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—› Bakgrunn
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I forbindelse med sammenslåing av Oppland og Hedmark fylkeskommuner 
1. januar 2020 har den nye fylkeskommunen behov for et nytt fylkesvåpen. 
Prosessen med nytt fylkesvåpen er forankret i politisk vedtak i Fellesnemnda 
for sammenslåingen. En del av vedtaket inkluderer å invitere designbyråer til å 
utforme det nye fylkesvåpenet, basert på inspirasjon fra en åpen innspillrunde i 
befolkningen. 25. juni valgte juryen ut fire ideer blant de innkomne forslagene. 

Disse fire ideene danner grunnlaget for vår videre utforming av forslag til det 
nye fylkesvåpenet. Med utgangspunkt i de fire ideene skulle vi utforme en 
variant av hver, og hvert forslag skulle leveres med en skriftlig begrunnelse for 
valget. Videre var det viktig at vi forholdt oss til prinsipper for god heraldikk i 
utformingen. I de valgte ideene ble vi oppfordret til å vektlegge idé og konsept, 
ikke primært skissene. Fargevalget var fritt, med to – maks tre farger – og det var 
ønskelig med grønt som en av fargene. Videre at fargene skulle ha god kontrast 
til hverandre og gjengis rene og klare uten nyanser og sjatteringer. Uttrykket 
kunne gjerne være moderne og fremtidsrettet, med et motiv som representerer 
den nye fylkeskommunen på en god måte. Utnyttelse av skjoldflaten på en god 
måte var et av kriteriene, samt at motivet skulle være tydelig og fungere godt 
både på avstand og i lite format. 
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—› Utgangspunktene
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begrunnelse

Designet på fylkesvåpenet tar inspirasjon 
ifra norsk natur og kultur og bygger oppunder 
dette. Elementene i fylkesvåpenet består av et 
fundament i grønt, som representerer økologi, 
skog og skogdrift.

Blikkfanget i våpenskjoldet er den blå kurven. 
Mønsteret tar inspirasjon fra treskjæringer 
i Gudbrandsdalen og vekker assosiasjoner 
med vann i det blå og fosser og vannenergi 
(fornybarenergi) i utformingen. Den kan også 
minne om Mjøsa og de mange bekker og 
vassdrag vi har i Innlandet. Vann er jo en av 
de viktigste fornybare energikildene vi har i 
Norge, og å putte dette i fokus kan være et 
godt innspill.

Den grå bakgrunnen skal representere berg og 
fjell som også er fremtredende i naturbildet i 
både Oppland og Hedmark med høye fjell og 
fjellheimen.

På grunn av disse punktene synes jeg 
våpenskjoldet representerer Innlandet på en 
god måte.

Jeg synes også at skjoldflaten blir godt 
utfylt med nok rom til alle elementene. 
Våpenskjoldet har heller ikke mer enn tre 
farger i seg og oppfyller da også det kriteriet.

Nr. 103 Sean Fabian Andersen
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begrunnelse

Innlandet er ikke bare det eneste fylket i 
landet uten kystlinje, det er også fylket som 
huser landets høyeste fjell, Galdhøpiggen i 
Jotunheimen. Fylket huser også vår eldste 
nasjonalpark, Rondane, samt Dovrefjell  
– et fjellområde med tung symbolverdi i norsk 
historie. Disse tre nasjonalparkene  
– Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell – er 
gjengitt som tre stiliserte topper øverst i 
forslaget. Ned fra fjellområdene strekker 
to skrånende linjer seg. Disse symboliserer 
Gudbrandsdalslågen og Glomma, to av landets 
største elver. Nedenfor dem igjen løper en 
strek diagonalt med spissen i nedre del av 
våpenskjoldet. Denne representerer Mjøsa. 

Fargevalget (hvitt og blått) representerer 
snøkledte vidder og livgivende, rennende 
vann. Uttrykket er moderne, minimalistisk 
og stilisert og bryter effektivt med begge de 
eksisterende fylkesvåpen – både i form og 
fargevalg. Fylkesvåpenet markerer sånn sett en 
ny start.

