAS – Stokke, Andebu og Sande�ord 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 gull på rød bakgrunn. 
Hvert kornaks representerer de tre kommunene; Stokke, Andebu og Sande�ord som blir Sande�ord 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.    

FORSLAG #10
TRE KORNAKS

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 matmeld
ing, er det et viktig mål å øke matkornproduksjonen i takt med 
befolkningsøkningen.

Motivet viser tre kornaks i 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 aktivi
serer. I løpet av et hundredels sekund  klarer vi å oppdage rødt.    

SAS – Stokke, Andebu og Sande�ord 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 gull på rød bakgrunn. 
Hvert kornaks representerer de tre kommunene; Stokke, Andebu og Sande�ord som blir Sande�ord kommune 1.1.17. 
Kornaksene har et felles utspring i bunnen og symboliserer en samlet vekst og utvikling.

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.    

SAS – Stokke, Andebu og Sande�ord 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 gull på rød bakgrunn. 
Hvert kornaks representerer de tre kommunene; Stokke, Andebu og Sande�ord som blir Sande�ord kommune 1.1.17.

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.    

SAS – Stokke, Andebu og Sande�ord 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 gull på grønn bakgrunn.
Hvert kornaks representerer de tre kommunene som blir til én kommune 1.1.17.

Grønt henspeiler til naturen. Det er en farge som er behagelig for øyet. Grønt symboliserer også sikkerhet. 
Stikkord for fargen er: natur, harmoni, miljø, helse, lykke, sjenerøsitet og er en farge som er behagelig nøytral.



Forslag til nytt kommunevåpen for 
Sande�ord/Stokke/Andebu.
1/2/16
S.L.Ball
1 av 5

FORSLAG #11
HVALHALE

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 omg
jort 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 fett
industrien og i skipsreparasjonsindustrien knyttet til hvalfangsten 
kom fra Sandefjord, Stokke og Andebu.  

Forslag til nytt kommunevåpen for 
Sande�ord/Stokke/Andebu.
1/2/16
S.L.Ball
2 av 5

Forslag til nytt kommunevåpen for 
Sande�ord/Stokke/Andebu.
1/2/16
S.L.Ball
3 av 5



Forslag til nytt kommunevåpen for 
Sande�ord/Stokke/Andebu.
1/2/16
S.L.Ball
4 av 5

FORSLAG #12
SKIPSBAUG

Våpenet minner i en stilisert form om skip som ble benyttet her i 
området i middelalderen og før det. Den minner om det maktsen
teret som omfattet alle tre kommunene som utgjør nye  
Sandefjord. 

Denne formen går igjen i mange typer skip opp gjennom år
hundrene og er ikke ulikt små eller store seilbåter som ennå er å 
se i fjorden. 

Skipsbaugen representerer også områdets betydning innen skips
fart, fra seil til motor.

Blåfargen representerer himmel og hav og representerer områdets
kontakt med verden omkring i både fortid og nåtid.



Forslag til nytt kommunevåpen for 
Sande�ord/Stokke/Andebu.
1/2/16
S.L.Ball
5 av 5

FORSLAG #13
SKIPSBAUG MED SEIL 



FORSLAG #14
KOMPASSROSE

MOTIV: Kompassrosen er et navigasjonssymbol på sjøkart og i nautiske  
instrumenter. Den indikerer himmelretningene og er en veiviser for å sette 
rett kurs. Vi anser kompassrosen som et relevant og spennende motiv for nye 
Sandefjord kommune.

SYMBOLIKK: En kompassrose gir rike assosiasjoner. Det handler om å stikke 
ut felles kurs og navigere godt. Den knytter seg til vikingtid, hvalfangsttid, 
skipsbygging, kystkultur og næringsliv. Samtidig peker den fremover, mot nye 
løsninger, veivalg, utvikling og muligheter.

