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Innledning

Først av alt takk for invitasjon til å bli med 
i utforming av Innlandets nye fylkesvåpen 
basert på de fire gode idéene dere har valgt ut 
fra publikum. Vi har evaluert idéene grundig, 
både rundt konsept og historiefortelling, samt 
estetikk og heraldiske prinsipper.

Vi har gjort et grundig dypdykk i heraldisk 
tradisjon og spesielt innenfor norsk fylkes- og 
kommunevåpenhistorikk for å forsikre at våre 
forslag er i henhold til de heraldiske prinsipper 
og tradisjoner vi har for fylkesvåpen i Norge.
 
Dette inkluderer valg av tinkturer, farger, 
snitt og blasoneringer, slik at Innlandets nye 
fylkesvåpen skal fremstå som både profesjonelt, 
unikt og i trå med heraldisk tradisjon for mange 
år fremover.

Flere av forslagene hadde sammenslåingen 
mellom Hedmark og Oppland som et element 
i utformingen av skissene. Vi har valgt å 
tone dette noe ned i våres anbefalinger, da 
fylkessammenslåing ikke er noe unikt for 
Hedmark og Oppland nasjonalt sett og vil være 
irrelevant for fylket som helhet i fremtiden etter 
sammenslåingen.

I stedet har vi valgt å finne mer subtile 
fellestrekk ved nåværende fylkesvåpen i begge 
fylkene som kan videreføres for å beholde den 
historiske tilknytningen til de to fylkene hver for 
seg.

Vi håper at våre utkast faller i smak og at vi får 
muligheten til å være med på å utforme vårt 
nye felles fylke på innlandet.
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Konsept og utforming
Dette forslaget symboliserer essensen av inn-
landets storslåtte natur på en abstrakt måte som 
gjør at assosiasjonene er mange, men ingen 
direkte feil. For noen vil kanskje assosiasjonen 
være til fjell, vassdrag eller bølger, for andre 
kanskje et tre, blad, korn, skigard eller kongle.

De tre trekantene kan symbolisere innlandets 
tre store fjelldestinasjoner; Rondane, Jotun-
heimen og Dovrefjellet. Vi har dratt med 
flettingen fra originalidéen som vi mener er 
en subtil, men unik måte å symbolisere at 
Innlandet er en sammenslåing av to tidligere 
fylker. Vi har valgt å snu retningen på pilene 
for å symbolisere vekst og positivitet som en 
retningen for et felles mål frem og opp, tillegg 
til at det gir en tydeligere assosiasjon til fjell og 
dalføre.

Vår faglige vurdering
Vår vurdering er at dette forslaget viser et unikt 
stilrent symbol med en historie som er enkel å 
snakke rundt og enkel å forstå. Innlandet blir 
et stort innholdsrikt fylke med alt fra Norges 
største fjell til store skoger, dyrket mark, vann 
og vassdrag. Dette forslaget symboliserer 
begge ytterpunktene i naturen under et felles 
unikt symbol, samtidig som det fremstår 
moderne og stilrent og definerer en ny retning 
og ny start for Innlandet fylke.

At symbolet ikke er utfallende gir symbolet 
en fleksibilitet til å benyttes på andre flater 
enn kun våpenskjold, og kan derfor være en 
god identitetsbærer på andre flater som skal 
markedsføres under Innlandet fylke.

Heraldikk
Våpenet tar utgangspunkt i et av heradikkens 
mest klassiske former, en sparre, som ble brukt 
allerede fra middelalderen. Farger og tinktur i 
henhold til heraldisk definert grønn(PMS 7482 
C) og hvit(heraldisk sølv).

Blasonering
Beskrivelse av våpenet med heraldiske begreper og formeler.

I grønt tre sparrer i sølv. Flettet sammen ved 
vertikal forskyvelse i vinklene.
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Konsept og utforming
Den opprinnelige idéen baserte seg på Inn-
landets tre kjente fjelldestinasjoner; Gald-
høpiggen, Jotunheimen og Dovrefjellet 
visualisert som en geometrisk form. Vi har 
valgt å visualisere Innlandets landskap mer 
bokstavelig og har laget et motiv som tar 
utgangspunkt i Innlandets og Norges høyeste 
fjell, Galdhøpiggen, på 2469moh. 2469 
setter føringer for fjellets høyde og de øvrige 
forholdene i motivet.