Nr. 104 Olav Brostrup Müller
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begrunnelse

Jeg har laget et fylkesvåpen som knytter de 
to fylkene sammen.

Et vennskapsbånd. 
To hender som holder i hverandre. 
En flette / flettet sammen. 
Bølger fra Mjøsa.

Nr. 11 Edin Bjørseth Horten (7 år), Hamar



begrunnelse

Ideen min til et nytt fylkesvåpen er et 
symbol som kommuniserer utvikling, 
framgang, tålmodighet, tradisjon, 
natur og samarbeid. Målet med ideen 
er å finne essensen av Innlandet; hva 
som skiller oss fra resten av Norge. 
Igjennom å gjenskape følelsen av fylket 
i et enkelt grafisk element, oversettes 
det effektivt til en stor varietet av 
mediekanaler og profilering.

Symbolikken i ideen har røtter i 
mange assosiasjoner. Hovedsakelig 
skal våpenet symbolisere et tre, 
som åpenbart nok representerer 
skognaturen i fylket. Men et tre 
kommuniserer mer enn natur, og i dette 
tilfellet skal det også kommunisere 
tid. Innlandet består av mange mindre 
byer, og har sammenlignet med andre 
fylker lavere populasjonstetthet. Man 
må ofte reise i en halvtime eller mer 
om man skal noe sted, men det har lite 
å si fordi folk i Innlandet tar seg tid til 
hverandre. 

Naturen er roligere her, vi mangler den 
kraftige havvinden, fjorder og klipper, 
men i gjengjeld virker folket mer 
tålmodig og gjestbydne. 

Symbolet kan også tolkes som hvete, 
for å representere de store arealene 
i fylket som er dedikert til gårdsbruk 
og matproduksjon. Eller, om man er litt 

mer teknisk anlagt, vil man assosiere 
våpenet med et traktorspor. Diverse 
industrielle kjøretøy bruker samme 
dekk, så på den måten inkluderes også 
industri og verdiskapning.

Ideen refererer også til historie og 
kultur, siden formen er en forenklet 
versjon av sporene man får når man 
går på ski med fiskebenteknikk i 
oppoverbakke. Dette er ment som en 
indirekte referanse til Birkebeinerne.

Jeg vil gå litt bort ifra assosiasjoner 
og symbolikk for å begrunne hva slags 
følelser våpenet kommuniserer basert 
på form alene. Som med fiskebenspor, 
kommuniserer formen en selvsikker og 
definitiv framgang. Den peker oppover 
og er derfor optimistisk mot fremtiden 
uten å ty til klisjeer. Bevegelsen i 
formen tilsier at to sider kommer 
sammen for å samarbeide for denne 
framgangen. Fylkesvåpenet vil bli et 
historisk symbol for hvordan Hedmark 
og Oppland satte seg sammen for  
videre utvikling. 

På denne måten vil fylkesvåpenet til 
Innlandet fylke ta vare på tradisjon 
mens vi ser framover. Den tar basis i 
natur og følelse, men forenkles til et 
stilrent, moderne uttrykk som fungerer 
på alle medier. Ideen er like relevant 
for begge parter, og inkluderer det 
som blir viktigst for alle av oss i tidene 
som kommer, nemlig samarbeid mot et 
felles mål.

Nr. 141 Einar Andreas Lilleengen (20 år), 
Brumunddal
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—› Tolkning
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I arbeidet med utforming av fylkesvåpenet tok vi utgangspunkt i de 
begrunnelsene som fulgte med de valgte bidragene, i tillegg til juryens 
vektlegging om at de valgte ideene til det nye fylkesvåpenet ikke tar 
utgangspunkt i selve sammenslåingen, men søker etter noe som symboliserer 
det nye Innlandets rike naturressurser, samt et element som uttrykker 
modernitet og som peker framover – et symbol som viser Innlandet på en god 
og framtidsrettet måte.  

Rent visuelt prøvde vi å kategorisere de fire ideene:

• Midtdeling i komposisjonen. Stilisert. Streker. Geometrisk.

• Fristilt symbol, med gjentakelse av et element. Geometrisk.