INSPIRASJON: Den nye storkommunen er en kystkommune med 160 km 
kystlinje. Sandefjord har en lang skipsfartshistorie, men også Andebu og 
Stokke har tilknytning til sjøfart og fangstvirksomhet. Dette er likevel ikke 
hovedgrunnen til at vi har valgt kompassrose som motiv. Vi har vært opptatt
av styrken som ligger i selve symbolet; en veiviser å navigere etter, et 
utadrettet blikk, et mangfold av muligheter, en samlende form og en kurs inn 
i fremtiden.

Vi finner kompassrosen igjen i Hvalfangstmonumentet i Sandefjord. Også 
andre steder i området finner vi kompassroser, som for eksempel i en tak
hvelving på Hotel Kong Carl. Vår kompassrose er designet for vår tid mhp
en fremtidsrettet og moderne kommune.



FORSLAG #15
PINGVINER MOT VENSTRE

Tre pingviner fordi det dreier seg om tre tidligere kommuner som nå slår seg 
sammen, og pingviner fordi en viktig del av Sandefjords historie er knyttet til 
Antarktis. Dette kontinentet har vært viktig for alle de tre kommunenes økon
omiske vekst, og der bidro Sandefjord redere, skippere, fangstfolk og sjømenn 
gjennom oppdagelses og fangstekspedisjoner til kontinentets utvikling. 

Pingviner synes å ville beskytte hverandre, hvilket er en drivende kraft i  
intensjonen bak sammenslåingen av de tre kommunene. Og pingviner, fordi 
vår største industrivirksomhet Jotun bruker pingviner og deres egenskaper 
som symboler og idealer for sine verdier. 

Det er intet til hinder for at en norsk kommune/fylke/stat kan velge et dyr/
fugl/plante som kommunevåpen, selv om dette ikke finnes i vill tilstand i 
kommunen. Ref. løven som er det norske riksvåpen.



FORSLAG #16
PINGVINER STILISERT M/HØYRE

Tre pingviner fordi det dreier seg om tre tidligere kommuner som nå slår seg 
sammen, og pingviner fordi en viktig del av Sandefjords historie er knyttet til 
Antarktis. Dette kontinentet har vært viktig for alle de tre kommunenes økon
omiske vekst, og der bidro Sandefjord redere, skippere, fangstfolk og sjømenn 
gjennom oppdagelses og fangstekspedisjoner til kontinentets utvikling. 

Pingviner synes å ville beskytte hverandre, hvilket er en drivende kraft i  
intensjonen bak sammenslåingen av de tre kommunene. Og pingviner, fordi 
vår største industrivirksomhet Jotun bruker pingviner og deres egenskaper 
som symboler og idealer for sine verdier. 

Det er intet til hinder for at en norsk kommune/fylke/stat kan velge et dyr/
fugl/plante som kommunevåpen, selv om dette ikke finnes i vill tilstand i 
kommunen. Ref. løven som er det norske riksvåpen.



FORSLAG #17
BAUG GJENNOM BØLGENE

Forslaget minner om de linjene som preget den moderne flåten Sandefjord 
hadde gjennom mesteparten av 1900tallet av tankskip, tørrlasteskip og 
passasjerskip. Passasjerfergene mellom Oslo og Kiel satte en ny standard for 
cruise/passasjertrafikk og er ennå ledende i denne typen trafikk gjennom 
sine etterfølgere på strekning. 



FORSLAG #18
DETALJ HVALFANGSTMONUMENTET

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 ledendes kunstneres Knut Steens flotteste monu
menter. Hans kunst er representert flere steder i byen.

Motivet viser den opprinnelige hvalfangsten, da mennesket ved hjelp at en 
enkelt spyd erobret verdens største pattedyr. Det er uten sammenligning det 
mest fotograferte motiv i Sandefjord, og som byvåpen vil det i inn og utland 
aldri være tvil om hvilken by som står bak våpenet. 



