
1. Byvåpenet til Halden kommune
Haldens	byvåpen	har	lang	historie.	Motivet	ble	bestemt	allerede	da	Halden	fikk	
kjøpstadsprivilegier	i	1665.	Kong	Fredrik	3.	beskrev	byvåpenet	slik:	

«Og	haver	vi	forordnet	og	bevilget	Byens	Vaaben	at	skal	være:	Een	med	Harnisk	
væbnet	Mand	med	et	blott	Slagsværd	i	Haanden,	staaende	paa	et	Bierg	eller	Klippe.»

I	1928	byttet	Fredrikshald	navn	til	Halden.	Da	fikk	byvåpenet	dagens	form.	Byvåpenet	
som	gjelder	i	dag	ble	tegnet	for	hånd	av	byråsjef	C.M.	Munthe	og	vedtatt	av	bystyret	
13. desember 1927. 

Siden	den	gang	har	byvåpenet	vært	trykket	på	mange	forskjellige	materialer,	i	ulike	
størrelser	og	med	flere	teknikker.	Nye	måter	å	kommunisere	på	har	gjennom	årene	
gjort	at	byvåpenet	har	gått	gjennom	flere	små	endringer.	Legger	man	alle	varianter	
av	Haldens	byvåpen	ved	siden	av	hverandre	vil	man	se	mye	forskjellig.	
Både	blåfargen	og	gullfargen	har	variert	vesentlig.	Soldaten	har	stått	både	på	grå,	
brun	og	grønn	bakke.	Det	er	nok	ikke	alle	endringer	som	har	vært	basert	på	like	
bevisste valg.

I	arbeidet	med	denne	profilhåndboken	har	vi	ønsket	å	fremstille	en	mest	mulig	
korrekt	utgave	av	Haldens	byvåpen.	Å	finne	de	samme	fargene	som	bystyret	vedtok	
da	Fredrikshald	ble	til	Halden,	har	vært	prioritert	høyt.	Derfor	har	vi	gått	tilbake	
til	Munthes	originaltegning	fra	1927.	Denne	henger	den	dag	i	dag	på	ordførerens	
kontorvegg.	Vi	kan	ikke	kopiere	noe	som	er	håndtegnet	i	dag,	men	ved	å	sammen-
ligne	originalen	med	moderne	fargepaletter	har	vi	funnet	riktige	farger.	I	tillegg	har	
byvåpenet	blitt	rentegnet	på	nytt	slik	at	det	fungerer	i	en	digital	verden.	

Med	disse	små	justeringene	blir	Haldens	byvåpen	mer	likt	det	som	en	gang	ble 
vedtatt,	enn	det	har	vært	på	mange	år.	

Halden	kommune	vil	sørge	for	at	byvåpenet	som	presenteres	her	også	vil	bli	arkivert	
av	Riksarkivet	sammen	med	alle	andre	byvåpen	i	Norge.	Med	det	er	det	kun	denne	
versjonen som gjelder. Halden kommune ber om at andre varianter ikke lenger 
benyttes.

Spørsmål?
profil@halden.kommune.no
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1.1 Byvåpen
Byvåpenet er i sin nåværende utforming 
vedtatt av bystyret 13.12.1927, men motivet 
ble bestemt allerede da byen fikk kjøpstads-
privilegier i 1665.

1.2 Byvåpen 
[Farger]
Dette er hovedvarianten av byvåpenet 
og er det som først og fremst ønskes brukt. 
Byvåpenet ønskes fortrinnsvis brukt på 
hvit eller lys bakgrunn.
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1.3 Byvåpen 
[Sort/hvit]
Dette er sort/hvit-varianten av byvåpenet 
og er det som skal brukes når en kun har 
tilgang til sort/hvit eller gråtoner. Byvåpenet
ønskes fortrinnsvis brukt på hvit eller lys 
bakgrunn.
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1.4 Byvåpen 
[Negativ logo på mørk 
bakgrunn]
Dette er den negative varianten av 
byvåpenet. Denne varianten skal kun 
brukes når bakgrunnen er sort.
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1.5 Byvåpen 
[Strek/omriss]
Dette er strek/omriss-varianten av byvåpenet.
Denne varianten skal brukes i ensfarget trykk 
på nøytral bakgrunn.
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1.6 Luft rundt byvåpen 
[Clear space]
Luft rundt byvåpenet er viktig for at det skal 
vises tydelig. Luft rundt byvåpenet er definert 
som en minimumsstørrelse og ved unntak. 
 
Clear space minimumsstørrelse er bredden 
av den blå ovalens form. Ved unntak er det 
halvparten. Clear space defineres ut fra  
størrelsen på byvåpenet. 
 
Det kan godt være mer luft, men aldri mindre. 
Andre grafiske elementer skal ikke plasseres 
innenfor dette området. 
 
