Samlet oversikt over alle publikumsforslag
på fylkesvåpen til Viken fylkeskommune

6. desember 2018

1 - Ida Susanne Margit Söderblom

GOL

GX5CE6

1-Ida Susanne Margit Söderblom

Jeg ønsker at det skal vise de tre fylkene i ett.

1-Ida Susanne Margit Söderblom

2 - Olav Loss Rian

FREDRIKSTAD

WRAUKQt

En vik: sjø og land.

3 - Bjørn Paust Range

KOLBOTN

Z7I7YV

Viken er det gamle norrøne navnet for
(mesteparten av) området. Osebergskipet var i
sin tid en gavepakke til unionsmotstanderne, og
dokumenterte vår tidligere storhetstid. Stavnen
på Osebergskipet har en fantastisk, estetisk og
funksjonell design. Selv om Vestfold ikke inngår i
det nye fylket, er Osebergskipet vår felles arv.

4 - Aurora Mørk

MOSS

J43R3P

Jeg ønsker å vise hva den største ressursen med
jord og skogbruk.

bosted

5 - Arne Moslåtten

ÅL

RDA3FS

Vise at dette er Viken. En vik og en V.

6 - Mikkel Hilstad

OPPEGÅRD

sterkhet

TMKEIR

7 - Lars H. Heggen

DRAMMEN

E4Y3XN

VIKEN , d.v.s. oslofjorden.
Som nytt våpen for region Viken vil jeg foreslå riss
av Oslofjorden med kystlinjen til de tre fylkene. (Og
da uten kyststripen til Vestfold siden de ikke er
med i Viken.) Gjerne med en blå farge for fjorden,
med et hvitt omriss og på en brun eller grønn
bakgrunn (som farge for skog/land)

8 - Ruth Nilsen

NORESUND

Bygninger og Natur

TI5YXU

9 - Amalie Straume Berge

DRAMMEN

D7WHK7

Fjord, hav, sjø

10 - Aurora Mørk

MOSS

P35D8K

jeg ønsker at det skal vise skog- jordbruks delen
som har vært med i historien i lang tid i alle 3
fylkene. Også har jeg tatt med en hakke som skal
symbolisere gruvene i kongsberg.

11 - Simen Frogner

HEMSEDAL

YPZH3B

Jeg ønsker at det skal vise et vikingskip, siden
det er felles for Østfold, Akershus og Buskerud.
Fargene kan være blå til bakrund, viking skipet
er brunt og havet er mørkeblått. Vikingskipet er
regresentativt fo både vikinger og for Viken/viker

12 - Marius Jarlhof

LIERSKOGEN

5Q2DNS

dette fylkesvåpenet viser hvor unikt viken er, det er
en abstrakt form av viken som omfavner Oslo som
er den lille prikken i ovalen. grønnfargen viser at vi
er innovative innenfor miljø og at siden vi blir den
største fylkeskommunen så har vi ett ansvar

13 - Sebastian Ådland

LAMPELAND

UEQ3DR

De tre ”V’er” skal indikere flere vik (mindre, gjerne
trang, innskjæring i strandlinja mot sjø eller vann)
men de tre V’er står også som en forkortelse av
visjonen ”Viken viser vei”.
Den grønne fargen symboliserer for det grønne
skiftet som Viken ønsker å lede an.

14 - Steffen Harald Kjørsvik

SOLBERGMOEN

P5URXG

Designet refererer til tre elver, noe som er et sterkt
symbol for hver av de tre fylkene.

15 - Torbjørn Bergwitz Lauen

H7TNH6

OSLO

Framlegget har ein likebeint trekant i sølvgrå farge
på grøn grunn.
Trekanten symboliserar Oslofjorden/Vika som
fylket er oppkalla etter med fylket på kvar side.
Trekanten kan òg symbolisere fjellheimen i
Buskerud og dei strake vegane i Østfold. Den grøne
bakgrunnen er henta frå skogen og jordbruket som
kjenneteiknar alle tre fylka.

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

16 - Knut Warhuus

DRAMMEN

QZ374M

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise ”Fellesskap
bygd på et sammensatt mangfold” og at ”Viken
former fremtiden”. Se mine vedlegg med tegninger
og tekst.

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken.
Fylkesvåpenet vist i små størrelser

H = 25 mm

H = 20 mm

H = 15 mm

Motiv:
Viken symbolisert med beliggenheten
rundt Oslofjorden.
Den spisse enden symboliserer fellesskap
bygd på et sammensatt mangfold

Bruk:
Fylkesvåpenet har motiv som kan oppfattes
enkelt og klart i alle aktuelle størrelser,

Slagord:
«Viken former fremtiden»

samt når det er vist med kort eksponeringstid,
for eksempel i forbindelse med bruk på grenseskilt

Farger:
 Alternativ 1: Sølv motiv på blå bunn
 Alternativ 2: Sølv motiv på grønn bunn
 Alternativ 3: Gull motiv på rød bunn
2

Designet og innsendt av:
Knut Warhuus
Sankt Halvards gate 1 F
3015 Drammen.
Mobil: 97654764
E-post: knut.warhuus@gmail.com
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17 - Jan Harald

GOL

R2KQVG

Helse, Fred og Samarbeid

18 - Merete nordanger

OSLO

FQI4P7

Det grønne skiftet. Derfor presenteres jordkloden
i grønn farge. Flyet i enkel form, nærmest som
et papirfly - og i kontrastfargen rød. Kontrast til
det grønne skiftet? Flyet eller pilen bringer oss
likevel videre. Flyet kunne vært i andre farger, blå
for å fange havet. Eller i gull for å representere
engergien fra sola. Eller hvit for å vise at det
jobbes for ”renhet”/ stoppe forurensningen? Hadde
vært gøy å jobbe videre med forslaget, men jeg har
verken programvaren eller kunnskapen til å jobbe
mer med det. Derfor bør forslaget fra meg kun ses
på som et utgangspunkt - som evt andre kan jobbe
mer med, eller forkastes! PS: Dette var uansett
utfall gøy:) Hilsen Merete N

19 - Sigurd Amundsen Bjørkli

26PYIM

TYRISTRAND

Bildet har ikke veldig god kvalitet men er en
”skisse”. Mye må fikses på for at streker skal bli
finere osv....

20 - Oskar Aanmoen

OSLO

2DDFC3

Alvssons tre fylker
Skjoldet er en henvisning til den norske
opprørshøvdingen Knut Alvsson som ledet det
norske opprøret mot danskene fra 1501 til 1504.
Hans slekt har brukt tre røde roser som symbol.
Dette får en dobbel betydning gjennom fylkene
Akershus,
Østfold
og Buskerud.
De tre rosene
Skjoldet
er en henvisning
til den norske
opprørshøvdingen
Knut
Alvsson
som
det
forenes på blå bakgrunn som enledet
henvising
til
norske opprøret mot danskene fra 1501 til 1504.
Oslofjorden
ogbrukt
Viken.
Hans slekt har
tre røde roser som symbol.
Dette
får
en
dobbel
betydning gjennom fylkene
Oskar Aanmoen, 2018

Alvssons tre fylker

Akershus, Østfold og Buskerud. De tre rosene
forenes på blå bakgrunn som en henvising til
Oslofjorden og Viken.
Oskar Aanmoen, 2018.

20 - Oskar Aanmoen

OSLO

2DDFC3

Vikenbrua
Dette er et symbol med dobbel betydning, som
viser to forskjellige ting ut ifra hvem som ser på
det. En person kan se en grunn bru som baner vei
mellom fortid og fremtid. Den andre kan se et fell
som ruver over Viken og Oslofjorden. Begge ser de
det riktige
Dette er etsymbolet.
symbol med dobbel betydning, som

Vikenbrua

viser to forskjellige ting ut ifra hvem som ser på
det. En person kan se en grunn bru som baner vei
mellom fortid og fremtid. Den andre kan se et fell
som ruver over Viken og Oslofjorden. Begge ser
de det riktige symbolet.
Oskar Aanmoen, 2018.

Tre tømmermenn
Våpenet er en henvisning til den rollen
skogsindustrien har hatt i de tre fylkene som
nå skal bli en. Sammen danner de tre fylkene et
punkt hvor de møtes for å hedre fortiden og utvikle
fremtiden. Symbolisert gjennom tømmerhoggerens
og tømmerfløterens viktigste redskap.

Tre tømmermenn

Våpenet er en henvisning til den rollen
skogsindustrien har hatt i de tre fylkene som
nå skal bli en. Sammen danner de tre fylkene et
punkt hvor de møtes for å hedre fortiden og
utvikle fremtiden. Symbolisert gjennom
tømmerhoggerens og tømmerfløterens viktigste
redskap.
Oskar Aanmoen, 2018.

21 - Eirik Lia

OSLO

E5NP36

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise symbolikken
ved sjøen i blåfargen, skogen i grønnfargen
og kornet/dyrket mark i gulfargen. Det grønne
triangelet symboliserer fjellet og det blå triangelet
skyggen av fjellet som speiler seg i et tjern. Altså
elementer jeg forbinder med de tre områdene
som vil samles under Viken. Symbolet vil i tillegg
fungere godt i sort/hvit versjon.

22 - William Nørsterud

Page 1 of 1

BØDALEN

E8XCK8

Et godt og trykt felleskap i et hav av andre fylker.

23 - Redbullkongen2

RÅHOLT

Marine Hvitt Blått Svart Camo

https://aspephorte.public.cloudservices.no/prosviken/API/GETDOC/Default.aspx?MA... 05.11.2018

WSIVTZ

24 - Rune Davidsen

RYGGE

YNR3V2

Stilisert viking sverd fra arkeologisk funn i Viken
som symbol på vikingenes hjemland, navnet Viken
og rike fornminner i regionen. Sverd (øvre del) i
hvitt på delt bunn i rødt og blått (nasjonalfargene).

25 - Marna Omre

MJØNDALEN

UEGZDQ

Fellesnevnere for alle tre fylkene er tømmerfløting,
jord/skogsbruk og fjorden. Vi har en felles historie
som knytter oss sammen med skip, tømmer og
landbruk. Jeg har prøvd å få frem visjonen og målet
til Viken, hvor blant annet FN`s bærekraftmåls
ligger til grunne og hvor man skal motvirke sosiale
forskjeller. Viken har et grønt, sterkt, mangfoldig
og innovativt næringsliv. Viken viser vei.

26 - Robert Starling

OSLO

TCME7X

Jeg ønsker å videreføre den visuelle arven,
og samle element fra de tre nåværende
fylkesvåpnene, til et enhetlig fylkesvåpen som kan
virke familiært og gjenkjennelig hos alle parter.

27 - Aurora Emilie Sundvold

ASKIM

Viser renhet og enkelhet.

55GHNW

27 - Aurora Emilie Sundvold

ASKIM

55GHNW

Viser alle tre fylkene sammensatt til et.

”Det er mange veier man kan å gå for å bli til et.”

27 - Aurora Emilie Sundvold

ASKIM

55GHNW

Dette er kart over fylkene Østfold, Akershus og
Buskerud.

28 - Morten Fossgård

GEILO

QEX44Q

En blanding av de 3 fylkesvåpnene Akershus,
Buskerud og Østfold. Rød og blå kan byttes om.
Bjørnen i farge gull!

29 - Oliver Skivdal

HAFSLUNDSØY

H5D5N6

Beholde gamle design men fremdeles være nytt

30 - Olav R. Søbakk

HVAM

8GNXBK

Symbolikken i våpenet er ”fra Oslofjorden via
grønne bygder til Hardangervidda”

Region Viken - nytt fylkesvåpen Alt. 1

31 - Roger Eikild Kristoffersen

KONGSBERG

CAX5GQ

Fylkes-våpenet skal uttrykke samhold i regionen,
der symbolet viser en stilisert blomst med tre
kronblader, som danner en enhet. Fargene grønn/
blå symboliserer håp og tro på fremtiden. Blå
symboliserer elver og sjø. Oransje fargen er et
alternativ til til det grønne, som og symboliserer
energi og lys.

Region Viken - nytt fylkesvåpen Alt. 2
Grafisk design: Roger Kristoffersen

Grafisk design: Roger Kristoffersen

bosted

32 - Julianne Øien

32-Julianne Øien

OSLO

Mitt forslag er at Vikens fylkesvåpen viser en
grønn trespire som symboliserer natur, fremvekst
og liv, samt Vikens fokus på bærekraft og
utvikling. De tre bladene kan representere de tre
opprinnelige fylkeskommunene, som nå hører
sammen. Jordbruk er en viktig næringsgren i både
Akershus, Buskerud og Østfold. I våpenskjoldet
er jordbruket illustrert med gule og grønne
striper som forestiller dyrket mark. De gule
stripene peker alle i samme retning, og står for
samarbeid. Samarbeidet bygger opp under, og
er grunnlaget for, spiren. Dette symboliserer
også den nye fylkeskommunens visjon «Viken
viser vei», ved at stripene peker mot spiren som
representerer utvikling og bærekraft. På denne
måten representerer våpenskjoldet både de tre
opprinnelige fylkeskommunene, og samtidig den
nye fylkeskommunen. Motivet er enkelt og tydelig,
og derfor lett gjenkjennelig både på avstand og
i lite format. Fargene er rene og klare, med god
kontrast til hverandre.
bosted

32-Julianne Øien

GFZDQ8

32 - Julianne Øien

32-Julianne Øien

32-Julianne Øien

OSLO

GFZDQ8

33 - Maria Fjeldvær

33-Maria Fjeldvær

LIER

JYABR2

Forslaget mitt er at fylkesvåpenet skal bygge på
valknuten.
Forenklet versjon av valsknuten. Tre V-er som
danner en helhet og symboliserer de tre fylkene
som har blitt slått sammen.

Forenklet versjon av valsknuten. Tre V-er som danner en helhet og symboliserer de tre
fylkene som har blitt slått sammen.

33-Maria Fjeldvær

bosted

Referansenummer

Viken er et område med sterke røtter i vikingtiden,
noen tror til og med at ordet viking kom fra
datidens Viken. Dette forslaget bygger på
valsknuten, et gammelt symbol som gjerne
assosieres med Odin og norrøn mytologi. Jeg har
snudd symbolet opp-ned slik at det får en V-form
for “Viken”. Fylkesvåpenet består av tre triangler
som er knyttet sammen, og disse kan symbolisere
Buskerud, Akershus og Østfold som nå blir slått
sammen igjen.

Viken er et område med sterke røtter i vikingtiden, noen tror til og med at ordet viking
kom fra datidens Viken. Dette forslaget bygger på valsknuten, et gammelt symbol som
gjerne assosieres med Odin og norrøn mytologi. Jeg har snudd symbolet opp-ned slik
at det får en V-form for “Viken”. Fylkesvåpenet består av tre triangler som er knyttet
sammen, og disse kan symbolisere Buskerud, Akershus og Østfold som nå blir slått
sammen igjen.

Bakke

34 - Maria Fjeldvær

LIER

ZQPTZE

Har dere noen gang tenkt på at Oslofjorden, som
binder Buskerud, Akershus og Østfold sammen,
er formet som en sjøhest? Og visste dere at det
snart kan finnes sjøhester i Oslofjorden på grunn
av klimaendringene (om de ikke har kommet
hit allerede)? Sjøhesten har også en likhet med
dragehoder som ble brukt i vikingtiden, fra den
tiden Viken ble brukt som navn på dette området.
Derfor er sjøhesten et symbol som binder fortiden
og framtiden sammen.