Nederst i motivet dras grønnfargen fra 
nåværende fylkesvåpen inn for å symbolisere 
grønne skoger og dyrket mark. Blåfargen øverst 
er med for å forsterke assosiasjon til natur og 
landskap. Motivet som en helhet viser dermed 
Innlandet som et storslått fylke med unik natur.

Vår faglige vurdering
Vi mener idéen er en kreativ og god måte å 
beskrive det mangfoldige naturlandskapet som 
Innlandet har. Motivet er lett å forstå og tar tak i 
det som er tidløst og fast i vårt nye fylke og som 
vi alle har et forhold til; naturen. 

Høyden på fjellet tilsvarer 24.69% av skjoldets totale høyde, 
basert på Galdhøpiggens 2469moh.

Avstand fra skjoldets topp ned til fjelltoppen er 
satt til 1/2 av X (24.69%).

Forholdet på 24.69% (x) er også brukt i bunn av skjoldet 
hvor avstanden tilsvarer 1.5 X.

Galdhøpiggen = 2469moh.
X = 24.69% av skjoldets totale høyde.

1 
X

1/2 X
1.5  X

Heraldikk
Heraldisk sett er skjoldet tradisjonelt, men 
alikevel unikt med sin spisse topp og tydelige 
landskap. Den følger heraldisk tradisjon ved 
å bruke to farger og et metall; Azure(blå), 
vert(grønn) og argent(sølv, hvitt). Fjellet er satt 
opp med bredtannet snitt, og nedre del med et 
klassisk rett tverrsnitt. 

Blasonering
Beskrivelse av våpenet med heraldiske begreper og formeler.

På blått bredtannet snitt i sølv med tre tagger 
med midtre tagg i dobbel høyde. Skjoldfot 
tverrdelt i grønt.
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Konsept og utforming
På dette forslaget har vi valgt å forenkle 
historien og elementene, ved å rendyrke 
inspirasjonen fra trekjæringer i en form som 
minner om en bølge og symboliserer både 
Norges største innsjø, Mjøsa, samt vassdrag og 
elver vi har i Innlandet. Motivet ligger på grønt 
for å videreføre fargene i dagens fylkesvåpen. 
Motivet i heraldsk sølv(hvit) er valgt til fordel for 
blå, som kunne vært mer naturlig for å forsterke 
asossiasjonen med vann, for å opprettholde 
god nok kontrast for motivet mot bakgrunnen.

Vår faglige vurdering
Vi mener forslaget er originalt og med god 
begrunnelse. Treskjæringsmotivet ville vi anb-
efalt at ble utarbeidet i samarbeid med en 
tradisjonell treskjærer for å forsikre oss om 
at motivet er i henhold til de tradisjoner som 
ligger i treskjæringer i vårt nye fylke.

Heraldikk
Farger og tinktur i henhold til heraldisk definert 
grønn(PMS 7482 C) og hvit(heraldisk sølv). 
Ellers er motivet utformet unikt, men følger 
heraldiske prinsipper ved å ha tydelige flater og 
godt utfylt skjold.

Blasonering
Beskrivelse av våpenet med heraldiske begreper og formeler.

I grønt bølgeformet motiv med treskjæring-
sdetaljer.
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Konsept og utforming
Idéen på dette forslag var i hovedsak et 
vennskapsbånd som knytter de to fylkene 
sammen. Det er en subtil og fin måte å fortelle 
at to fylker blir til ett, men vi mener at bølger 
fra mjøsa, vassdrag, elver og lignende er en 
sterkere historie, da vi mener fylket bør fremstå 
som ett enkelt fylke i årene fremover. Med 
bakgrunn i dette har vi valgt å bruke blått for å 
forsterke assosiasjon til bølger og krusninger. 
Grønnfargen er tatt med som et symbol på 
skog og dyrket mark, i tillegg til en videreføring 
av dagens fylkesvåpen. Snittet er justert til å 
være et heraldisk bølget snitt for å forsterke 
denne assosiasjonen.

Vår faglige vurdering
Et enkelt og stilisert våpenskjold som repre-
senterer to deler. Enten om det er to fylker som 
blir til ett, eller om det er vann og vassdrag mot 
skog og dyrket mark. Assosiasjonene er mange 
og kan tolkes i ulike retninger.

Heraldikk
Farger og tinktur i henhold til heraldisk definert 
vert(heraldisk grønn) og azure(heraldisk blå). 
Snittet er satt i heraldisk bølget snitt.

Blasonering
Beskrivelse av våpenet med heraldiske begreper og formeler.

Delt av blått og grønt ved bølget snitt.
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