• Asymmetrisk komposisjon, med diagonal. Organisk.

• Symmetrisk komposisjon. Stilisert. Streker. Geometrisk.



—› Asymmetrisk
—› Symmetrisk  
og moderne,  
strekbasert

—› Gjentakende elementer,  
frittstående symbol—› Midtdelt

12

innblikk i prosessen

Vi tolket de utvalgte forslagene i  
helt konkrete, visuelle / symbolske  
retninger:
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Dette tok vi med inn i prosessen, for å se om vi kunne finne løsninger som kunne 
besvare disse områdene, i tillegg til den øvrige beskrivelsen av forslagene.

 Viktige stikkord:

• Samhold, samarbeid og fellesskap

• Landskapet og naturen som preger Innlandet; 
landbruk/åkre, fjell, daler, skog, elver, innsjøer

• Vann og vannenergi

• Landbruk

• Skog og skogbruk

• Dalfører

• Elver

• Veinett/transport

• Sport og kultur

• Fjellområdene

• Ingen kystlinje

• Utvikling og framgang

Vi har utformet fire ulike retninger på bakgrunn av dette. I prosessen ble vi 
naturlig nok inspirert av tanker og begrunnelsen på tvers av de ulike ideene, 
noe som gjenspeiler seg i det resultatet vi har valgt å levere.
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OBS! Alle bilder er lånt som illustrative virkemidler og skal kun anvendes for dette formålet.
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—› Forslag  
og begrunnelse
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fargepalett

Av farger har vi valgt grønt og sølv (gjengitt 
som hvitt på trykk).

Grønt representerer skog, skogbruk, natur  
og jordbruk i Innlandet fylke. 

Sølv representerer vann og snø, og er en god 
kontrast til det grønne. 

Sett opp mot den grønne fargen som kan 
symbolisere det organiske og levende blir 
sølvfargen mer teknisk og maskinell, og kan 
knyttes til blant annet industri.

I fargesymbolikken står grønt for vekst, 
frodighet, framgang, håp, harmoni og omsorg, 
noe som lett kan knyttes opp mot det 
arbeidet som blir gjort i sammenslåing av de to 
fylkene til Innlandet fylke.

Sølv står for renhet og uskyld, og kan bindes 
opp mot «blanke ark og fargestifter til», og 
representerer en «ny start» for de to fylkene 
som ett samlet fylke.
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—› 1
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—› 1
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blasonering:

På grønn bunn buede  
trillingstrenger i sølv skråstilt ned 

mot venstre, krysses av bjelke i 
sølv som smaler opp mot venstre. 

—› 1
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symbolikk

Inspirert av forslag 11  (104 og 141)

Variant 1 består av tre bølgende linjer fra 
venstre som går diagonalt fra venstre øvre 
hjørne ned til høyre hjørne. Fra nedre venstre 
hjørne kommer et bredt farget felt som 
smalner og skrår diagonalt over mot høyre 
øvre hjørne. 

De bølgende linjene representerer fjellene i 
innlandet, men kan også tolkes som stripene 
på et pløyd jorde, elver, fossefall og veinett. 
Den brede stripen i sølv som krysser over kan 
leses som vei (hovedfartsårer nordover mot 
Trondheim), mjøsbrua, Lågen eller Glomma. 
«Veien» peker framover mot framtiden. Et 
framtidsrettet fylke med et rikt landskap. 

Variant 1 er inspirert av forslag 11 sin tanke om 
et vennskapsbånd, variant 104 sine tanker 
om de tre nasjonalparkene, elv og fjell og 
141 sine tanker om en basis i naturen, men 
framtidsretta. 

—› 1
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—› 1
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—› 1
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Foto: GD.no
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Foto: Google Maps
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Foto: Felleskjøpet

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: Espen Håkonsen

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: Cody Duncan

Nye utfordringer  
– større muligheter
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—› 2
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—› 2
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blasonering:

På grønn bunn to sølv fjell  
avsluttet med bølgende linje  

i bunn mot venstre.

—› 2
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symbolikk

Inspirert av variant 103 og 104. 