Har dere noen gang tenkt på at Oslofjorden, som binder Buskerud, Akershus og Østfold
sammen, er formet som en sjøhest? Og visste dere at det snart kan finnes sjøhester i
Oslofjorden på grunn av klimaendringene (om de ikke har kommet hit allerede)?
Sjøhesten har også en likhet med dragehoder som ble brukt i vikingtiden, fra den tiden
Viken ble brukt som navn på dette området. Derfor er sjøhesten et symbol som binder
fortiden og framtiden sammen.

35 - Guro Helene Bakke Eker

SOLBERGMOEN

FEH3JE

Lågen, Drammenselva, Haldenvassdraget og
Glomma munner alle ut i Oslofjorden («Viken») og
binder landskapene sammen. Så lenge mennesket
har eksistert har samfunn vokst i områder hvor
det finnes vann, og for Viken skal disse historiene
flettes sammen til ett. Dette synes jeg er noe som
bør fremheves som en felles identitetsmarkør
hvor både vår tidligere identitet og vår nye finner
sammen - akkurat der elvene møtes.
Solen som er med i mitt forslag representerer en
ny tid, nytt håp og nytt liv til fylket vårt!

36 - Jan Erik

SELLEBAKK

GF74EK

Sammenslåing er idiotisk.

37 - Sondre Strømholm

HØNEFOSS

A2EFKD

De to hvite stripene som starter på hver sin side av
våpenskjoldet og til slutt går sammen symoliserer
selve sammenslåingen av fylkene - parter som
finner hverandre, fellesskap og samarbeid.
Inspirasjon er hentet fra de to største elvene som
krysser de tre fylkene. Numedalslågen er innom og
krysser Buskerud, og Glomma krysser Østfold og
Akershus.
Som en kan se på våpenskjoldet møtes disse
elvene - dette skjer ikke i virkeligheten, men de
møtes derimot i noe større enn seg selv, nemlig
havet. Tanken bak at det er de største elvene i
hvert fylke er at Viken blir ett stort fylke, og at
de munner ut i hverandre symboliserer et stort
samarbeid og et større fellesskap. Vannkraft er
også noe av det viktigste i Norges historie og
framtid.
Elvene satt sammen slik som her på våpenskjoldet
kan også se ut som en ”V”, som igjen kan referere
til Viken fylkeskommune. Våpenskjoldet kan tolkes
på mange mulige måter, og kun fantasien setter
grenser.

38 - Tancred Hauk Ottosen

FREDRIKSTAD

Y3TZ2N

Jeg vil at fylkesvåpenet skal vise med sitt symbol
at det er victory over viken og en plan om et
samhold med glede og samarbeid. Samtidig
mener jeg fylkesvåpenet har en dobbelt betydning
ettersom Victory symbolet er formet som en V
for Viken. Symbolet på fylkesvåpenet har også en
ungdommelig touch, noe som passer bra ettersom
ungdommen er vikens framtid.

bosted

39-Siril Schia

39-Siril Schia

39 - Siril Schia

MOSS

39-Siril Schia

39-Siril Schia

IK27G8

Jeg har laget diverse forslag. Noen har en ulv som
motiv. Dersom ulven blir utryddet eller forflytter
seg på grunn av klimaendringer, vil jeg bevare dens
minne. Ulven er et flokkdyr, slik som vi mennesker.
Med det vil jeg vise inkludering og at alle har en
nytte og verdi i samfunnet.

39-Siril Schia

39-Siril Schia

Andre forslag inneholder kulturminner fra
steinalderen, som er funnet på Østlandet. Disse
mener jeg representerer våre stamfedre, og at
vi bevarer minnet om de ved å inkludere det i
fylkesvåpenet.
39-Siril Schia
39-Siril Schia

39-Siril Schia

Jeg har også noen mer abstrakte motiv, hvor jeg
har prøvd å lage former som illustrerer fjell, hav
og skog, ettersom det er landskap som man finner
mye av i Viken. Oslofjorden er et slags møtepunkt
for de tre fylkene, som er grunnen til at jeg valgte
å ha bølgene i midten.
Et siste motiv jeg har er et øye. Øyet ser alle og
beskytter alle.
Jeg har valgt å inkludere sølv i alle våpnene for å
representere sølvgruvene i Kongsberg og fordi jeg
syns sølv kombinert med sort eller marineblått
gir et veldig kult uttrykk og får frem sølvfargen i
motivet.
NB! De skraverte områdene skal være ensfargede.
Skraveringen er brukt for å markere hvor ulike
farger skal plasseres.

40 - Arne Eidal

OSLO

DV85C4

40-Arne Eidal

Motivet viser at når man forener karakteristiske
likheter og forskjeller innenfor Vikenområdet
skapes et nytt motiv med nye spennende og
harmoniske linjer ved hjelp av de gamle. Motivet
symboliserer likeverd mellom områdene, deres
verdier, fellesskap og egenart.
Innbyggerne i Viken har en felles identitetsfølelse
med røtter i skogen, vann, himmel og
jordbruksland. Dette er fylkesvåpenets elementer.
Med respekt for opprinnelsen bygger man på de
følelsene som skaper trygghet, stolthet, utvikling
og likeverd. Det er dette som er fundamentet for
de nye spennende linjene som skapes når tre
elementer blir til ett.
Symbolet viser våre grunnleggende verdier,
hvordan våre tre områder blir bedre sammen,
hvordan de bygger en harmonisk helhet, hva som
henter fram de grunnleggende følelsene i oss,
at linjene og fargene i tre elementer fungerer
sammen og danner en helhet, at vårt fellesskap
bygger på likeverd og skaper likeverd, at de er
basert på felles grunnleggende verdier, og at likhet
og likeverd er det som skaper nye muligheter.

41 - Anne Lise Smeby Vassgård

41-Anne Lise Smeby Vassgård

bosted

Referansenummer

ASKIM

NV43DF

Svart kløver på gul bunn. Fargene gir gode
kontraster og er lett å oppfatte på avstand og i
fart, f.eks langs vei. Kløver er valgt fordi den har en
kjent symbolikk som ”lykkebringer”. Fra gammelt
av hadde kløver ord på seg for å bringe hell og
lykke samt beskytte mot farer. Forutsetningen for
at kløveren skulle bringe lykke, var at den hadde
fire blader (derav firkløver). I forbindelse med
Viken, som består av tre tidligere fylker, er tanken
at en kløver med tre blader vil kunne stå som
et symbol på styrke og lykke. Bladene i kløveren
symboliserer henholdsvis Akershus, Buskerud og
Østfold, og bladene er like i form og størrelse for
å markere at hvert av de tidligere fylkene har like
stor betydning i det nye fylket.

42 - Robin Ødegårdstuen

FREDRIKSTAD

CWGNQ2

Mitt fylkesvåpen viser en treenighet som møtes
fra tre veier. I tillegg symboliserer det hvite en
utspent fugl som vise vei på himmelen. fargene
er hvit bakgrunn med dyp kongeblå farge.
(monarkisymbol)

43 - Simen Frogner

HEMSEDAL

EQEU4X

43-Simen Frogner

Jeg ønsker at det grønne er de dype skogene, det
svarte er de høye fjellene og det gule er åkrene

44 - Simen Frogner

HEMSEDAL

C6IXN5

44-Simen Frogner

Det skal vise en liten vik i fargen blå. Viken går inn
i en grønn bakrund

44-Simen Frogner

bosted

45 - Åsmund Øygard

FETSUND

6CYK2G

Jeg ønsker at fylkesvåpenet til Viken
fylkeskommune skal vise en kombinasjon av både
regionens historie, landskap og flora. Jordsmonnet
rundt Oslofjorden inneholder rikelig med marin
leire som et resultat av landhevning etter istiden
for omtrent 10.000 år siden. Dette har gitt Viken
en god dyrkningsjord, noe som har lagt grunnleget
for et historisk og tradisjonelt jordbruk i regionen.
Dermed vil korn være et representativt symbol i et
fylkesvåpen for det geografiske området. Dessuten
er Oslofjorden (blåfargen) med Buskerud (i grønt)
på venstre side og Akershus (i grønt) og Østfold
(i grønt) på høyre side illustrert i forslaget, noe
som skal gjøre det lett å assosiere motivet med
nettopp Viken.
Samtidig ønsker jeg at fylkesvåpenet skal ha
tydelige farger med klare kontraster, som det
skal være mulig å se på lengre avstand, og et
motiv som skal dekke store deler av omrisset
slik at det er mulig å gjenkjenne det fra flere
avstander og i flere formater. Det gulfargede
kornet skal kunne fungere som et blikkfang som
tiltrekker oppmerksomhet, samt skape en kontrast
i motivet. Blåfargen, som for øvrig symboliserer
Oslofjorden, skal fungere beroligende, men også
skape oppmerksomhet i samspill med gulfargen.
Grønnfargen symboliserer, i tillegg til det
geografiske området Viken vil bestå av, de mange
furutrærne som har opptrådt i området siden rett
etter siste istid for ca. 10.000 år siden.
Motivet skal heller ikke være vanskelig å
rekonstruere, noe som er sørget for i motivet da
kornet følger et enkelt mønster, samt at viken er
symmetrisk og består av to rette linjer. Det skal
altså ligge mye informasjon bak de få strekene.

46 - Per Høstland

STRØMMEN

5XC3ZX

VEKST I VIKEN.
Motivet viser en ren og kraftig vekst, som
symboliserer det som vil skje i Viken. V-formen,
som står for både Viken og Vekst, er av
underordnet betydning, men er der om man øsnker
å se den.

47 - Albin Bjarheim

KONGSBERG

DRY2S2

Fjorden i midten en borg med østfold flagg på
høyre side og en bjørn fra Buskerud på venstre side
med grønn natur

48 - Bengt Petter Pedersen

FREDRIKSTAD

7ET7UY

Grønne sletter og trær, korn,sjø og himmel!

49 - Siri Nicoline Heckmann

SARPSBORG

Løve,borg, sol og blå himmel

NDXP7X

50 - Siri Nicoline Heckmann

SARPSBORG

JB742H

Trær,hus,himmelblå

51 - Inger Johanne Strand

OPPEGÅRD

R7NEZF

Den blå Viken (fjorden) og det grønne omlandet
(fylket) rundt

52 - Rolf Nordaunet

DRAMMEN

DNKJ62

Våpenet viser samholdet og styrken til
befolkningen i de 3 gamle fylkene uavhengig av
kjønn,legning og utsende. Vi står alle sammen og
holder kjettingen som et symbol på styrken vår
samt at den er formet som en V

53-John Dahl

53 - John Dahl

DRAMMEN

S7EFC7

Buskerud, Østfold og Akershus rundt Oslofjorden

54 - Thomas Skårvin Martinsen

MOSS

57ZEIY

En abstrakt visualisering av viken (Oslo- og
Drammensfjorden) og videreføring av bjørnen fra
Buskerud som et av våre største rovdyr med mye
historie i gamle Buskerud fylke.
Ved valg av BLÅ: Blåfargen representerer de
fantastiske livgivende vassdragene i regionen
(Glommavassdraget, Mossevassdraget,
Haldenvassdraget, Numedalslågen og
Drammensvassdraget).
Ved valg av GRØNN: Grønnfargen representerer nye
Viken som det største jordbruksfylket i Norge, da
spesielt kornproduksjonen.

bosted

55 - Roger Lauritzen

RYGGE

BZ6FKE

Vedlagt tegning viser grenselinjene til det nye
fylket, med innlagte røde markeringer for tidligere
fylker. Fylket viken er i lysegrønt og nabofylkene/
fjorden er lyseblå. Navnet VIKEN i hvite bokstaver
på sort grunn over skjoldet er også bare et forslag.
Samme er formen på skjoldet.

56 - Jonas Henriksen

HØNEFOSS

B326BF

Jeg ønsker at fylkesvåpnet skal forene de tre. Og
har derfor laget et fylkesvåpen som kombinerer
alle tre

57 - Benjamin Havnen

DRAMMEN

KEZ6TH

Fylkesvåpenet skal fremstille forskjellige
områder i Østfold, Buskerud, og Akershus, og at
de nå står sammen og integrert. Et Symbol for
sammenslåingen.
Det grønne er landområdet i elvedeltaet i Øyeren
(Akershus), det blå treet i midten er Den Gamle
Mester (Krødsherad, Buskerud), og fossen til
høyere er Sølvstufossen (Ågardselva, Sarpsborg,
Østfold) Fossen strekker seg også over, og
gjennom våpenet for å symbolisere at vi blir en
sammenslått Fylkeskommune.

58 - Jonas Henriksen

HØNEFOSS

CSAJWT

Jeg ønsker at alle fylkene skal bli representert i
det nye fylkesvåpenet

59 - Aleksander Agledal

SKEDSMOKORSET

24DT23

jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise viken og de
gamle fylkesvåpnene for å vise historien til det nye
fylket. denne historien er samlingen av tre andre
mindre fylker.

bosted

60 - Elin Ingeborg Settemsdal

RÅHOLT

6Q3MWY

Helleristninger. Alle de tre fylkene har funn
fra steinalderen, herunder helleristninger og
fornminner. Avbildet på forlagene har jeg benyttet
helleristninger fra Solbergfeltet.
www.fredrikstadoghvaler.no beskriver det slik:
”Nær E6 i Skjeberg, ved avkjøringen som bl.a. er
merket Oldtidsveien, finner vi Solbergfeltet. Det er
to felt her som er rikt dekorert med helleristninger.
Feltet nærmest veien har rundt 60 ulike figurer:
Skip, vogner, mennesker, solfigurer og skålgroper.”
”Triangelet mellom Skjeberg, Sarpsborg by og
Fredrikstad by er det området i Norge som er
mest tallrike på helleristninger. Det finnes også
spennende helleristningsfelt i Halden, Onsøy,
Moss, Rakkestad, Eidsberg og Rolvsøy.”
Hvit bakgrunn kan symbolisere harmoni mellom de
tre tre tidligere fylkene som nå har blitt til ett.
Sølvfarget bakgrunn kan symbolisere fylkets
rike mineralforekomster eller de rike historiske
funnene fra steinalderen og jernalderen.

61 - John Dahl

DRAMMEN

3FMM4T

61-John Dahl

V for Viken og samtidig blå Oslofjord. Akershus hvit
i midten øverst. På hver side av V grønn Buskerud
og Østfold

62 - Niklas Minge

FREDRIKSTAD

M7XCC4

Jeg ønsker at fylkes-våpenet skal ha fokus på natur
som fargen grønn representerer også tendenser av
havet fordi glomma renner gjennom to av fylkene.

63 - Martin Halvorsen

SALTNES

3DFM2Y

Jeg prøver å få fram naturen, vannet og vikingtiden

64 - Rikke Matilde Bodahl Hauge

KRÅKERØY

8JE5D5

Når jeg tenker på viken kommune tenker jeg på
hav, energi, bærekraftighet og miljø. Jeg valgte
å lage et fylkesvåpen symboliserer de tre ulike
kommunene ved hjelp av Oslofjorden. I fremtiden
synes jeg at Viken kommune burde fokusere på
bærekraftighet og miljøet i mye større grad. Dette
fylkesvåpenet representerer at vi burde ta vare på
naturen og holde havet rent.

65 - Dorthe Eiterjord Thoresen

GAMLE FREDRIKSTAD

2SD2AQ

Fylkesvåpenet viser en vindmølle med tanke på
bærekraft og miljøet

66 - Bastian Johnsen

SKJÆRHALDEN

en vik med hav og sol i fokus

R5NXWJ

67 - Jørgen Skullerud Hesselberg

FREDRIKSTAD

2RTC6D

Mitt fylkesvåpen viser mangfold og følelser
gjennom de tre fargene. I midten står bokstaven V
som symboliserer Viken. Rød står for følelser, blå
for hav og gul sol. Fylkesvåpenet skal være lett å
observere på kort og lang avstand.