FORSLAG #19
DAKOTAFLY 

Motivet minner om at nye Sandefjord har en helt unik kommunikasjon til 
resten av verden, en betydelig flyplass innenfor kommunens grenser med 
både rute og charterfly til inn og utland. Jernbanestasjon er planlagt ved 
flyplassen og firespors motorvei går gjennom kommunen. Det historiske flyet 
DC3 «Dakota» er fast stasjonert på flyplassen. Der er det også pilotskole og 
helikopterselskap og andre flyplassrelaterte aktiviteter.  



FORSLAG #20
HIMMEL, SJØ OG LAND

Nye Sandefjord kommune kombinerer det beste knyttet til himmel (luftfart 
med fly og helikopter), jord (skog og landbruk), strand (hvite strender og 
blankskurte svaberg) og sjø (med fjorden som utgangspunkt for en verdens
omspennende virksomhet bygget på transport og fangst på havet). Den nye 
kommunen vil sats sterkt på produksjon av mat, både gjennom dyrking på 
land og fangst i sjøen – og presentere dette i delikate sammenhenger i gode 
matforretninger og gourmet restaurantvirksomhet.  



FORSLAG #21
SEILSKIP PÅ DE SJU HAV 

Motivet minner om de store seilskutene fra Sandefjord som seilte over hele 
verden. Denne skuta minner om skoleskipet «Christian Radich» som ble  
bygget i Sandefjord og er gjort levende og internasjonalt kjent gjennom film 
og en rekke medieoppslag i inn og utland. Seilskutedrift var utgangspunktet 
for etablering av bosetting innerst i Sandefjordsfjorden allerede på  
1400tallet. Skuter fra hele Europa seilte inn fjorden og lastet tømmer og 
trelast forøvrig fra bygdene innenfor (særlig Andebu og Stokke). Motivet sym
boliserer de tette relasjoner som alltid har fungert mellom tre kommuner.   



FORSLAG #22
BRASILIAFLY

Motivet minner om at nye Sandefjord har en helt unik kommunikasjon til 
resten av verden, med en betydelig flyplass innenfor kommunens grenser. 
Flyet minner om flytypen Brasilia som Torpselskapet NorskAIR satset på, 
med rute og charterflyforbindelse til inn og utland.  Flyplassen har en unik 
historie fra Den kalde krigen på 1950tallet da den også hadde et ammuni
sjonslager som forberedt på å kunne oppbevare atomvåpen. Der er det også 
pilotskole og helikopterselskap og andre flyplassrelaterte aktiviteter. Jern
banestasjon er planlagt ved flyplassen og fire kjørebaners motorvei går gjen
nom kommunen.



FORSLAG #23
STAVNEN

Mitt forslag er ett kommunevåpen som er delt i tre deler og samlet i en form 
som symbol for tre kommuner som er samlet i en ny større kommune.

Motiv:

–  Våpenet tar utgangspunkt i stavnen på Gokstadskipet i en stilisert form

–  Gokstadskipet representerer her Gokstadhøvdingens maktsenter som vel 
i gammel tid omfattet området til alle tre kommuner som nå blir samlet i en 
kommune.

–  Gokstadskipet er også i dag ett unikt nasjonalt og internasjonalt minnes
merke, som området kan være meget stolt av.

–  Skip representerer også hele området`s betydning innen skipsfart i fortid 
som i nåtid.

–  Sølvfargen representerer høvdingmakt og ikke storkonge makt.

–  Blåfargen står for hav og himmel og representerer området sin store kon
takt med verden omkring i både fortid og nåtid.



FORSLAG #24
SKIP MED SEIL

Motivet minner om seilskip som ble brukt både i krig og fredelig handel fra 
vikingtiden og langt opp må vår tid. Trelast er fraktet ut av fjordene i de tre 
kommunene til andre deler av Europa. 