Ved bruk av kun byvåpen er minimum  
clear space å foretrekke.

Clear space sirkel Minimum clear space sirkel

Clear space kvadrat Minimum clear space kvadrat Clear space kvadrat ved unntak
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1.7 Minimumsstørrelse
Definert minimumsstørrelse for byvåpenet 
på trykte flater er 10 mm i bredden. Dette gir 
lesbarhet, gjenkjennelse og kvalitet på trykk.  
Dette gjelder for alle fargevarianter.

Når det kommer til digitale flater så er  
minimumsstørrelse for byvåpenet satt til  
14 px i bredden. Det gir da ingen  
lesbarhet men har en gjenkjennelseseffekt.  
Dette gjelder for alle fargevarianter.

Det er ikke definert en maksimumsstørrelse 
av byvåpenet. Byvåpenet er vektorisert.

1.8 Eksempler på bruk
Det er mulig å benytte byvåpen for trykte og 
digitale flater. Det er viktig at clear space og 
minimumsstørrelse overholdes for at
byvåpenet skal fremstå visuelt riktig og 
gjenkjennelig. 

Minimumsstørrelse på byvåpen
til bruk i trykte flater:

10 mm i bredden

Minimumsstørrelse på byvåpen
til bruk i digitale flater:

14 px i bredden
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1.9 Feil bruk av  byvåpen 
1. Det er ikke tillatt å endre farge på  
 byvåpenet.

2. Legg aldri til noen effekter på byvåpen.

3. Lag aldri mønster av byvåpen.

4. Rotér aldri byvåpen.

5. Forskyv aldri forholdet mellom høyde 
 og bredde.

6. Dersom byvåpen legges på et bilde bør  
 bakgrunn være nøytral.

1 2 3

4 5 6
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1.10 Regelverk om bruk
§ 1. Definisjon
Haldens byvåpen har seglform. Dets form er 
vedtatt av bystyret 13.12.1927. Våpenet som 
ble vedtatt ble tegnet av byråsjef C.M Munthe 
datert 12.11.1927.  

Motivet ble bestemt allerede da byen fikk 
kjøpstadsprivilegier i 1665. Av Fredrik 3.s brev 
av 10.04.1665 fremgår følgende: «Og haver vi 
forordnet og bevilget Byens Vaaben at skal 
være: Een med Harnisk væbnet Mand med et 
blott Slagsværd i Haanden, staaende paa et 
Bierg eller Klippe.»

Motivet sikter til borgernes innsats i svenske- 
krigen i 1658-1660, og til anlegget av  
Fredriksten festning på fjellet over byen.

Farger:
Kriger/soldat og krone gull
Klippe/fjell grå
Bakgrunn blått
Bord sølv
Tekst sort

§ 2. Generelle bestemmelser om bruk
Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjon og institusjoner under utøvelse av  
kommunal myndighet og til dekorasjon. Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt 
tillatelse. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må
heller ikke sammenstilles med våpenet.
§ 3. Bruk av våpenskjold
Våpenskjold skal bare brukes med sine rette farger, med mindre særskilt tillatelse foreligger.
Våpenskjoldet kan brukes som eiermerke på bygninger, biler og andre gjenstander. Våpenskjoldet
i farger kan etter nærmere bestemmelse brukes til jakkemerker m.v.
§ 4. Bruk av våpen i faner, vimpler m.v
Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller vimpelform, til bruk som dekorasjon ved
kommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende banner etter 
nærmere bestemmelse.
§ 5. Bruk av våpen i stempel og segl
Våpenet kan brukes uten skjoldinnfatning, med etatens eller institusjonens navn i en
innskriftsring langs kanten. Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking
av konvolutter o.l.
§ 6. Våpenets utforming og utførelse
Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, f.eks plastisk i flatestil, malt, tegnet,
vevd, brodert eller gravert. Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske  
kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner. Krever fremstillingsmåter en stilisering eller 
forenkling skal denne godkjennes av rådmannen.
§ 7. Dispensasjon fra reglene
Dispensasjon fra reglene i §§2-6 kan gis etter særskilt søknad når bruken gjelder:
 1. Dekorasjon eller informasjon på gjenstander bestemt som suvenirs eller til bruk i hjemmene.
 2. Dekorasjon eller informasjon i forbindelse med virksomheter som ivaretar kommunale interesser.
§8. Ulovlig bruk av byvåpenet
Registreres ulovlig bruk av byvåpenet skal det nedlegges innsigelse eventuelt foretas anmeldelse
av forholdet.
§9. Avgjørelsesmyndighet
Enkeltsaker vedrørende bruk av Halden kommunes byvåpen avgjøres av rådmannen.

Spørsmål?
profil@halden.kommune.no
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