68 - Sondre Ottesen

FREDRIKSTAD

et vikingskip i en vik

ANJJZG

69 - Selma

GAMLE FREDRIKSTAD

CY5WIJ

Vannet symboliserer Oslofjorden. Sola symboliserer
varme og samhold.

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

72 - Knut Warhuus

DRAMMEN

U7G7K3

Fellesskapets muligheter i Viken.
Slagord: ”Godt fellesskap bygd på kunnskap”.
I en sammenheng nøkkel og Jonisk kapitél
(søylehode). Nøkkel symboliserer fellesskapets
muligheter i Viken. Jonisk kapitél (søylehode)
symboliserer kunnskap

76 - Berit Røhne

SKOTSELV

4VIXSR

1

Det viser at de tre tidligere fylkene Buskerud,
Akershus og Østfold er fylker der elvene møter
havet. Siden det er sammenslåing er det på
foreslått fylkesvåpen tre elver som renner
sammen til en og møter havet. De to grønne
feltene representerer skogen og jorda. Særlig
skogen har spilt stor rolle for oppveksten av byer
rundt elvemunningene, med tømmerfløting og
papirfabrikker i alle tre fylkene.

77 - Antonio

GREÅKER

87SZW4

Viking Septer

78 - Joachim Evenstad Nikolaisen

DRAMMEN

NECZFG

Våpenet skal vise den grønne flotte naturen på
begge sider av Oslofjorden.

79 - Jakob Brinchmann

FREDRIKSTAD

CYYMGJ

Der Oslo kriget
Styrke og svakhet vist med farge

80 - Herman Wehler Wenneberg

GAMLE FREDRIKSTAD

Q38RY6

Jeg ønsker å få fram den ”Nymoderne” kommunen
på fagrerik måte.

81 - Emilie Scharning Suther

HALDEN

AMWIG3

Fylkesvåpenet jeg har designet symboliserer
sammenslåingen av de tre fylkeskommunene
Buskerud, Akershus og Østfold til en
fylkeskommune, Viken, og hvordan
fylkeskommunen ser ut på kartet. Fargen
grønn som bakgrunn symboliserer den grønne,
mangfoldige vegetasjonen i området og
bærekraftig utvikling for et enda grønnere Viken.

82 - Vegar Bø

UVDAL

KSSSA5

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise naturen
og agrikulturen i kommunen. Siden vi har et av
de største nasjonalparkene og mye fjøs drift i
kommunen synes jeg det kunne ha vært bra å få
med det.

83 - Simen Weggersen Rogstad

TYRISTRAND

GJ7Z3J

Det står som krav i utlysningen at ”motivet
skal være samlende og representere den nye
fylkeskommunen på en god måte.”
Opprinnelsen av ordet ”Viking” er usikker, men en
forklaring skal ordet være avledet av ordet Vik/
Viken.
Symbolet Trikvetra som jeg har valgt å bruke
i Fylkesvåpenet er et symbol som var brukt av
vikingene. Trikvetra fra før- og tidligkristen tid er
ofte flettet inn som ledd i båndfigurer, bl.a. på
slede fra Oseberg og på Jellingsteinen. Gjenstander
med trikvetra ornamentet er funnet i alle deler av
den såkalte ”vikingverdenen”, helt ifra England
i vest til Russland i øst. Trikvetraen som norrønt
symbol er nært knyttet til ”Valknuten” og ”Odins
(tre) horn”. Trikvetra er også brukt i andre kulturer,
men symbolet (ubekreftet) er også symbol for
familie. Dette syns jeg ville passe fint inn da vi
nå i Akershus, Buskerud og Østfold skal bli til
en ”familie” under Viken. De tre smale knutene
skal symbolisere hver av dagens fylker Akershus,
bosted
Buskerud og Østfold. Sirkelen i midten skal
symbolisere sammhold og sammenslåingen av
disse tre til et fylke.
Jeg har ikke valgt å putte farge på. Men min tanke
er å bruke opp igjen fargene i de nåværende
fylkesvåpnene (Rød, Blå og Gul/Gull) ville være fint
da alle tre nåverende fylkene vil føle tilhørighet til
fargene som blir valgt. Sammensetningen er opp
til dere.

84 - Pawel Godziszewski

MJØNDALEN

ZSR4F6

Den første norske kongen til å ta kontroll over
Viken, ”Olav Tryggvason”

84-Pawel Godziszewski

85 - Rikke H. - H. Bonnevie

OSLO

NT4CED

Fremtid, modernitet, hav/kystlinje, jordbruk/skog,
vik/Viken. Blått for hav, grønt for jordbruk/skogbruk
Orange for fremtid, miljø,energi/vindmølle

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

87 - Knut Warhuus

3KS38J

DRAMMEN

”V” for Viken symbolisert med de tre
sammenslåtte fylkene Buskerud, Akershus og
Østfold. Viken gjør mangfold til et godt samhold.

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

88 - Knut Warhuus

DRAMMEN

STHKDM

1

Viken symbolisert med de tre sammenslåtte
fylkene Buskerud, Akershus og Østfold rundt
Oslofjorden. Viken med fokus på felles mål.

90 - Mona Synnøve Solbakken

KROKSTADELVA

90-Mona Synnøve Solbakken

RØD/GUL
Østfold – Grenseløse Østfold Verdier: Raus,
profesjonell, kreativ
HVIT
Akershus – Levende og ledende
Verdier: Profesjonalitet, åpenhet og respekt
BLÅ
Buskerud – Buskerud fylkeskommune skaper
resultater gjennom samhandling. Verdier: Raushet,
åpenhet, mot, entusiasme
Verdier:
Raushet og kreativitet
Åpenhet og respekt
Mot og entusiasme

-

91 - Erika Solvik

VIKEN

Nesbru

Jeg har tegnet en vik. En mindre innskjæring
i strandlinja mot sjø eller vann, ikke ulikt en
fjordarm.

SKISSE TIL VÅPEN FOR VIKEN FYLKESKOMMUNE
Jeg har tegnet en vik. En mindre innskjæring i
strandlinja mot sjø eller vann, ikke ulikt en fjordarm.
Av Erika Solvik Tlf: 92061444

Referansenummer

92 - Karoline Kaas

SLEPENDEN

S6FBDT

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise den lange
skystlinjen Viken får. Itilleg ble fargevalget
grønnt og hvitt fordi det grønne er for det store
naturområdet i Buskerud.

bosted

93 - Guro Thoresen

HØNEFOSS

TKIR3U

Samhold, vekst, omfavnelse, og seier.
Hvis man ser på kartet med Akershus, Buskerud
og Østfold ser det ut som en omvendt krans
(med åpne sluttender) som omkranser Norges
hovedsete Oslo. Viken sin posisjon ift Oslo er
unik. Fylkesvåpenet trenger å være noe som
utstråler det. Det er flere som ikke er så positive
til sammenslåingen men med en grønn vinnerkras
som Fylkesvåpen utstråler det Seier. Alle syklister
som vinner ritt får en stor grønn krans rundt
halsen. Størrelsen symboliserer også at den er
mektig den som vinner. Grønt symboliserer håp og
vekst (frodighet). Kransen kan også muligens ha en
rød tråd (bånd) gjennom seg (uten at det blir for
julete), et symbol på at det skal være en rød tråd
gjennom disse 3 nye fylkene, samlet som 1 enhet.
Kransen er ikke samlet i endene, her er det bronse
fargede sluttstykker på hver side som symboliserer
at vi ønsker å ivareta historien til de 3 fylkene.
Bronse = fra gammelt av, et metall som er varig
og det er funnet gamle gjenstander i alle 3 fylker
bosted
som er laget av bronse. Jeg tenker i hovedsak hvit
bakgrunn.
Jeg tror dette fylkesvåpenet kan være samlende
og noe man som innbygger kan føle stolthet ved
å være en del av. Et Mektig fylkesvåpen som de
fleste kan identifisere seg med. De fleste ønsker å
være en Vinner på en eller annen arena i livet sitt.

96 - Even Amundsen Bjørkli

KONGSBERG

Q6WJ8U

Flere steder i det som blir Viken fylkeskommune er
det funnet ”skatter” gjemt i jorden og i gravhauger.
Personlig er det hva jeg assosierer dette området
med, og jeg føler at det burde gjenspeiles i
fylkesvåpenet.
På forslaget mitt er det en gravhaug, med en krone
inni (som symboliserer rikdommer og skatter).
Grønnfargen er bevisst plukket ut etter kravene
for nye kommunevåpen, og generelt skal dette
fylkesvåpenet møte kravene når det kommer til
farger.
Generelt så er det selve opplegget med en krone
i en gravhaug som jeg ønsker å fremme, og det er
jo selvfølgelig muligheter for enklere design hvor
man har en halv sirkel midt på et tomt skjold med
en krone inni, men det er ikke nødvendigvis like
interessant.
Jeg har laget flere varianter av skjoldet, og legger
disse samlet i en .ZIP fil. Det skal også ligge ved
en .PDF fil som viser forskjellene. Det er snakk om
forskjeller som «outline» og skygge, så dere kan
bosted
velge og vrake. .PNG filen som legges ved er den av
disse jeg er mest fornøyd med, men dere tår fritt
til å velge en annen av dem hvis en av de andre
skulle passe bedre.

97-Ralf Johannes Gulbrandsen Hamre

97 - Ralf Johannes Gulbrandsen Hamre

SARPSBORG

XNCDM6

Bjørnepoter av ild: Bjørnen er sterk og ilden er
sterk, det er Viken også. Bjørnen slapper av i en
kornåker, i Viken kan vi også slappe av. Søyler for å
holde fylket oppe.

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

98 - Knut Warhuus

DRAMMEN

6UUCVB

Viken symbolisert med de tre sammenslåtte
fylkene Buskerud, Akershus og Østfold rundt
Oslofjorden. Sammensatt mangfold med et sentralt
mål for en god utvikling.
Slagord: ”Viken - et sentrum for fremtidens
utvikling”.

99 - Tomas Hultmark Tørto

HOKKSUND

8UZEFH

Jeg tok fargen rød fra Østfold, blått fra Akershus og
hvitt fra Buskerud. Vi har mange elver og tilgang til
havet så jeg har brukt tre fisker for å symbolisere
de tre fylkene Viken vil bestå av. Jeg har laget to
forslag, en med tre bølger under og en med tre
striper.

bosted

100 - Subinur Mahsut

FREDRIKSTAD

T8XKN7

Jeg vil at fylkesvåpenen til Viken skal vise:
- Tre unike og likestilte fylker går sammen blir en
sterk helhet. Det er derfor jeg hadde tre figurer
som står for hver fylker. De har samme og unik
fasong. Det representerer også likestilling og
motvirke sosialeforskjeller som Viken’s visjon. Jeg
har tegnet et trekant ved siden av tre figurer. Det
er fordi trekant er det sterkeste form som vinklene
ikke kan forskyves. Det representerer at Østfold,
Buskerud og Akershus blir veldig sterk og unik når
de er sammen.
- Jeg vil også at fylkesvåpenen viser at viken er
bærekraftig og livskraftig. derfor brukte jeg fargen
grønn med hvit. Grønn er en farge som kan være
symbol for liv, håp, miljø og bærekraftig. Det er
også en av de viktigste mål for Viken.
Så hvis jeg kombinerer de to punktene blir da:
Østefold, Buskrud og Akershus blir en helhet og
står sammen sterk som en trekant gjør. I tillegg
så Viken jobber for bærekraftig som en mål og
bosted
innbyggere lever i en slik bra miljø.
Grunnen til at jeg ikke brukte veldig historiske,
landskap elementer, fordi:
- Landskap er stor og bred. Historie er langt og
mangfold. Jeg mener at det er mye bedre hvis
jeg bruker Viken’s mål og visjon som inspirasjon.
Jeg synes det er en veldig god måte å vise frem
hvordan fylkeskommunen er.
Det er forslaget mitt og motivet til fylkesvåpenen
som jeg har designet.

101 - Stephan Teig

SARPSBORG

5QRM74

En festning fordi vi er sammenslåing av blandt
annet grense fylker. Symbol for å passe på fylket
vårt

102 - Idunn Birk Løken

RAKKESTAD

AK4634

Jeg lagde et fylkevåpen jeg synes er fint og viser
hva som er i de forskjellige fylkene. Alle har
rosemaling på bunadene og alle har åkrer. Jeg
valgte fargene: Hvit, blå og gull. Jeg prøvde også å
få inspirasjon fra andre fylkes våpen. Og hva som
er typisk norsk.

103 - Joakim Hope Soltveit

ÅS

GV5EGM

De tre sirklene øverst symboliserer tre fylker som
blir til et viken, symbolisert med en V i midten

104 - Christoffer Olafsen

DRAMMEN

WVDAJR

Under vikingtiden var området kjent som Viken,
det virker naturlig at våpenskjoldet skal tegnes
rundt dette.

105 - Elizabeth Meslem

OSLO

3EU6CS

Siluett av en ulv, siluett av Tusenfryd, siluett av de
to bruene over Svinesund. Ulven representerer jo
da Langedrag, men vi har den jo i alle fylkene så
fin felles :) Så som en bunn/ nederst på skjoldet de
tre fylkes blomstene da stor nøkkerose, blåveis og
liljekonvall. Har prøvd meg på en tegning men tror
det kan være bedre om dere føyer dette sammen.
Tenkte meg blå bakgrunn og sorte siluetter, så
kommer jo hvitt inn på to av blomstene, men
også gjort med sorte kanter slik at de kommer
frem i det blå. Blir finest på det 3 alternativet til
våpenformen da det jo er videre samt ulikt de som
har vært brukt før.

106 - Cornelia Helmen Rømme

REISTAD

106-Cornelia Helmen Rømm

Skog ,landskap og vann. Det er det mye av i
omeråde. Det er viktig å tavare på det.
Det er fint å bo her.

U5XXGU

107 - Martin Kile

ASKER

107-Martin Kile

Et brennende vikingskip

DFB7QM

uke

108 - Bjørn Auke

BØDALEN

EITJDX

”Treenighet” som symboliserer de tre fylkene
flettet sammen med 2 x 3 linjer, vedlegger viser 2
utgaver av samme konsept,

109 - Helge Treschow Krafft

EIKSMARKA

ZNSJ4D

Viken er der vikingene kom fra, på godt og vondt

110 - Truls Emil Johansen

GRESSVIK

2PQI4Z

Jeg mener at det nye fylkesvåpenet bør
symbolisere vår rike historie, vi har mye historie
fra vikingtiden som mange ser opp til i dag. Dette
området ved Oslofjorden het faktisk Viken på
vikingtiden og da mener jeg at det er på sin plass
å ”hylle” dette med et viking tema i vårt nye
fylkesvåpen. Mitt forslag er Tors hammer Mjølner
som et symbol. Fargen på hammeren er originalt i
sølv/grått, men den fargen kan jo endres på om det
er ønskelig. Jeg er ikke den flinkeste til å tegne,
men dere ser nok poenget på tegningen. Eventuelt
hvis dette blir det valgte våpenet så kan det jo
finpusses i etterkant.

111 - Helge Treschow Krafft

EIKSMARKA

NYQ4CG

at vikingene kom fra viken og at 3 fylker er slått
sammen

112 - Sander Berg Stople

ENEBAKK

7YMIJ5

112-Sander Berg Stople

112-Sander Berg Stople

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal representere
noe som er felles for fylkene Akershus, Østfold
og Buskerud (2018). Forslaget mitt er et fylkes/
region-våpen basert på en felles historie for alle
disse fylkene: De 3 skjoldene representerer den
lange historien med forsvar av Østlandet og de
mange festningene i de respektive fylkene, den
blå sparren nederst i fylkesvåpenet representerer
fellesskap og Oslofjorden som linker alle fylkene
sammen.
Blasonering/beskrivelse: På et hvitt skjold, tre blå
skjold over en blå sparre (Bedre forklart på engelsk:
”party per chevron”). Eventuelt har jeg også
vedlagt alternative fargekombinasjoner til denne,
med samme figurer. Skjoldformen kan eventuelt
også ha annen utforming.