FORSLAG #25
PINGVINER, 1+2 MOT VENSTRE

Tre pingviner fordi det dreier seg om tre tidligere kommuner som nå slår seg 
sammen, og pingviner fordi en viktig del av Sandefjords historie er knyttet 
til Antarktis. Dette kontinentet har vært viktig for alle de tre kommunenes 
økonomiske vekst, og der bidro Sandefjords redere, skippere, fangstfolk og 
sjømenn gjennom oppdagelses og fangstekspedisjoner til kontinentets ut
vikling. 

Pingviner synes å ville beskytte hverandre, hvilket er en drivende kraft i  
intensjonen bak sammenslåingen av de tre kommunene. Og pingviner, fordi 
vår største industrivirksomhet Jotun bruker pingviner og deres egenskaper 
som symboler og idealer for sine verdier. 

Det er intet til hinder for at en norsk kommune/fylke/stat kan velge et dyr/
fugl/plante som kommunevåpen, selv om dette ikke finnes i vill tilstand i 
kommunen. Ref. løven som er det norske riksvåpen.



Hav og skog

FORSLAG #26
HAV OG SKOG

Hvalens rikdommer skapte store verdier også i skog og landbruksdistrikter i 
våre tre kommuner. Men det grodde neppe så bokstavelig fra hvalens indre, 
som her hvor et tre vokser ut av hvalens blåst. Blant annet trengte de store 
hvalkokeriene plank til å legge ekstra dekket oppe på skipets ståldekk for 
å gjøre det mindre glatt for dekk for flenserne og andre som jobbet med å 
partere hvalen. Dette ga gode inntekter for sagbrukene rundt Sandefjord. 
Og ekspedisjonene skapte store verdier for de som tok jobb som hvalfangere 
eller mønstret på som skipsmannskap. Dette var Norges første oljetid.  



Båt & hval b (basert på 196)

FORSLAG #27
HVAL UNDER SKUTA. 

Tenkt seilskute sett forfra, med hval silhuett under. To viktige tidsepoker 
møtes.  Hvalfangst var aldri en ufarlig virksomhet, 
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FORSLAG #28
TRE BLÅKLOKKER
 
Blåklokker er meget utbredt i de kommunene som blir nye Sandefjord.  
Planten er samtidig blant de vanligste blomsterplantene i Norge, og samtidig 
er den lett å få øye på. Blåklokken har derfor en sterk kulturell posisjon, ikke 
minst gjennom den kjente sangen «Blåklokkevikua» av Alf Prøysen.
En festdrakt fra Sandefjord for kvinner ble ble designet av Kathe Synøve Jon 
Nilsen i 1992 og var ferdig til Sandefjords 150 års jubileum i 1995. Den har 
fått motiv av Gokstadskipet og blåklokker som det vokser mye av i Vestfold.

Den er i sort eller blå «toskaft» ull, den har hvit bommullsskjorte med flerfar
get broderi av markblomster og «selvsagt» med en hval på armen. Nå er det 
ikke bare en, men tre blåklokker som skal føre tradisjonen videre.



Tårnet

FORSLAG #29
TÅRNET PÅ TORP 2 

Motivet mot blå himmel minner om at nye Sandefjord har en helt unik kommu
nikasjon til resten av verden, med en betydelig flyplass innenfor kommunens 
grenser. Kontrolltårnet på flyplassen er hjernen og hjertet i flyaktivitetene på 
Torp, med både rute og charterflyforbindelse til inn og utland.  

Flyplassen har en unik historie fra Den kalde krigen på 1950årene da den 
også hadde et ammunisjonslager som forberedt på å kunne oppbevare atom
våpen. Der er det også pilotskole og helikopterselskap og andre flyplassre
laterte aktiviteter. Jernbanestasjon er planlagt ved flyplassen og fire kjøre
baners motorvei går gjennom kommunen.
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FORSLAG #30
MENNESKER

Vi verken kan eller vil glemme at kan en kommune består av mennesker – nå 
skal vi bli de tre kommunenes mennesker som legger sine krefter og gode 
ideer sammen for skape noe nytt og virkelig godt for alle som bor i kommu
nen. En kommunes viktigste oppgave er å levere tjenester til sin befolkning, 
så gode som er mulig.