Variant 2 består av et symbol som former 
et fjell-landskap i sølv mot grønn bakgrunn. 
Den øvre linjen i formen danner fjelltopper, 
og den nedre linjen danner en bue som gir 
assosiasjoner til bølgende landskap, elver og 
vann. Komposisjonen er asymmetrisk. 

Fjellet symboliserer fjellandskapet og Norges 
høyeste fjell. Under fjell går en bølgende linje, 
et dalføre, elv eller vei. Under den bølgende 
linja er et større felt som kan leses som skog, 
kulturlandskap eller innsjø (Mjøsa). 

Variant 2 er inspirert av variant 103 sine 
tanker om den norske naturen og et symbol 
sammensatt av fjell og vann, men forenklet og 
renere i formuttrykket. I tillegg tas også variant 
104 sine tanker om at fylket vårt er et område 
rikt på fjell og elver.

—› 2
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—› 2
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—› 2
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Foto: GD.no
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Foto: Google Maps
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Foto: Espen Håkonsen

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: vriinnlandet.files.wordpress.com

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: Felleskjøpet

Nye utfordringer  
– større muligheter
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—› 3
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—› 3
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blasonering:

På grønn bunn diagonal streng fra 
høyre mot senter. Trillingstreng fra 
venstre mot senter, øverste streng 

avsluttes i bølge ned i senter.  
I skjoldhodet tre skråstilte  

rektangler i sølv. 

—› 3
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symbolikk

Inspirert av variant 11, 103, 104, og 141. 

Variant 3 er inspirert av landskapet i innlandet. 
To fjell ruver i bakgrunnen, det ene høyere enn 
det andre (Galdhøpiggen). Innlandet har flere 
ulike fjellområder og mange nasjonalparker, 
blant annet med Norges høyeste fjell. Ned fra 
fjellet går en buet linje som kan tolkes som ei 
elv i et dalføre (Østerdalen, Gudbrandsdalen, 
våre to store dalfører). Til venstre et grønt felt 
som kan leses som skog, og til høyre et felt 
med «jorder»/dyrka mark. Som i nr 11 flettes de 
ulike landskapsvariantene sammen på midten 
i et «vennskapsbånd», og landskapsformer 
møtes som i 103 og 104. Hvis man ser alle de 
grønne feltene i sammenheng kan de også lese 
som en blomst, noe frodig som vokser, spirer 
og gror.

—› 3
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—› 3
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—› 3
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Foto: GD.no
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Foto: Google Maps
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Foto: Felleskjøpet

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: Felleskjøpet

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: Felleskjøpet

Nye utfordringer  
– større muligheter
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—› 4
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—› 4
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blasonering:

På grønn bunn  
et sølv fjell krysses av buede  
sølv trillingstrenger fra høyre,  
og buede sølv trillingstrenger  

fra venstre.

—› 4
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symbolikk

Inspirert av forslag 11 og 104.

Variant 4 består av et felt i sølv i bakgrunnen. 
Dette representerer Galdhøpiggen – landets 
høyeste fjell. Feltet symboliserer også at 
innlandet har mange fjellområder. Foran 
Galdhøpiggen krysser tre striper hverandre 
i kryss. Stripene kan leses som jordbruk, 
vei (ferdselsårer nordover), eller spor 
etter hogstmaskiner. Stripene krysses i et 
vennskapsbånd og binder sammen de to 
dominerende dalførene i regionen. Under 
båndene er et grått felt som representerer 
Mjøsa. 

Variant 4 er inspirert av naturelementene og 
formene i forslag 11, samt sammenflettingen i 
variant 104.

—› 4
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—› 4
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—› 4



59



60

Foto: GD.no
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Foto: Google Maps
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Foto: Kristoffer Mæle Thuestad

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: landbruk.no

Nye utfordringer  
– større muligheter
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Foto: NAF Opplevelser

Nye utfordringer  
– større muligheter
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—› Oppsummert

—› 1 —› 2 —› 3 —› 4
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Foto: vriinnlandet.files.wordpress.com
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Foto: Krible
2018