112-Sander Berg Stople
112-Sander Berg Stople

Forslag 1, beskrivelse: hvit/sølv bakgrunn og blå
figurer: Blåfargen symboliserer vekst og den lange
historien med handel, hvitt symboliserer velstand.
Forslag 2, beskrivelse: Rød bakgrunn og gull figurer:
Rødfargen symboliserer historien til regionen og
gullfargen symboliserer handel og velferd.
Forslag 3, beskrivelse: Rød bakgrunn og sølv figurer:
Rødfargen symboliserer det samme som i forslag
2, og hvit/sølv-fargen symboliserer industrien og
næringsliv.

113 - Truls Erik Rypern

SØRUMSAND

U5YNDQ

Mitt forslag har sine røtter i Vikens mest slående
trekk: fylkets geografisk mangfold.
Fargene minner om låvene som prikker fylkets
åkre, og som på nasjonalflagget fremkaller ”den
rødmalte stuen ved vegen” (”Norge i rødt, hvitt, og
blått”).
Bølgen først og fremst representerer kystområdet
i fylket, som har alltid vært viktig for regionens
økonomi og næring. Oslofjorden har også spilt en
stor rolle i Norges historie, og er opprinnelsen til
fylkets navn. Man kan også se på bølgen som et
symbol på fylkets vann generelt, siden Viken har
også mange innsjøer og elver, som Tyrifjorden og
Glomma.
Gaupen symboliserer skogene og fjellene i
fylket. Den kan også bli sett på som et symbol
av dyrelivet i fylket. I mitt forslag, går gaupen
fremover med mot og selvsikkerhet (husk: i
heraldikken er seerens venstre sett på som høyre
eller ”fremover” for dyr), en refleksjon av hvordan
det nye fylket er fremtidsorientert.
Akershus er mest assosiert med jordbruk, Østfold
med kyst, og Buskerud med fjell, men hver
fylke har fortsatt litt av hvert, så på samme tid
viser dette forslaget alle fylkene som ett og er
samlende for folket.
Jeg har blasonert (beskrivet på heraldisk fagspråk)
forslaget mitt på norsk som: ”På rød bunn, en sølv
gående gaupe over en sølv bølge.”
Siden jeg er mer vant til å blasonere våpenskjold
på engelsk, vil jeg også legge til en engelsk
blasonering: ”Gules, a lynx passant above a fess
wavy, both argent.”
Forslaget mitt har egentlig to motiv, men det sto
ikke i reglene at det var nødvendig å ha bare ett.

114 - Emilie Schei Hystad

HAFSLUNDSØY

88BV27

Jeg vil at fylkesvåpene dkal vise stolthet får alle
fylker som er med, at vi hedre våre forfedre og
hvikvvel ta inn moderene tider. Blide av et vikig: for
forferdre og hva de har kjempet for landet. Bilde av
vinger: for vår frihet. Blå farge for al sjøsatsing og
fremtid. Grøn: for vår fine skoger og marker i norge.
Rød: for at vi kjemper til siste man og aldri gir opp.
Gul og brunn for vår fremtige utvikling i norge.

115-Johan Anton Sandnes

115 - Johan Anton Sandnes

SPIKKESTAD

8477N4

Oslofjorden med landet på hver side med to
store elver som munner ut i fjorden. Forlengelsen
av elvene i hvitt symboliserer samarbeide og
tilknytning til hverandre. Vikingene kom fra vikene.
Fjordens form viser en vik og kan også assosieres
med en vikinghjelm - noe elvene ytterlig forsterker.
På den måten antydes en fantastisk arv og historie
samtidig som det gir en forenklet fremstilling av
land og fjord.

Nøttestad

116 - Randi Lind

SELLEBAKK

Y8QXYD

Et trekløver for samhold. Tre som møtes i midten
og strekker seg mot lyset sammen! Tre blader på
kløverens blad med tre farger. Brunt for landbruk
og jord, fjellvidder og treverk. Blått for havet,
fiskevann og en blå håpets himmel. Grønt for
grønne enger, bølgende kornåkre og miljø.

117 - Anders Nøttestad

STABEKK

ISUADD

Frisen på toppen av mitt utkast gjenspeiler,
historiske festninger og gruver i alle tre fylker.
Selve treet er grobunnen for sammenslåingen i
(trekløveret ) her var det tenkt inntegnet trekløver
i de kvadratiske felter, men valgte å stilisere
motivet uten. Fargevalget er gult,blått og sølv.

119 - Martin Tidem Paulsen

EIDSVOLL

KTASEV

kunskap, historie og nasjonal stolthet.

120 - Fredrik Ruud

BORGEN

M75YQF

Jeg har 2 forslag, begge med 2 varianter:
1) To konsentriske sirkler, som symboliserer Viken
omkransende Oslo f k.
2) Fugl i flukt: vingene strekker seg mot NV
(Buskerud) og mot SØ (Østfold), med Akershus i
midten.

122-Knut Warhuus
Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

122 - Knut Warhuus

DRAMMEN

ENUAAS

”V” for Viken symbolisert med de tre
sammenslåtte fylkene Buskerud, Akershus og
Østfold. Slagord: ”Viken - Mangfold i en livskraftig
region”.

1

123 - Reidun Merete og Svein R Karlsen

Til konkuransen om Fylkesemblem:
Vedlagt følger forslag til fylkesmerke
som også inneholder varianter. Jeg har
som underlag for inspirasjonen de tre
kommunenes geografi/landskap:

FREDRIKSTAd

FORSLAG B
Kan varieres i farger
Blått/hvitt

FORSLAG A
Havet (kysten i Østfold)
jordbrukslandskapet (Akershus) dalene og fjellene (Buskerud) bundet
sammen med elven.
Varianter kan være antall daler/fjell (3 tre til 7 syv topper) forøvrig
likt hovedmerke
Farger kan varieres jeg synes to farger blir fint:
Blått/hvitt

Tre farger med 2 blå fjell «bakerst» virker også
besnærende.

Grønt/hvitt
Grønn/gul
Tre farger med 2 blå fjell «bakerst» virker også
besnærende.
Med hilsen Svein R Karlsen
Bj.Bjørnsonsvei 1
1605 FREDRIKSTAD
Tlf 41400654

Med hilsen Svein R Karlsen
Bj.Bjørnsonsvei 1
1605 FREDRIKSTAD
Tlf 41400654

FORSLAG C

FORSLAG

Asymetrisk «fjellkjede gjør
merket mindre «strengt»

Vedlagt forslag til nytt fylkesmerke.

Kan varieres i farger
Blått/hvitt

Viken, havet og land
Kan varieres i både form og farge
Varianter vist

Tre farger med 2 blå fjell «bakerst» virker også besnærende.

Med hilsen Svein R Karlsen Bj.Bjørnsonsvei 1
1605 FREDRIKSTAD
Tlf 41400654

Med hilsen Reidun M Karlsen
Bj.Bjørnsonsvei 1
1605 FREDRIKSTAD
Tlf 47855796

CD5AVI

124 - Andrea J. Løkken og Andrine H. Solheim

JESSHEIM

KIKHEM

Fargen gul og rød står for det gammle Østfold sitt
kommunevåpen.(fargene).
Blå står for Buskerud og Akershus sitt gamle
kommunevåpen.(farene).
Og en viking hatt i midten fordi det er funnet
veldig mye viking baserte ting i området.

125 - Mona Sørlien

JESSHEIM

UUHQVC

Den gule fargen står for åkere og jorder. Den hvite
fargen står for snø og det kaldet klimaet vårt. Den
blå fargen står for hav,elver,bekker og blå himmel.
Øksene representerer den norskevikingtiden og at
vi kommer til og bli vikinger (viken).

126 - Sahil Bhatti

JESSHEIM

YDGNAB

Den viser akle tre komunnene

127 - Per Høstland

STRØMMEN

Q7B867

Viken. saks, stokk gull.
Dette var velkjente og viktige ting i alle tre
Vikenfylker. Skogsdrift og bruk av tømmersakser,
og fløting av tømmeret. Elementer som kan passe
godt i Vikens våpen.

128 - Bahar Seyhan

HALDEN

TZWMWF

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise at Viken
kommune har flere felles ting, både Oslo-fjorden,
og alle tre kommunene har masse felles med
spennende og vakre omgivelser. Sammen ser de
sterke, og er sterkere.

129 - Elisabeth Volden

SOLBERGELVA

Historie og flora.

X27ZZ5

130 - Kjersti Bakken

OSLO

UNVUS5

Jeg har laget to forslag.
Forslag 1 er laget med et symbol som skal
symbolisere Oslofjorden/viken, som de tre fylkene
ligger rundt. Dette er utformet som en stilisert ”v”,
for bokstaven ”v” i Viken.
Forslag 2 skal vise mangfoldet i Viken; dvs. fjord,
åkre og fjell.

J131-an Christian Nordskog

131 - Jan Christian Nordskog

DRAMMEN

T3UXR6

Dette våpenskjoldet representerer fordelingen
av goder og byrder. Den er formet som den
ytre oslofjorden som blir fordelt på alle
fylkene(Buskerud, østfold og akershus). Dette er et
geologsisk området alle fylkene har til felles og er
en av grunnlagene til at blant annet Drammen er
en av norges største havnbyer. Man kan også se at
symbolet på våpenskjoldet ligner på en V for viken.
På bildet jeg har vedlagt kan du få et innsikt på
hvordan jeg har tenkt. Mvh Jan Christian Nordskog
(17)

132 - Arman Ay

HALDEN

G7VV8B

OBS! Önskar att tidigare förslag (ref. nummer 2EJ4K4) ersätts med denna.
Den ändring som gjorts är att outline- konturen (svarta linjen) runt omkring
skölden nu har fjernats. Jag önskar alltså att skölden IKKE innehåller någon
kontur. Den blåa färgen har också korrigerats så att den matchar den
standardblåa färgen som finns på andra fylkesvapen i Norge.
Hej!
Mitt namn är Arman Ay, arbetar i den offentlige tannhelsetjenesten i
Halden.
Mitt ønskemål är att fylkesvapnet:
1) är enkelt och ödmjukt, men samtidigt utpräglar en symbol av ståtlighet
och storslagenhet.
2) visar de tre ursprungliga fylkenas kombinerade kraft i form av tre vågor
(bølger), vågorna som nordmännen en gång seglade på utanför Vikens
kust. Norsk marinhistoria och geografisk topografi är vad som gemensamt
kännetecknar de tre fylkena och det är vad jag önskar ska finnas på skølden.
Inte nödvändigtvis vapen, artillerier, arsenal eller andra krigssymboler.
3) har en blå konkavitet som formar en vik och ett svagt ”V”.
4) är traditionellt idelig Norges samtliga fylkesvapen, men också ha en
känsla för det moderna - både i grafik och i symbolik.
5) innehåller minimala färger som kan bidra till mindre färgutskrifter på
konvolutter, papir, broschyrer, etc.

132 - Arman Ay

HALDEN

G7VV8B

OBS! Önskar att tidigare förslag (ref. nummer
2EJ4K4) ersätts med denna. Den ändring som
gjorts är att outline- konturen (svarta linjen) runt
omkring skölden nu har fjernats. Jag önskar alltså
att skölden IKKE innehåller någon kontur. Den blåa
färgen har också korrigerats så att den matchar
den standardblåa färgen som finns på andra
fylkesvapen i Norge.
Hej!
Mitt namn är Arman Ay, arbetar i den offentlige
tannhelsetjenesten i Halden.
Mitt ønskemål är att fylkesvapnet:
1) är enkelt och ödmjukt, men samtidigt utpräglar
en symbol av ståtlighet och storslagenhet.
132-Arman Ay

132-Arman Ay

132-Arman Ay

2) visar de tre ursprungliga fylkenas kombinerade
kraft i form av tre vågor (bølger), vågorna som
nordmännen en gång seglade på utanför Vikens
kust. Norsk marinhistoria och geografisk topografi
är vad som gemensamt kännetecknar de tre
fylkena och det är vad jag önskar ska finnas på
skølden. Inte nödvändigtvis vapen, artillerier,
arsenal eller andra krigssymboler.
3) har en blå konkavitet som formar en vik och ett
svagt ”V”.
4) är traditionellt idelig Norges samtliga
fylkesvapen, men också ha en känsla för det
moderna - både i grafik och i symbolik.
5) innehåller minimala färger som kan bidra
till mindre färgutskrifter på konvolutter, papir,
broschyrer, etc.

133 - Petter Solbrekke Hansen

GRESSVIK

4CKGNC

Jeg har brukt primært fargen blå siden ”viken” blir
naturlig forbundet med en vik og man forbinder
en vik med havet og dermed fargen blå. Selvet
motivet er inspirert av at alle de tre fylkene som
inngår i Viken (Akershus, Buskerud og Østfold)
har røtter og historien fra vikingtiden så det
representerer økser og sverd denne tiden godt.

134 - Per Høstland

STRØMMEN

KP3G6Y

Viken blomstrer.
V for viken er planten, og blomsten er med.
Et kraftig våpen som ikke bryr seg om at også
andre våpen har rød bunntone.

135 - Knut Ivar Orset Svello

GOL

Det norske flagg.

HRUF8H

136 - Ingvild Orset Svello
136Ingvild
Orset
Svello

136-Ingvild Orset Svello

GOL

Naturen og drifta av den i det nye fylket.

136-Ingvild Orset Svello
Svello

MKDBCT

-Brit Lisbeth Nygård

137 - Brit Lisbeth Nygård

AUSTMARKA

U5GETH

Jeg har tatt utgangspunkt i festningene Akershus,
Oscarsborg og Fredriksten.
Her gjengitt med tre stiliserte festningstårn i
trepass. Rød bakgrunn med tårn i gull.

Lisbeth Nygård

138 - Brit Lisbeth Nygård

AUSTMARKA

KZY4DG

Jeg har tatt utgangspunkt i festningene Akershus,
Oscarsborg og Fredriksten. På blå bakgrunn
tresølvtårn 2-1 med vinduer i gull.

139 - Brit Lisbeth Nygård

AUSTMARKA

PKAPZX

Mitt utkast gjengir en festning med tre tårn for å
symbolisere festningene Akershus, Oscarsborg og
Fredriksten. Festningen er i nederkant avsluttet i
en V-form for å inkludere forbokstaven i det nye
navnet etter sammenslåingen. Blå bakgrunn med
hvit figur.

0-Brit Lisbeth Nygård

140 - Brit Lisbeth Nygård

AUSTMARKA

V8EKW5

Med utgangspunkt i festningsverkene Akershus,
Oscarsborg og Fredriksten har jeg utformet en
stilisert borg-krone med tre tårn. Under står en
V-form for å implementere første bokstav i det nye
navnet etter sammenslåingen. Rød bakgrunn med
gull krone og V.

141 - Brit Lisbeth Nygård

AUSTMARKA

NYE67Q

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise festningene
våre. I dette forslaget har jeg en V-form som ender
i to festningstårn, med et enkeltstående tårn i
midten. Blå bakgrunn med sølv figurer.

142 - Mikkal Andre Alfredsen Bossum

ASKIM

VQNYAU

Fylkesvåpnet skal vise det nye storfylket sin
tilknytning til skog, natur og det rike dyreriket vi
har. Naturen gir samhold og det er viktig å ta vare
på det for fremtidigene genrasjoner.