341 d

FORSLAG #31
ET GRØNT TREKLØVER

Dette motivet minner oss om trekløverens rolle i norsk flora, som et vakkert 
grønt teppe i skogbunnen og på gressbakker. Legg merke til blomsterblad
ene, de danner en nesten perfekt hjerteform for å skape et miljømessig godt 
bakteppe på den jobben som nå gjøres i vårt kommunale trekløver for å skape 
et helhetlig lokalsamfunn bestående av tre likestilte parter.

341 b 341 a
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FORSLAG #32
SKIPSBAUG STRIPER

Bakgrunnsfargen symboliserer at dette blir en betydelig landbrukskommune. 
Det kan også symbolisere et miljøfokus i videste forstand. I tillegg er grønn
fargen hentet fra Andebus kommunevåpen i dag, det gule fra Stokke sitt 
kommunevåpen og selve båten fra Sandefjords byvåpen – slik at alle tidligere 
kommuner er representert, selv om det ikke er synlig i selve motivet.
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FORSLAG #33
SJØ MOT SVABERG

Blå sjø slår mot hvite svaberg og finner veier inn over hvite strender.  
Sandefjord er blant de kommunene i Norge som har færrest regndager i året 
men har likevel rik vekst, godt landbruk og kraftig skog. 
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FORSLAG #34
TRE SVALER MØTER FRAMTIDEN SAMMEN 

Et opplagt symbol på Andebu, Sandefjord og Stokke. De er frie svaler som 
velger å fly sammen inn i en ukjent framtid, bevisste på at de får en bedre 
framtid for sine innbyggere sammen enn hver for seg.



FORSLAG #35
GLOBUS

Sølv globus/jordklode på blå bakgrunn.

Sandefjord og omegn har i alle år sett på verden som sitt ”nærområde”, og 
vært et område som har sett utover og sett muligheter innenfor mange 
næringer og andre områder som for eksempel kultur og sport. Vikingene dro 
ut og erobret verden med Sandefjord og Vestfold som base.
Hvalfangerne fra Sandefjord, Stokke og Andebu dro til den andre siden av 
kloden for å fange hval og skape arbeidsplasser. 
Jotun har siden 1926 erobret verdensmarkedet med sine malingsprodukter 
og har fabrikker og selskaper i 39 land og er representert i hele 80 land over 
hele verden.

Komplett har siden 1998 importert varer fra hele verden og distribuert dem til 
hele Norge, og nå også til Sverige, Danmark og Tyskland. Ekspanderer stadig 
og erobrer verden på nettmarkedet.

Marit Strømøy er et eksempel på en som i nyere tid har satset stort på en 
internasjonal arena, og vunnet VMløp i båtrace på den andre siden av kloden.
Sandefjord lufthavn Torp frakter reisende fra store deler av Sør og Østlandet 
ut i den store verden og er en meget viktig port ut fra Norge.
Color Line og Fjordline frakter passasjerer til utlandet hvor mange drar videre 
nedover i Europa.

Ved å slå sammen kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu til en stor 
kommune tenker nye Sandefjord kommune stort, og følger med det slagordet 
som nå har blitt lansert. 



ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

TRE SORTE HVALHALER PÅ GULL BAKGRUNN

(3 kommuner, historie, fellesskap, spirer/vekst, fremtid)

 /  FORSLAG 1  /

FORSLAG #36
TRE SORTE HVALHALER PÅ GULL BAKGRUNN

Hvalhalene skal gi assosiasjoner til flere ting enn kun hval.
Tanken her, er at man i tillegg til historie og hvalfangst, også skal kunne se
spirer og vekst  og dermed tenke fremtid. De tre halene representerer de tre
kommunene som slås sammen. De går inn i hverandre som et fellesskap.

ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

TRE SORTE HVALHALER PÅ GULL BAKGRUNN

(3 kommuner, historie, fellesskap, spirer/vekst, fremtid)

 /  FORSLAG 1  /

ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

TRE SORTE HVALHALER PÅ GULL BAKGRUNN

(3 kommuner, historie, fellesskap, spirer/vekst, fremtid)

 /  FORSLAG 1  /



ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

HVAL I BÅT - SORT PÅ SØLV BAKGRUNN

(elementer fra Hvalfangstmonumentet)

 /  FORSLAG 2  /

FORSLAG #37
HVAL I BÅT  SORT PÅ SØLV BAKGRUNN

Hvalen i båt i forslag 2 er elementer hentet fra Hvalfangstmonumentet. Jeg 
liker hvalhalens form, og at den også her gir assosiasjoner til vekst  noe som 
åpner seg som en spire og peker oppover. Historie og fremtid på samme tid.

ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

HVAL I BÅT - SORT PÅ SØLV BAKGRUNN

(elementer fra Hvalfangstmonumentet)

 /  FORSLAG 2  /

ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

HVAL I BÅT - SORT PÅ SØLV BAKGRUNN

(elementer fra Hvalfangstmonumentet)

 /  FORSLAG 2  /



ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

TRE HARPUNER I SØLV MOT ET SENTER PÅ GRØNN BAKGRUNN

(3 kommuner samles, historie, grønn fremtid)

 /  FORSLAG 3  /

FORSLAG #38
TRE HARPUNER I SØLV MOT ET SENTER PÅ GRØNN BAKGRUNN

De stilistiske harpunenes form i forslag 3 er hentet fra Hvalfangstmonument
et. Et enkelt skjold som sier mye. Historien som peker mot et felles mål/sent
er. Tre harpuner er da selvsagt valgt med tanke på de tre kommunene som 
samles til én. Den grønne bakgrunnen er valgt med tanke på fremtiden, og 
Sandefjords ønske om å være en grønn kommune.

ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

TRE HARPUNER I SØLV MOT ET SENTER PÅ GRØNN BAKGRUNN

(3 kommuner samles, historie, grønn fremtid)

 /  FORSLAG 3  /

ALTERNATIVE FARGEKOMBINASJONER

TRE HARPUNER I SØLV MOT ET SENTER PÅ GRØNN BAKGRUNN

(3 kommuner samles, historie, grønn fremtid)

 /  FORSLAG 3  /



FORSLAG #39
TRE PILSPISSER I SØLV PÅ BLÅ BAKGRUNN.

Tre pilspisser som peker oppover symboliserer tre enheter som går i samme 
retning. De viser at enhetene er offensive og aktive i sin tilnærming til 
framtiden, og at de har en felles kurs. Pilspissene viser også til de tre kom
munenes historie fra vikingtida. Det er et fangstredskap som er brukt i om
rådet fram til nyere tid. Blåfargen henspeiler på nærheten til både havet og 
innsjøer, samt at den nye kommunen vil få en lang og innholdsrik kystlinje.



FORSLAG #40
BLÅTT SKJOLD MED DELELINJER I SØLV.

En tredelt flate på skjoldet symboliserer tre likeverdige partnere som er sam
let. De tre partene har nøyaktig likt flateinnhold i symbolet, og symboliserer 
likevekt, gjensidig respekt og felles mål.              

 I den enkle formen ligger det også en historisk dimensjon, da oppdelingen 
av skjoldet også er en stilisert båtbaug, som symboliserer både historisk og 
fremtidsrettet maritim virksomhet. De tre delenes oppdeling i skjoldet er 
også en stilistisk fremstilling på hvordan kommunene er plassert geografisk i 
dag.



FOLKETS FAVORITT
Deltok i Sandefjords Blads avstemming blant innkomne forslag fra “folket”.