143 - Eskil Gåsøy

BORGENHAUGEN

AWNESG

Det nye fylkesvåpnet består av en rød bakgrunn
med et kors i gull eller grønt. Over bakgrunnen
har vi en figur av to kryssede vikingøkser med
en vikinghjelm i midten. I blasonering kan
beskrivelsen enten være; ”I rødt, et kors av gull,
to krysslagte økser og en vikinghjelm”, eller ”I
rødt, et grønt kors, to krysslagte økser og en
vikinghjelm”. Rødfargen symboliserer Norge og
fylkets beliggenhet nær kongehuset. Korset skal
symbolisere vår kristne kulturarv, samt at Viken var
Olav den helliges hjemfylke, der han ble oppvokst
i Buskerud og grunnla Sarpsborg i Østfold.
Vikingøksene og vikinghjelmen skal symbolisere
vår felles historiske kulturarv, og være et spill
på det nye innbyggernavnet ”viking”. Grønt skal
symbolisere Vikens store og tallrike skoger.
Vedlagt finner du et forslag til utforming av
fylkesvåpenet i både gull og grønt, samt et forslag
i form av fylkesflagg.

144 - Therese Wiik Liavaag

RØYKEN

6RNSPR

at alle fylkene skal jobbe sammen uten uenigheter

145 - Ida Sofie Dahl

RØYKEN

Y7IYIG

Det er et fint fylke og mange innbyggere jeg vil
vise hvor fint fylke er vi har og derfor har jeg
inspirert meg selv til og teine dette. Håper dere
liker det. Hilsen Ida Sofie

146 - Helene

RØYKEN

Q4UZWU

At vi har verdens beste og fineste fylke

147 - Per Høstland

STRØMMEN

8KC2G8

Gull verdt.
Fra 1500-tallet kom det flomsager i mange
småelver i alle tre fylkene. Dette var
oppgangssager med rett blad, og de var
dominerende helt opp til midten av 1800-tallet, da
dampmaskinen kom.
Disse oppgangssagene var svært viktige. Plank ble
brukt lokalt, mens noe, i visse fall store mengder,
ble kjørt til Christiania.
Oppgangssagene må med rette sies å ha vært gull
verdt, og er en viktig del av vår historie.

148 - Håkon Johannes Gudjonsson

GRESSVIK

4F7M5H

Håkon er 12 år har tegnet et forslag som han
mener er dekkende for hele Viken.
Det viser et elghode i brunt sett forfra i midten,
med granskog i grønt rundt.
Bakgrunnen er blå og viser til sjø og himmel.

149 - Heidi Katrine Åleskjær

SETSKOG

B63WJJ

Jeg ønsker at mitt forslag skal gjenspeile felles
karaktertrekk i natur, næring og kultur i de tre
fylkene som skal slås sammen. Jeg har funnet et
motiv som jeg mener samler alle disse i et enkelt
uttrykk, nemlig to helleristningstrær, hogget i
fjellet trolig i bronsealderen for ca 3000 år siden.
Vi tror at trær i hundrevis av år har vært svært
viktig for mennesker i dette område, både i arbeid
og fritid. Denne helleristningen forteller at det
faktisk handler om tusenvis av år. Den forteller
samtidig noe om vår kultur, kunst og historie.
Alle 3 fylkene har flere felter med helleristninger.
Akkurat denne helleristningen av to bartrær, trolig
gran, kommer fra Solbergfeltet i Skjeberg i Østfold.
Fargene som er valgt er rød figur på grå bakgrunn
da det falt mest naturlig siden det er slik vi ser
helleristninger idag, siden de vanligvis er malt rødt
på fjellet. Fargene kan gjerne byttes ut med andre
farger, f.eks. rødt på sort eller sort på rødt.

150 - Eldbjørg I. Lundby

HURDAL

2GRMX5

Fylkesvåpenet viser et jernbanespor med tog
i sølv på grønn bunn. Jernbanen binder fylket
sammen fra sør-øst mot nord-vest, fra lavlandet
mot høyfjellet. Toget symboliserer satsing på
kollektiv trafikk. Sølvet står for materielle verdier,
det grønne for miljøets verdier. Toget er i fart,
framdrift, slik Viken også er i positiv utvikling.
Felles helhetlig kommunikasjon er også den første
saken Viken vil organisere.

151 - Per Høstland

STRØMMEN

GYQNRR

SAMHOLD.
Tre fylker blir til ett, tvil og uenigheter til tross.
Beslutningen er tatt. Da er det en ting som teller:
Samhold i det nye fylket Viken.

152 - Svein Solvang

ÅRNES

TAKQ8Y

Glomma med sidegren som symbolisere
Buskerud og en damm som symbolisrer industren
Sarpsfossen ved utløpet

153 - Embla Bøckmann Øvstebø

HØVIK

JYT7HD

Fjellene og elvene som renner gjennom fylkene

154 - Amalie Aaby

ASKER

IIA4WG

Det jeg ønsker at fylkesvåpdnet skal vise, er at alle
fylkene blir om til én.
Motivet viser da en vei fra hvert fylke som blir om
til én vei.
Denne veien går da mot en og samme retning/
framtid.

155 - Nicholas Ulbråten

ASKER

MGXP85

Jeg gikk tilbake til meningen med viken og hva
det står for. Jeg fant så ut at viken stammer fra
viken folket som bodde langs vannet, bedre kjent
som vikingene. Jeg så for meg å tegne noe simpelt
som symboliserer vikingene og tegnet derfor dette
vikingskjoldet for å sammenslå de tre fylkene til
ett ved å huske fortiden til Norge.

156 - Sores Welat Demir

FREDRIKSTAD

MXVRYV

Jeg har lagt en forslag for Viken fylkesvåpenet, det
ligger vedlagt, som betyr både historisk og modern
verdier. Mvh.
Sores

157 - Troy Alexander Grønnslett Hvidsten

RØYKEN

HIEX4Y

Jeg tenker at mitt fylkes våpen skal vise de tre
gamle fylkene som solstråler og vik er en strand

158-Sofie Lysne

158 - Sofie Lysne

RØYKEN

REE8MZ

kronens perler skal vise de tre fylkene. elven skal
vise sjøene vi har og gresse skal vise jord og alt
det vi dyrker.
Kronen viser at alle fylkene har slott seg sammen.

159 - Santeri Wille

RØYKEN

4MVCNA

Vannet som viser sjøene gresset som viser den fine
naturen og de tre gull bladene som viser at fylkene
slår seg sammen.

160 - Tina Biørn - Lian

HOLMSBU

X83TEY

De to delene Viken består av med fjorden i
mellom. Tre fylker slått sammen, Blåfargen til
Buskerud, Gullfargen til Østfold og Akerhus’
festningssymbolikk (?,- avtrapningen)

161 - Katinka Houghton

HEGGEDAL

X3GUEN

Blå: Fjord/Vann
Grønn: Landområdet
Brun:Vik

162 - Nicolai Listau

SOLBERGMOEN

J8DIUR

162-Nicolai Listau

Jeg ønsker at fylkesvåpnet til Viken skal vise
Oslofjorden, Drammensfjorden og Glomma som
møtes.

162-Nicolai Listau

163 - Rune Michael Hofstad

GRÅLUM

NVVP3P

De tre fylkene sammen som en opp-ned vikingehjelm, med korset som symboliserer den norske
kulturarven og de 3 fylkene representert med hver
sin nagle. Fargene er hentet fra de eksisterende
fylkesskjoldene og viser at alle er tatt med.

164 - Fredrik Bjørehi

TÅRNÅSEN

GBAWAA

det skal vise handlekraft, mot og det skal vise
vår styrke som ett folk. Det vil også vise bygge
vilje og at vi skal tenke frem over når det kommer
til arbeid og mennesker. den grønne fargen i
bakgrunnen symboliserer er grønn og rik fauna.

165 - Grace Prisilia

LEIRSUND

F75XUZ

Samhold, enhet. At fylkeskommunene slår seg
sammen gjør at det ikke lenger er en vi mot dem,
men oss sammen.

166 - Knut
Warhuus
Forslag
til nytt fylkesvåpen for Viken

DRAMMEN

QKIYWV

”V” for Viken utformet med tre hjerter som
symbolikk for de tre sammenslåtte fylkene
Buskerud, Akershus og Østfold.
Symbolikken skal gi positive assosiasjoner både for
innbyggere, besøkende og turister. Fylkesvåpenet
vil gi folk en hjertelig velkomst ved riksgrensen og
fylkesgrensene til Viken. Symbolikken kan knytte
Viken til positive slagord og uttrykk.
Se vedlagte tegninger og tekst.
Motiv:
«V» for Viken utformet med tre hjerter som symbolikk for de
tre sammenslåtte fylkene Buskerud, Akershus og Østfold.
Symbolikken skal gi positive assosiasjoner både for
innbyggere, besøkende og turister.
Fylkesvåpenet vil gi folk en hjertelig velkomst ved
riksgrensen og fylkesgrensene til Viken.
Symbolikken kan knytte Viken til positive slagord og
uttrykk som for eksempel:
. Viken - I hjertet av utviklingen
. Viken - Med hjerte for vår tid
. Viken - En livskraftig region

Farger:
Gull motiv på rød bunn

1

Bruk:
Fylkesvåpenet har motiv som kan oppfattes
enkelt og klart i alle aktuelle størrelser,
samt når det er vist med kort eksponeringstid,
for eksempel i forbindelse med bruk på grenseskilt

167 - Nicolai Listau

SOLBERGMOEN

PZFHEU

Jeg ønsker at fylkesvåpnet skal vise Glomma,
Oslofjorden og Drammensfjorden som møtes.

168 - Erik Liland

RENA

STZ5BR

Våpenet henviser til fylkes navn og utforming
med grønt og frodig land i øst og vest, adskilt av
havet. Skipet på midten binder sammen fylket som
splittes av fjorden.

169 - Jimmy Hung Nguyen

MOSS

YZQTB2

Våpenskjoldet viser indre- og ytre Oslofjorden
i sentrum slik som det kommer til å være i
den nye fylkeskommunen. Alle de 3 gamle
fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud
har både tilgang til denne fjorden og den knytter
de sammen slik Viken kommer til å gjøre. Fjorden/
vannet er farget med blått med ett hvitt omriss
rundt mens jorda er grønn.

170 - Trine Ødegård Jensen

GAMLE FREDRIKSTAD

At alle 3 fylkeskommune vil stå sammen.

YT2FPQ

171 - Ruben Emil Andre Myhre

MYSEN

2BA7XF

Jeg ønsker at våres fylkesvåpen burde symbolysere
sammhold. fordi jeg mener at de som bor innen for
”viken” har et godt sammhold, et godt sammarbeid
mellom de små kommunene som står nå som
”eidsberg” ”askim” Etc. Dette kan symbolyseres
ved å bruke farger og figurerer eller noe lignende.

172-Christine Flesvig

172 - Christine Flesvig

FEIRING

TC5SQ3

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise at Viken
fylkeskommune er et godt miljø med mye fin natur,
som blant annet fjell, topper, innsjøer og grønn
skog. Det skal representere at det er et friskt
samfunn med gode tanker rundt grønn teknologi
og miljøvennelige løsninger.

eFlesvig
Flesvig

Forsalg til kommunev

173 - Marte Søimer

OSLO

Blomstene til de tre fylkene

FVG7DI

174 - Siri Grete Frøystein

TRONDHEIM

7GZGRP

174-Siri Grete Frøystein

174-Siri Grete Frøystein

Jeg ønsker å vise det mangfoldige og
karakteristiske landskapet i Viken, men forslagene
kan også tolkes i andre retninger. De ulike
”symbolene” og formene kan oppfattes både som
trær, dyrket mark, innsjøer, elver, fjell og fjorder,
eller som et mylder av hus og personer som både
er like og ulike, men likevel lever i en harmoni.
Jeg har laget litt ulike variasjoner av den samme
idéen, og har undersøkt en rekke måter man kan
fange disse egenskapene på. Fargene og formene
er relativt enkle, men uttrykker noen av de
assosiasjonene man får til Viken, mener jeg.

175 - Cathrine Skauen
175-Cathrine Skauen

176 - Cathrine Skauen
176-Cathrine Skauen

BORGENHAUGEN

C5N8PS

Jeg vil at det skal vise: havet, planter, liv og sol.

BORGENHAUGEN

65ZNRS

Jeg vil at det skal vise både natt og dag i Norge.

177 / 179 - Ingrid Sofie Volden

SVELVIK

I3KV6V / WGTIFN

Felles for fylkene er at det drives bl.a. jordbruk,
fiske og vannkraft .
Fylkene har fjord og fiske, jordbruk og åker til
felles.

178 - Bjørnar Opheim

TORPO

2E5X6B

at elgen er skogens konge og i disse tre fylkene er
det mye skog, trekantene er for pynt

180 - Vegard Store

YB65XV

RÅHOLT

Eidsvollbygningen

MOTTO: VIKingeEN
Viken var et av vikingenes kjærneområder.
181Ide1:
- Arne
Enger
Ei vik
som skjærer inn i landet
Ide2: Røde råseil, og båt i gyllent treverk

SYLLING

64X6JB

-Viken som en viktig region med en lang historie
bakover til vikingetiden, og før, men som nå går
inn i fremtiden i en ny form.
-Viken som en region med tyngdepunktet rundt
en ”vik”, nemlig Oslofjorden. Navnet avspeiler
landskapet

Anbefalt fargebruk:
Rød bakgrunn
Båtﬁgur i gull

MOTTO: VIKingeEN
Viken var et av vikingenes kjærneområder.
181-Arne Enger
Ide1: Ei vik som skjærer inn i landet
Ide2: Røde råseil, og båt i gyllent treverk

182 - Arne Enger

SYLLING

APU3DU

-Viken som en stor region fra høyfjell til fjord
-Grønne innlandsområder og blå fjorder, og
derimellom glitrende vann i evig bevegelse som et
livsnødvendig blodomløp
Viken blir en stor og mangslungen region, med
storslagne landskaper fra høyfjell til fjord.
-Det grønne symboliserer fjellet og innlandet
-Det blå symboliserer lavlandet og fjordene
med viker og bukter -Sølvbåndet som binder det
sammen er vannet i alle sine former, fra isbreer til
elver og bekker.
Motto: VIKEN - fra fjell til fjord

Motto: VIKEN - fra fjell til fjord

183 - Arne Enger

SYLLING

33RYBD

-Viken, en region som omfatter de fleste av Norges
landskapstyper, fra det snaue høgfjellet til lune
vikene og fjordene.

Motto: VIKEN - fjell og fjord

184 - Arne Enger
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SYLLING

EYTR4U

- Ser en på kartet, var det første som slo meg
med den uregelmessige formen til den nye Viken
regionen at den lignet på en Dachs!
-Det er altså regionens geografiske form som
er inspirasjonen, men -Dachsen kan også være
symbol for mange gode verdier i dag, som en
seig og utholdende god følgesvenn, som gir mye
gjensidig glede og kontakt. Det pussige i at Oslo
ikke er med har også fått sin plass!
Den ruhårede Dachsen er en seig liten skapning
som ikke gir seg så lett! Hunden er jo også
menneskets beste venn, og mer relevant for vår
tid, og vår region, enn for eksempel bjørnen i
Buskerud, som der bare finnes i dyrepark!
Sett fra verdensrommet oppfattes det meste av
Vikens areal som grønt. Det manglende øre i sølv
symboliserer Oslo! Fargen på hunden er gul(l), og
symbolserer hundens nære forhold til menneskene
Motto: VIKEN - EN RUHÅRET DACHS!

Motto: VIKEN - EN RUHÅRET DACHS!

185 - Eivind Bratlie

NESODDTANGEN

SN3R2R

Våpenet skal vise styrke! Vikingsverdet henspeiler
på historien: Vikingtid- vikinger- Viken. Våpenet
skal vise samhold og vern av verdier!

186 - Ingrid Sofie Volden

SVELVIK

HVRSEV

Elva (Glomma) renner gjennom landskapet , med
skog og jorder (åkrer).

187 - Elin Kristina Andresen

TRANBY

ZCB7UZ

Viken viser vei, en V som er en flammet vei

188 - Elina Nybråten

ÅL

PR4NCP

En vikinghjelm, fordi vi tar opp igjen navnet som
var under Vikingtiden

189 - Harriet Volden Pedersen

SVELVIK

FG3KA7

Fjord og fisk,
gård og plog,
frukt og bær,
åker og skog.
DET ER VIKEN.

190 - Vetle Stenset

DRØBAK

IGWVZX

Vikingskip.
Ordet «Viken»-«Viking». Vikingene seilte inn og ut
av Viken.

191-Marcus Svensson Oterholm

191 - Marcus Svensson Oterholm

VINTERBRO

6PKX58

Rent visuelt skal fylkesvåpenet vise et tredelt
motiv: fra neders skal det være et blått felt (hav)
som gjennom et bølgemønster går over i et brunt
felt (jorder), som gjennom en bølgebord går over i
det øverste feltet som er grønt (skog).

192 - Tobias Johansen

YTRE ENEBAKK

Y8TVCP

Det blide norske folket som sammen lager norge.

193 - Rune Østhagen

KRÅKERØY

YBD522

Østfold kommer inn sørfra som et vikingskip
på Oslofjorden. Møter Akershus og Buskerud og
danner Viken. V for Viken.
Sol
Blomst
Kompass
Tannhjul

194 - Karoline Seifia Thorberg Søia

KONGSBERG

8G77UF

Jeg syntes at fylkesvåpenet skal representere selve
navnet på fylkeskommunen, nemlig Viken.

195 - Anne Marit Skaug

SPYDEBERG

7TS4X8

Alle nåværende tre fylkesvåpnene skal være med i
Vikens nye fylkesvåpen.

196 - Jørgen Dyrop

KRISTIANSAND S

7XNW8N

Fylkesvåpenet skal vise samhold, og jeg har derfor
tegnet to som holder hender.
Det skal også få frem verdien av menneskene som
bor der, og jeg har derfor fargelagt hendene i gull
og sølv.
Det er viktig at både de som bor i innlandet og
de som bor ved kysten kan identifisere seg med
det nye fylkesvåpenet, og jeg har derfor fargelagt
bakgrunnen i blått og grønt. Disse fargene
symboliserer også fokuset på klimavennlighet som
det nye storfylket bør være en forkjemper for.

197 - Eirik Klavestad Moen

FREDRIKSTAD

2J8R4N

Fylkesvåpnet skal vise bærekraftig-, økonomisk- og
samfunns utvikling.
Grønn er for bærekraft og miljø. Blått er for
økonomi. Rødt er for samfunnet.

198 - Bendik Bergseng

FREDRIKSTAD

BZC5UR

Grønnfargen symboliserer bærekraft, noe som er
viktig, og blir stadig viktigere.
Blåfargen symboliserer utvikling, noe som er
meget viktig
Rødfargen symboliserer kompetanse, noe vi har
veldig mye av i ”viken”

199 - Andrea Therese Olsen

FREDRIKSTAD

A8UQ8S

Et bærekraftig utviklingssamfunn med bred
kompetanse

200 - Betina Berg

VESTERØY

G5EQ6X

I mitt fylkesvåpen skal hver stjerne representere
hvert fylke, Østfold, Buskerud og Akershus.

201 - Benjamin Finstad

GAMLE FREDRIKSTAD

WC44G4

dette fylkesvåpnet for Viken 2020 representerer
et bærekraftig, rent, moderne og ikke minst
miljøvennlig motiv.
symbolet er et løv som er naturlig, ny og fin farge
og innebærer en ide om å tenke friskt og fremtidig.
Den streken som går langs bladet er bare design.
i bakgrunnen er det en oransj/gul farge som er
et symbol på en ny epoke eller ”en ny morgen” i
historien for å være mer moderne, utviklende og
nytenkende.

202 - Ola Fiskerstrand

GRESSVIK

Samhold

02-Ola Fiskerstrand

202-Ola Fiskerstrand

3XUW22

203 - Anders Iden

OSLO

DI8G5P

V for viken der den grønne v viser sammenslåingen
av fylkene

204 - Harriet Volden Pedersen

SVELVIK

Fjord og elver
har vi her,
frukt og bær
og grønne trær.

NUUWHG

205 - Tobias Aleksander Sveum Isaksen

STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

Side 11 av 11

Forslag til fylkesvåpen for

Viken fylkeskommune
Her har jeg laget åtte forskjellige forslag til
fylkesvåpen for Viken fylkeskommune. Fem av
forslagene er knyttet til historien rundt Viken og
tre av forslagene viser noe av plantelivet rundt
Viken.
På de neste sidene har skrevet mer om de enkelte
forslagene til fylkesvåpen. Der finner dere blant
annet blasoneringer og begrunnelser til hvert
enkelt forslag.

VIKINGSKIPENE

AKERSHUS SLOTT

FESTNINGENE & ELVENE

SUDREIMSSTJERNEN

HVIT NØKKEROSE

BLÅVEIS

LILJEKONVALLBLOMSTENE

SUDREIMSROSEN

11.11.2018
Forslagene er utformet av
Tobias Aleksander Sveum Isaksen
Side 1 av 11

205 - Tobias Aleksander Sveum Isaksen

STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

VIKINGSKIPENE
BLASONERING: «I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1.»

FYLKESSEGL

Side 2 av 11

BEGRUNNELSE:
Viken var et viktig og strategisk område i vikingtiden. Det er i nyere
tid funnet flere vikingskip i Viken. Både Rostadskipet, Tuneskipet og
Valleskipet ble funnet på Rolvsøy i Østfold. Det ble i år (2018) også
funnet rester etter et vikingskip ved Jellhaugen i Halden. Et
vikingskip vil derfor være et naturlig motiv på fylkesvåpenet til
Viken.
I vikingtiden hadde danekonger herredømme over hele eller deler
av Viken. Norske konger fikk ikke fotfeste i Viken før mot midten av
1000-tallet. Danske konger opprettholdt sitt krav på Viken inntil
starten av 1200-tallet. For å vise til Vikens historie og tilknytning til
det tidlige danske kongeriket kan fargene (tinkturene) rødt og hvitt
(sølv) brukes i fylkesvåpenet.

Det finnes mange ulike måter å tegne
vikingskip på. Det er mulig å teste ut
flere «forskjellige» vikingskip for å finne
det som egner seg best.

Det er fult mulig å bruke andre
tinkturer enn rødt og sølv i våpenet
hvis det er ønskelig.

205 - Tobias Aleksander Sveum Isaksen

STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

AKERSHUS SLOTT
BLASONERING: «I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt
av åtte mindre sølvskiver i hjertestedet.»

FYLKESSEGL

BEGRUNNELSE:
Både Buskerud amt, Akershus amt og Smaalenenes amt (Østfold) lå
fra lensinndelingen på 1500-tallet og fremt til 1918 under Akershus
stiftamt (tidl. Akershus hovedlen/slottslen). Stiftamtet ble oppkalt
etter Akershus slott og festning. Akershus er en av de mest
betydningsfulle festningsverkene i Norgeshistorien og har i over
700 år vært et av Norges viktigste forsvarsverk. Akershus slott vil
derfor være et naturlig motiv i Vikens fylkesvåpen.
Forslaget er inspirert av Norges bondelags forslag til fylkesvåpen for
Akershus fra 1930.

Side 3 av 11

Det er fult mulig å bruke andre
tinkturer enn rødt og sølv i våpenet
hvis det er ønskelig.

Forslaget til fylkesvåpen for Akershus fra
Norges Bondelags Fylkesmerkenevnd (1930).
Hentet fra Nasjonalbiblioteket

205 - Tobias Aleksander Sveum Isaksen

STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

FESTNINGENE & ELVENE
BLASONERING: «I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i
overkant over en sølv bjelke dannet ved bølgesnitt.»

FYLKESSEGL

BEGRUNNELSE:
Viken fylkeskommune blir hjem til en rekke norske festninger. De
mest kjente festningene i Viken er Fredriksten, Oscarsborg og
Fredrikstad. Det vil derfor være naturlig å ha en festningsmur i
fylkesvåpenet.
Det nye fylket blir også hjem til en rekke store norske elver.
Eksempler på store elver er Glomma, Mosseelva og
Numedalslågen. Det vil derfor være naturlig å inkludere en elv i
Vikens fylkesvåpen.

Forslaget er basert på Norges bondelags forslag til fylkesvåpen for
Østfold fra 1930.

Side 4 av 11

Det er fult mulig å bruke andre
tinkturer enn grønt og sølv i våpenet
hvis det er ønskelig.

Forslaget til fylkesvåpen for Østfold fra
Norges Bondelags Fylkesmerkenevnd (1930).
Hentet fra Nasjonalbiblioteket

205 - Tobias Aleksander Sveum Isaksen

STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

SUDREIMSSTJERNEN
BLASONERING: «I gull en rød sjutagget stjerne.»

FYLKESSEGL
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BEGRUNNELSE:
Sudreimsstjernen var opprinnelig adelsvåpenet til den mektige
Sudreimsætten. Slekten hadde mellom 1200- og 1400-tallet titler
som lendmann, baron og ridder og satt i det mektige riksrådet.
Sudreimsætten ble også på et tidspunkt tilbudt den norske krone
og hadde flere tronpretendenter til Norge.
Slekten eide store landområder over hele landet, og hadde sitt
hovedsete i Sørum i Akershus. Slektens områder har blitt betegnet
som et av de største baroniene i Skandinavia. Det er ikke uvanlig at
fylker og kommuner har tatt våpen etter en mektig slekt som har
hatt sin setegård i området (eks. Troms, Våler). Ved å ta i bruk
sudreimsstjernen bidrar Viken med å fortelle en spennende historie
fra høymiddelalderen og vi holder et av Norges eldste våpenskjold
levende (ca. 700-800 år gammelt).

Noen kilder sier at våpenskjoldet hadde
en bakgrunn i sølv. Denne fargen kan
brukes hvis dette er mer praktisk for
Viken fylkeskommune.

Sudreimsættens nyere og mer kjente
våpenskjold har en rød rose. Dette
våpenet blir brukt av Sørum
kommune frem til 1.1.2020.

205 - Tobias Aleksander Sveum Isaksen

STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

LILJEKONVALLBLOMSTENE
BLASONERING: «I rødt tre sølv liljekonvallblomster, 2 over 1.»
BEGRUNNELSE:
Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Den er en vanlig vårplante i
Norge og har en god tilknytning til fylket. Den får hvite blomster i
mai/juni, og får gulrøde bær etter blomstring. Navnet «liljekonvall»
kommer fra det latinske «Lilium convallium», som betyr «dalenes lilje».

FYLKESSEGL
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Kilde:
https://www.ostfoldfk.no/om-fylkeskommunen/om-ostfold/ostfoldsfylkesblomst-er-liljekonvall.74080.aspx

Det er fult mulig å bruke andre
tinkturer enn rødt og sølv i våpenet
hvis det er ønskelig.

Foto: Christer Johansson, CC BY-SA 2.5, Wikimedia

Liljekonvall

205 - Tobias Aleksander Sveum Isaksen

STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

BLÅVEIS
BLASONERING: «I sølv en gull blomst med seks blå kronblader.»
BEGRUNNELSE:
Blåveisen er Akershus’ fylkesblomst. Blomsten er et av de første
vårtegnene og er en populær blomst. Blåveisen spres kun med
hjelp av sine frø, noe som har blitt en trussel mot den. Arten har
derfor minket rundt tett befolkete steder.

FYLKESSEGL
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Kilde:
https://www.akershus.no/om-fylkeskommunen/omakershus/tall%20og%20fakta/fylkesblomst/

Det er fult mulig å bruke andre
tinkturer enn blått og sølv i våpenet
hvis det er ønskelig.

Foto: Bernd Reuschenberg, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Blåveis
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STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

HVIT NØKKEROSE
BLASONERING: «I grønt en sølv rose.»
BEGRUNNELSE:
Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Den er en vannplante
som er kjent fra mange elver, tjern og sjøer. Nøkkerosen har den
største blomsten av alle ville planter i Norge. Blomsten blomster fra
juni til september. Den er her representert i form av en
tradisjonsrik heraldisk rose.

FYLKESSEGL
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Kilde:
http://www.bfk.no/Om-Buskerud1/OmBuskerud2/Historien/Fylkesblomsten/

Det er fult mulig å bruke andre
tinkturer enn grønt og sølv i våpenet
hvis det er ønskelig.

Foto: Bernd Haynold, CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Hvit nøkkerose
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STRØMMEN

3X5DHK

Jeg har laget åtte forskjellige begrunnede forslag til fylkesvåpen for Viken. Disse presenteres i det
vedlagte dokumentet på 11 sider:
Vikingskipene - ”I rødt tre sølv vikingskip, 1-1-1” Henviser til Vikens viktige rolle i vikingtiden og alle
vikingskipene som er funnet i Viken.
Akershus slott - ”I sølv en rød trappegavl med en sølv skive omgitt av åtte mindre sølvskiver i
hjertestedet” Henviser til det tidligere Akershus hovedlen/stiftamt, som både Østfold, Buskerud og
Akershus var en del av. Hovedlenet/stiftamtet var oppkalt etter Akershus slott og festning.
Festningene & Elvene - ”I grønt en sølv bjelke dannet ved tindesnitt i overkant over en sølv bjelke
dannet ved bølgesnitt” Henviser til alle de historisk viktige festningene og de store elvene i nye Viken
fylke. Sudreimsstjernen - ”I gull en rød sjutagget stjerne” Opprinnelig adelsvåpenet til Sudreimsætten.
Sudreimsætten var en av Norges mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over
hele Norge. Slekten hadde sitt hovedsete på Sørum i Akershus.
Hvit nøkkerose - ”I grønt en sølv rose” Hvit nøkkerose er Buskeruds fylkesblomst. Blåveis - ”I sølv en gull
blomst med seks blå kronblader” Blåveis er Akershus’ fylkesblomst. Liljekonvallblomstene - ”I rødt tre
sølv liljekonvallblomster, 2 over 1” Liljekonvallen er Østfolds fylkesblomst. Sudreimsrosen - ”I sølv en rød
fembladet rose” Opprinnelig et nyere adelsvåpen til Sudreimsætten. Sudreimsætten var en av Norges
mektigste slekter i høymiddelalderen og eide store landområder over hele Norge. Slekten hadde sitt
hovedsete på Sørum i Akershus.

FYLKESVÅPEN

FYLKESFLAGG

SUDREIMSROSEN
BLASONERING: «I sølv en rød fembladet rose.»

FYLKESSEGL
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BEGRUNNELSE:
Sudreimsrosen var opprinnelig adelsvåpenet til den mektige
Sudreimsætten. Slekten hadde mellom 1200- og 1400-tallet titler
som lendmann, baron og ridder og satt i det mektige riksrådet.
Sudreimsætten ble også på et tidspunkt tilbudt den norske krone
og hadde flere tronpretendenter til Norge.
Slekten eide store landområder over hele landet, og hadde sitt
hovedsete i Sørum i Akershus. Slektens områder har blitt betegnet
som et av de største baroniene i Skandinavia. Det er ikke uvanlig at
fylker og kommuner har tatt våpen etter en mektig (eks. Troms,
Våler). Ved å ta i bruk sudreimsrosen bidrar Viken med å fortelle en
spennende historie fra høymiddelalderen og vi holder et av Norges
eldste våpenskjold levende (ca. 700 år gammelt).

En mer kjent og vanlig versjon av våpenet har
gullbakgrunn. Dette våpenet blir brukt av
Sørum kommune frem til 1.1.2020. Etter dette
går våpenet ut av bruk, som en følge av at
Sørum blir en del av Lillestrøm kommune.

En sjutagget stjerne har også blitt
brukt av Sudreimsætten, og kan være
et alternativ til sudreimsrosen.

206 - Rigmor Gregussen

206-Rigmor Gregussen

206-Rigmor Gregussen

DRAMMEN

6D6EZG

Tre striper som går sammen i en flette, altså 3
fylker blir til 1.
Eller kart av de tre fylkene med fylkesblomsten
inntegnet.

207 - Maria Karolina Olsson
207-Maria Karolina Olsson

HØVIK

BVHH4K

Ny region i vekst, med vakker natur og
miljøbevissthet.
Blå Pil/bølge = vann, positiv & vekst
Grønn = Natur & miljø

209 - Oda

DRAMMEN

D52K8N

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal være en
sammenslåing av de tre våpnene som finnes nå,
med en liten vri. Dette
viser hvordan alle hører til litt forskjellige steder,
men sammen er vi en

210 - Anne Grethe Breivik

VESTERØY

FVAIW8

Forslagene skal vise møte mellom fjord og land,
forholdet til landbruk, havbruk og skogbruk, felles
flora og stilisert bokstavene for B(liggende)/
Buskerud, fjellheim , A/ Akershus ,beina blir Vika
(Oslofjorden) og O/Østfold, og Oslo som ligger der i
”senter”.

211 - Kamilla

SPIKKESTAD

KIBM88

Daler og fjell. Evt en elv som renner ut i sjøen.
211-Kamilla Ullebo

211-Kamilla Ullebo

212 - Julia Listau

HOKKSUND

K3TZGY

Mitt fylkesvåpen representerer vann, skog/natur,
bebyggelse og mangfold.

213 - Frank Nam Kha Nguyen

AREMARK

74C8QZ

Jeg har laget tre forslag. Det første forslaget
er På sølv grunn et stilisert Oslofjord. Dette
våpenskjoldet viser hvordan Oslofjorden gir
form til Viken fylkeskommune, her representert
med sølv. Det er mye tanke bak dette bidraget.
Den blå formen er også en retning oppover som
symboliserer vekst og fremgang, grunnen til
at kommunene slås sammen. Fargene er for å
representere snø, is og vann, tradisjonelle norske
assosiasjoner. Jeg har brukt en naturlige former
fordi jeg er veldig fasinert over Picasso i det siste
og det at han mente at geometriske figurer er de
mest naturligste formene. Våpenskjoldene føles
både naturlig og nytt samtidig fordi formene følger
et bestemt mønster. Det første bidraget er det
jeg føler mest for da det har mest tanke bak seg.
Det neste bidraget bygger på det pilen som peker
oppover som symboliserer framgang, På sølv grunn
tre bygningshjørner, som viser til multiplisering,
vekst og byliv. Det siste bidraget er bilveier som
fletter kommunene sammen.

214 - Harriet Volden Pedersen

SVELVIK

27U2JW

Dette er en bedre utgave av innlegg NUUWHG.
Hilsen Harriet Volden Pedersen.

215 - Mikael Storli Tomasli

GRESSVIK

QQI854

3 trær som representerer de 3 gamle
fylkeskommunen men også det gode arbeidet de
gjør for miljøet og den fantastiske skogen og natur
livet i Buskerud , Akershus og Østfold. Og jeg har
da valgt en kron hjort som felles symbol for dyreliv
og miljø . Som vil da si at vi alle jobber for det
samme målet.

216 - Tormod Carlsen

OSLO

3 tømmerstokker, en kongle eller et furutre

FBG7D8

217 - Cassandra Nilsen
217-Cassandra Nilsen

TORP

Fred,natur og miljø

Z8VZTR

218 - Hanne Marie Giertsen
218-Hanne Marie Giertsen

218-Hanne Marie Giertsen

SANDVIKA

P37URN

Noe som symboliserer fellesskap, noe
elegant og noe enkelt. Utagangspunktet var
Løkkebroen i Sandvika som kom i 1829. Det andre
utgangspunktet mitt er en blomst som heter
Apiaceae. Vakker blomst hvor blomsterstilkene er
festet i et felles punkt.

219 - Arsamak Arsamakov

HØNEFOSS

ZYD2SE

Kongen som ringer, for riket ringer, men de svarer
ikke, så kongen gidder ikke å ringe igjen, så han
ringerike takk for meg.

220 - Øyvind Jokerud

KRØDEREN

Vedlagt forslag til logo, 2 stk :)

220-Øyvind Jokerud

220-Øyvind Jokerud

2QCZFT

221 - Victor Strøm

Drøbak

-
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221 - Victor Strøm
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221 - Victor Strøm
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221 - Victor Strøm
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221 - Victor Strøm

Drøbak

-
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221-Victor Strøm
Forslag 1
Sort skipstavn på gull bakgrunn. Skipstavnen symboliserer med sitt omriss Viken. Kan om
ønskelig legges inn marering av stavn og bordgang. Viser til skipsfartens betydning i regionen.
Gull bakgrunn symboliserer korn og derved landbruket i regionen.
Forslag 2
3 grønne oppadvendte bjørkeløv. Løvets form og plassering danner omrisset av en vik.
Bakgrunnsfargen gull for landbruk. Bjørka er felles for hele regionen. Fra den karrige
fjellbjørka til den høyreiste hengebjørka i lavlandet.
Motivet kan gjerne utvides til et helt tre med den hvite stammen som da symboliserer hvite
seil og snøen som ligger lenge i høylandet. Bjørkeløvet er for enkelthetens skyld tegnet uten
årer. At det er 3 taler for seg selv.
Forslag 3
Grønt bjørkeblad på gull bakgrunn. Omrisset danner en vik. Bjørka er felles for hele regionen.
Fra den karrige fjellbjørka til den kraftigste hengebjørka i lavlandet. Gull bakgrunn henviser til
landbruk som også er en fellesnevner.
Motivet kan gjerne utvides til et helt tre, eller 3. Men da med hvit stamme som symbol på
skipssegl. Fortsatt gull bakgrunn. Motivet kan endres fargemessig, f.eks sølv blad på blå
bakgrunn: Kongsbergsølvet og vannveienes betydning.
Forslag 4
Skipstavn treskip. Formen henspeiler til vik. De 3 rekkebordene henspeiler til de 3 tidligere
fylkene. Avstår fra fargevalg, i det jeg stiller komiteen fritt i denne varianten.
Forslag 5
Skipstavn i sort på gull bakgrunn. Skipstavnen symboliserer med sitt omriss Viken. Samtidig
skipsfartens enorme historiske betydning i regionen. Gull bakgrunn symboliserer landbrukets
betydning i regionen.
Forslag 6
Skipstavn treskip. Formen henspeiler til Vik. Motivet peker på den store betydning skipsfart
har i regionen. De 3 rekkebordene henspeiler til de 3 tidligere fylkene. Sølvfargen viser til
inntektene skipsfarten bragte til området, samt Kongsberg sølvverk. Den grønne bakgrunnen
landbrukets betydning.
Forslag 7
3 sammenstilte våpenskjold, gullkantet. De 3 fylkene samlet i en enhet på sølv bakgrunn. Gull
for utholdt innsats. Hvit, sølvbakgrunn fordi vi starter med blanke ark. Henspeiler også på
sølvet fra Kongsberg, som har hatt stor betydning for Norge på godt og vondt. (Dette merket
var på våre mynter fra 1922-1952)

222 - Terje Flesjø

MOSS

XBH28B

1. Fjell. (Gjerne fra Hallingskarvet .)
2. Bypreg. (Drammen, Asker, Bærum.)
3. Fjord. (Vann, øyer, kyst.)
Jeg viser til mitt forslag til slagord for den nye
regionen Viken, sendt i egen Mail, nemlig «Fra fjell
til fjord».

223 - VG2 medieproduksjon

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs

MYSEN

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs

-
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MYSEN

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs

-

223 - VG2 medieproduksjon
223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs
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MYSEN

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs

223-VG2 medieproduksjon, Mysen vgs
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224 - Nahid Jafari

JESSHEIM

GTCJIU

Jeg ønsker at det skal vise at vi alle samarbeider.

225 - Einar Emil Låker

DRAMMEN

JMN6NW

Forslaget forsøker å bringe frem noen av de
tingene som gjør Viken spesiell i Norge. Geografien
til Viken skiller seg fra resten av landet, det
er mange elver og daler som gir Viken mer
dyrkbar mark enn mesteparten av Norge. Denne
fruktbarheten er symbolisert med kornet og
bakgrunnen representerer de mange elvene og
dalene

226 - Stine Emilie Helgerud

MYSEN

jeg vil at det skal vise fram natur

P6XIE5

227 - Linnia Mohammed

HØNEFOSS

A23QWY

Med tanke på elvene i Buskerud og Østfold har jeg
laget to blå striper som symboliserer elvene, bla.
Begnaelven, Drammenselven, og Glomma. De tre
grantrærne symboliserer de tre fylkeskommunene
som er sammenslått. Det er mye skog i hvert
fylke som skal komme frem, og det grønne skal
symbolisere fokuset Viken vil ha på det grønne
miljø og bærekraftig utvikling(beskrevet på Vikens
nettside.) Den grålige bakgrunnen gir følelse
av moderne bygg, som symboliserer Akershus.
Blå fargen skal også symbolisere fred, ro, ære,
stabilitet, sammenhørighet og samarbeid.
Grønnfargen fra trærne symboliserer også vekst,
frodighet, framgang, håp, harmoni, omsorg. Den
skal også få frem fokuset Viken skal ha på miljø.

228 - Tom Bastiansen

FREDRIKSTAD

ZN4KZ2

En farge fra hvert av nåværende våpen (gull fra
Østfold, blått fra Akershus og sølv fra Buskerud.
Disse fargene er også med i fargepaletten for
Viken (med unntak av gull). Fargene monteres slik
at gull og sølv er på hver side av en blå vik (V).

228-Tom Bastiansen

228-Tom Bastiansen

229 - Elise Havik

KROKKLEIVA

QMHMW4

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise noe som er
lystig og som har fargekontraster som gjør at det
er mere spennende og oppmerksomhetsvekkende.

230 - Adam M. Paruch

ÅS

3VRJJ3

Historiske motiv:
Grønne trekanter flettet sammen og
sammenhenger med Viking symboler. Viking er
en person fra Vika. Vika/Viken er et historisk navn
(vikingenes navn) på et geografisk område rundt
Oslofjorden (men grensene er uklare).
Motiv fra flora og fauna:
Grønne trekanter symboliserer trær og/eller store
skogsområder fra fjell til fjordvannet.
Landskapsmotiv fra området:
Hvite fjell med fjellelver (de to blå striper som
krysser/formerer bokstaven V – Vika/Viken) som
renner ut i havet (munner ut i fjorden).

231 - Karl-Magnus R. Moldekleiv

EIDSVOLL

U6HB3Q

Jeg ville gjerne ha hatt Eidsvold bygningen,
grunnlovens fødested på flykesvåpnet for Viken.
Formen lik den alle tre har i dag (spiss i bunn).
Rød som grunnfarge, Hvit bygning med blå detaljer
(vinduer/dører/omriss) Da benytter vi farger fra
dagens tre fylkesvåpen og nasjonens flagg som vi
binder sammen med et nasjonalt symbol.

232 - Thale Wiktoria Nøkleby

MOGREINA

VJJIXW

Jeg ønsker at fylkevåpenet skal vise kommunene,
landskapet,bygninger,hvordan miljøet er der,natur
og ting som presenterer fylket.

233 - Mina Strøm

SØRUMSAND

IFQ864

Fylkesvåpenet skal vise at fylket har hvert tredelt
en gang og dette vil da ikke glemmes. Det viser
også at vi er blitt samlet til et, et større og bedre
fylke med mye historie fra tre parter som nå er
samlet i ett. Fylkesvåpenet kan også se ut som tre
blomster, hvis man tenker litt på det :)

234 - Salah Hassan Abdullah Al-Saadi

KRÅKERØY

Fredrikstad bro

FDZ2S2

235 - Ståle

SARPSBORG

Y8J2HI

Noe viser tegn fra de gamle fylkene. Siden de er
en del av historien våres.(som er viktig å huske.)
På bilde kan man også se en ku og en bjørn. kua er
med for å kunne fortelle at bøndene har en lang
historie i fylket.. samtidig ser man en stor spiss,
som betyr stikke seg ut og gå fremst.

236 - Trond Norheim

KOLBOTN

VST23I

SYMBOLIKKEN I FORSLAGET: Den åpne hånd er brukt
i forslaget fordi det det samtidig symboliserer
åpenhet og beskyttelse, noe som har blitt brukt
opp gjennom historien i mange forskjellige kulturer
og religioner, inkludert blant kristne. Hånden er
også blitt brukt mange ganger som symbol på
arbeid og aktivitet – og dermed indirekte som
symbol for utvikling og arbeidsplasser. Hjertet er
lagt inn for å unngå en mulig misforståelse om at
står for et stoppsignal. Merk at hånda er tegnet
i blått fordi den også symboliserer Oslofjorden:
Hvis dere ser på kartet over Oslofjorden kan dere
se at den ligner litt. Den er lagt på grønn bunn for
å symbolisere at fjorden er omkranset av skog og
miljø.

237 - Herman Darjes
237-Herman Darjes

237-Herman Darjes

ROLLAG

DVR6AX

Mitt forlag er en kombinasjon av blått i
bakgrunnen som skal symbolisere både himmel
og vann fordi det nye fylket grenser til havet og
har mange elver. Grønt som skal symbolisere
skog fordi det, sammen med vann, har vært en
viktig næringsvei i fortiden. Sølv/Grått som skal
symbolisere både fortiden som Akershus festning
og fremtidens urbane bebyggelse med bl.a. høyhus.
En kombinasjon av noen av de større elementene
som Viken fylke blir bestående av.

239 - Ole Kjønstad

NANNESTAD

Se tekst under hvert forslag

ZHQS3T

239 - Ole Kjønstad

NANNESTAD

Se tekst under hvert forslag

ZHQS3T

240 - Sindre Bjørndal-Riis

STABEKK

VD7BMS

Jeg ønsker at det skal vise en vulkan, grunnet at
fylkessteinene for alle tre fylkene er magmatiske
bergarter. Når det kommer til fargevalg
ønsket jeg å benytte meg av blå og hvit, siden
fylkesblomstene liljekonvall og nøkkerose er hvite,
og blåveis er blå. På denne måten så samles de tre
gamle fylkene i det nye fylkesvåpenet.

241 - Nicolai Thorsen

HØNEFOSS

ZF6M6Z

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise natur, liv
og vekst. Dette er noe som disse tre fylkene står
for, og som jeg ønsker skal komme frem i et nytt
fylkesvåpen. For å gjøre dette har jeg blant annet
brukt fargen grønn.

242 - Øyvind Våland

BÆRUMS VERK

Q6KTCZ

Jeg ønsker fylkesvåpenet skal vise orringer fra
et tre. Viken er treet, orringene er symbolet på
hvorfor treet står støtt. Orringene vokser utover
og det vil alltid være plass til å utvide og utvikle
seg. Det er ute blandt de yngste fibrene at veksten
skjer. Videre viser oringene at treet er gammelt og
at alle lagene har spilt en rolle i treets utvikling.
Dette er et bevis på treets bærekraft. Jeg ønsker
at orringene ikke skal være perfekte sirkler, men
viser at veksten på de ulike frontene skjer i ulik
hastighet og i ulik form. Dette skal representere
hvordan treet vokser seg sterkere der det er behov,
f.eks. ved et sterkt vindkast mot en av treets sider.

243 - Trond Norheim

KOLBOTN

JNEH7G

Forslaget symboliserer VIKEN: En meget stilisert
Oslofjord med havet i blått omgitt av skog og miljø
markert med grønt. Selv om fjorden i virkeligheten
er mye smalere er skjoldet laget på denne måten
for at det skal bli mer estetisk, og det ligner
samtidig mer på et gammelt våpenskjold som kan
dra tankene hen på vikingene som hadde mange
bosettinger i området.

244 - Lars Christian Bettum

OSLO

TAQI5M

Fylkesvåpenet viser Oslofjorden, østsiden,
vestsiden, Stor Oslo tettsted, skimt av skumring
om sommeren og nordlys over skogen på vinteren.

245 - Espen Irgens

OSLO

4PWGCR

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise til en
historisk bakgrunn, samt fellesskap. Fellesskap
i den form av at alle de tre nåværende
fylkeskommunene er enige om å være Viken, for så
å spille videre på det. Eller i et historisk perspektiv,
enten i form av jordbruk, gruvedrift eller ved
å spille på det nye navnet til den store nye
fylkeskommunen; Viken. Historisk sett er en Viking
(Vikværing) en som er bosatt i Viken-området.
Derfor består motivene stort sett av en viss form
for vikingskip.

245 - Espen Irgens

OSLO

4PWGCR

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise til en
historisk bakgrunn, samt fellesskap. Fellesskap
i den form av at alle de tre nåværende
fylkeskommunene er enige om å være Viken, for så
å spille videre på det. Eller i et historisk perspektiv,
enten i form av jordbruk, gruvedrift eller ved
å spille på det nye navnet til den store nye
fylkeskommunen; Viken. Historisk sett er en Viking
(Vikværing) en som er bosatt i Viken-området.
Derfor består motivene stort sett av en viss form
for vikingskip.

245 - Espen Irgens

OSLO

4PWGCR

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise til en
historisk bakgrunn, samt fellesskap. Fellesskap
i den form av at alle de tre nåværende
fylkeskommunene er enige om å være Viken, for så
å spille videre på det. Eller i et historisk perspektiv,
enten i form av jordbruk, gruvedrift eller ved
å spille på det nye navnet til den store nye
fylkeskommunen; Viken. Historisk sett er en Viking
(Vikværing) en som er bosatt i Viken-området.
Derfor består motivene stort sett av en viss form
for vikingskip.

246 - Salah Hassan Abdullah Al-Saadi

KRÅKERØY

3GBMWD

V Bokstaven kommer av Viken ord.

247 - Øyvind Hagen Ekeberg

LIERSKOGEN

JC28RU

Våpenet viser selve Viken. Det tar utgangspunkt i
Akershus’ våpen både hva gjelder form og farge,
men med avrundede hjørner i Akershus Slotts profil
endrer våpenet karakter til et landskapsmotiv. Den
bølgede kystlinjen gir rom for mange småviker;
noe vi har flust av i vår fjord.Om man velger hvitt/
blått, eller blått/hvitt er en smakssak. (Blått land
eller blått vann?) Jeg publiserte mitt forslag på
facebook for noen måneder siden, men sender det
nå inn.

248 - Salah Hassan Abdullah Al-Saadi

KRÅKERØY

48QKQS

Hei
Jeg har flere ideer om hva kan vi bruker til ny
fylkesvåpen, men jeg dessverre har dårlig tid
akkurat nå.
Vi kan bruke
1.Oslo fjord.
2.Viking økse.
3.Skjære (Pica pica)
4.Ny viking bot som finner o Halden
Hvis dere gi meg litt ekstra tid eller finner disse er
gode bare si ifra vær så snill.

249 - Camilla Nyberg

HEMNES

FCHHED



Jeg har valgt å vektlegge skog, vassdrag og
skogens konge. Diagonalen representerer vekst og
optimisme.








250 - Jørgen Ibenfeldt Nilsen
250-Jørgen Ibenfeldt Nilsen

BJØRKELANGEN

J8GN8V

Soloppgangen symboliserer en ny og spennende
tid for storfylket Viken

251 - Pisit Phichitporn

FREDRIKSTAD

IFWGFR

fylkesvåpenet jeg tegnet er delt i tre, det skal
representere alle tre fylkene som slo seg sammen.
Buskerud er et området med mye fjell, derfor har
jeg tatt med fjell på tegningen. Akershus er kjent
som det grønne beltet, det er det grønneste stedet
i området. jeg tegnet korn på Østfold sin del for
det meste av norsk jordbruk kommer fra Østfold.
i midten tegner jeg glomma, men den går bare
gjennom Østfold og Akershus.

252 - Sivert Østgård

FETSUND

Y2HNY6

Har flere forslag. Forslaget er sentrale basert på
natur og kultur i området. Landskapet som viser
Oslofjorden er det mest sentrale av forslagene.
Forslag til fylkesberedskapen kunne også vært. Det
kunne ha vist jorder. Etter som mesteparten er
flatt treng.

253 - Carina Wik

HEGGEDAL

2FXGME

Viken viser vei- Det nye fylkesvåpnet symboliserer
de tre fylkene, Akershus, Buskerud og Østfold som
nå går sammen og slår ring rundt Oslo.

254 - Per Morten Wiig

VIKEN

GRESSVIK

DWVUPV

Se enkel forklaring på vedlagt pdf

Profilen som samler oss

De første som kom
I Oslofjorden lå en enorm isbarriere som strakte seg fra Østfold og langt ned
på Agder-kysten. Først når den forsvant, rundt 9300 f.Kr., kunne menneskene
ta seg inn i Norge.
Viken var sansynnligvis dit de kom. De første. Naturlig nok…

Vikingskip og stavkirker
Stavkirkene regnes sammen med vikingskipene som Norges viktigste bidrag
til verdenskulturarven.
Vikingskipene knytter oss til de første bosetningene i Norge og viser fjordens
betydning for overlevelse. De viser også hvilken trafikkåre fjorden vår er.
De store funnene av vikingskip er fra Oslofjorden. Dette antyder at den travle
trafikken ikke er av ny dato. I dag har Oslofjorden Norges største trafikk av
ferger og lastebåter, noe som viser Vikens sentrale posisjon i handel, industri
og samfunnsutvikling. Fjorden representerer også vår utferdstrang og
internasjonale betydning. Fjorden er hjertet i Viken.
Stavkirkene er blant de eldste bevarte stående trekonstruksjoner i verden.
Stavkirkene er de ypperste byggverkene i tre som er skapt i vår kulturkrets i
middelalderen. Det finnes bare 28 stavkirker igjen – og de fleste ligger i
Viken.
Stavkirkene symboliserer kulturarven vår. De viser også vår tilknytning til fjell,
skog og jordbruk. Folk i Viken har forvalteransvaret for store naturressurser
og føler tilhørighet med grunnkreftene som bygde landet vårt. Grunnverdier
som er ryggraden i Viken.
Drager ble brukt som ornamenter både på vikingskip og stavkirker. På
stavkirker ser an rikt utsmykkede portaler med kjempende drager.
Dragehoder på større vikingskip ble brukt for å skremme fiender og vetter.
Dragen er både beskyttelse mot angrep og hjelp i kamp.

Viken er en drivkraft
Viken fylkeskommune skal skape en livskraftig region med en balansert og bærekraftig utvikling i by
og bygd. Den skal ta vare på og styrke menneskene, mangfoldet, naturen, arbeidslivet og
demokratiet. For å fremme verdiskaping og sysselsetting skal fylkeskommunen bidra til at regionens
unike kompetansemiljøer samordnes og styrkes.
Viken er store fjellområder, betydelig jordbruksareal, lang kystlinje og nasjonalparker – Viken er et
levende, mangfoldig, slitesterkt og nyskapende. Fylkeskommunens nye våpenskjold må representere
alt dette. Både fortid, nåtid og fremtid.
Dragen står som en klok tradisjonsbærer og en iboende oppdagelsestrang. Den viser Vikens
mangfold. Dragen er en drivkraft. Som Viken.
Forslag til fylkesvåpen tar bokstavelig talt Vikens profil, altså omrisset av indre Oslofjord, det sentrale
i Viken, og viser at den er en eldgammel drage. Skjoldet har blå bakgrunn for hav og fjord og dragen
er brun for fjell, skog og mark. (Min drage er ikke designet ferdig på noen som helst måte. Det må jo
designere gjøre uansett. Den er bare tenkt som et eksempel for å vise ideen.)

255 - Terje Ingvoldstad

VIKERSUND

CZDYAR

Fylkesvåpenet skal vise tre stk. fnokk. Fnokk
fungerer som frøspreder for blant annet løvetann
og hestehov. Under fnokken henger frøet, og det
blir spredt av at vinden kommer og blåser fnokken
og frøet til et nytt sted hvor løvetannen kan spire.
I overført betydning kan fylkeskommunen “blåse
på litt” slik at det gode i Østfold, Akershus og
Buskerud kan spire og gro.
De tre fnokkene er like i utforming (likeverdige)
og gjenspeiler fylkene som slås sammen. De står
sammen, er samlende og tar vare på hverandre.
De kan også fremstå som at de er avhengige av
hverandre. Uansett er blomsten avhengig av å spre
seg med et frø slik at “flere blomster kan komme
til”.

VIKEN fylkeskommune
VIKEN

fylkeskommune

VIKEN

fylkeskommune

256 - Mats Andreas Hermansen

SÆTRE

6PW2SB

Jeg ønsker et fylkesvåpen som symboliserer Vikens
arbeiderklasse!

257 - Viggo Bunæs

DRAMMEN

En stilisert V for Viken - på 2 måter

IJFVS6

258 - Kjersti Magnussen

RØYKEN

NE8P6F

Blåveis

259 - Kjersti Magnussen

RØYKEN

5VPMMN

En åker.
Navnet Buskerud kommer fra gården Buskerud og
Akershus (fra norrønt akr, åker, og hús, borg eller
kastell). Også i Østfold har det vært og er mye
gårdsdrift.

260 - Tuva Rusaanes

KONGSBERG
Forslag:
Det er blått vann i nedre
venstre hjørne (fordi det heter
Viken), også grønt gress med en
festning rett ved vannet, som
kan være brun. En vei som går
gjennom landskapet som, fordi
man bare kunne velge tre
farger, også er brun, ovenfor er
det ei brun stavkirke (er ikke så
god til å tegne så det er kanskje
lurt å tegne en bedre kirke og
festning hvis dere syns dette er
et bra forslag). Det er et kryss
der med et vikepliktsskilt (fordi
det heter viken), som er blått.
Hvis man ser nøye etter, ser
man at veien danner en V. De
røde bokstavene er koder for
farger, og burde tas vekk
(B=blå, G=grønn, R=brun).

AGVNUA

en vik, med en festning ved vannet og en stavkirke
litt lenger opp. Midt over går en vei, med et kryss
og selvfølgelig et vikepliktskilt.

261 - Klasse 5c Finstad skole

SKI

VD2UUY

Klasse 5c har forsøk å lage en kombinasjon av de
tre fylkene som blir slått sammen til Viken.

5C Finstad skole

Mari 5C ∕

Aya

5Cl

Lina Romsdal
5c Finstad skole, 1406 Ski

ark 2

261 - Klasse 5c Finstad skole

SKI

VD2UUY

Klasse 5c har forsøk å lage en kombinasjon av de
tre fylkene som blir slått sammen til Viken.

Eyvind

5c Finstad skole, 1406 Ski

Mathias Køltzow
5c Finstad skole, 1406 Ski

Eva Tennes Krog, 5c Finstad skole, 1406 Ski

Sara De Paula, 5c Finstad skole,
1405 Ski.

Iben Emilie Melgard Gjertsen
5c Finstad skole, 1406 Ski.

ark 3

261 - Klasse 5c Finstad skole

SKI

VD2UUY

Klasse 5c har forsøk å lage en kombinasjon av de
tre fylkene som blir slått sammen til Viken.

Thomas Lindblad Strømsborg, 5c Finstad skole, 1406 Ski

Regine Bjugan Aam, 5c Finstad skole, 1406 Ski.
Maria Sunde

Natalie, 5c Finstad skole, 1406 Ski

Mathea Emilie Stub Devdal, 5c Finstad
skole, 1406 Ski.

Trym

262 - Sander Gjertsen Østvold

LIER

WAHY2E

Forslaget mitt er basert på grunnen til hvorfor
fylket blir døpt Viken:
Den gull/gule linjen er basert på grensen mellom
land og hav i området av det som var Viken fra
vikingtiden. De to kronene symboliserer kampen
om makten for området. En er plassert innenlands
for alle gruppene og kongene som internt kjempet
for makten, mens kronen på havet representerer
den Danske makten som trolig rulte Viken
mellom 800-900 e.kr. Viken var et grenseområde
mellom Norge, Danmark og Sverige, og hadde stor
innflytelse på Områdets utvikling. Dette er grunnen
til hvorfor de næreste punktene av Danmark og
Sverige er med i skjoldet.
Grønne fargen: Representerer land
Blå fargen: Representerer havet
Gull/gul fargen: Representerer penger og økonomi.
Dette er relevant blant annet på grunn av Kaupang,
Norges første by, basert på handel.

ㄹ

Skjermen til PC-en er ikke stort farge nøyaktig, og er derfor
ikke sikker på om fargene er samsvarende med hverandre.
Fargene jeg kom frem til er i hvert fall som så:
ㄹ Blå :

(hex) 2169E0

ㄹ Grønn : (hex) 598768
ㄹ Gull/gul :

ㄹ

(hex) FFD41E

Grensen mellom hav og land er sterkt simplifisert, med kun de
viktige detaljene igjen. Trolig vil detaljnivået være lavt nok
til at alt er lett gjenkjennelig på alt annen enn papir print.
Detaljnivået er ikke spesifisert i informasjonen annet enn
«ikke for detaljert». På grunn av dette baserte jeg med på
størrelsen på detaljene til fylkes-skjoldet av Buskerud.

263 - Ulf Morten Rognerud

OPPEGÅRD

MB5FBQ

Forslaget skal symbolsk framstille et tre, men kan
også assosieres med tømmerstokker. Det tenkes
da på skogsdrift med tilhørende foredling og
utskiping, som alle de nåværende fylkene har, og
har hatt, del i.

264 - Mette Martinsen

KONGSBERG

QI8UB7

Mitt forslag skal gi assosiasjoner til geografien
i området, og til bokstaven V for Viken. Fargene
jeg har valgt er blå for sjøen og grønt for land,
natur og miljøtenkning. Jeg har valgt en rød-lilla
farge, som skal signalisere en ny tid, modernitet
og mangfold - og bryte med den gammelmodige
fargepaletten som preger eksisterende kommuneog fylkesvåpen.

265 - Tomas Hultmark Tørto

HOKKSUND

2N764M

(jeg har sendt in ett forslag før, men angret på
hvordan det så ut) forslaget mitt er et våpenskjold
med en hammer som symboliserer gruvedriften
vi har hatt i områdene våre(sølv, kobolt og annen
malm) og en øks for å symbolisere tømmerdrift
som vi har transportert nedover elvene(papir,
planker, cellulose) og det er her de tre bølgene
kommer inn, som også kan også symbolisere
de tre fylkene som utgjør Viken, med de tre
bølgetoppene. Skjoldet har tre farger, fargene er
tatt fra de tre nåværende fylkesvåpene.

266 - Sammen er vi sterke

Sammen er vi sterke

Dette motivet viser at dere blir sterke ved å samarbeide med hverandre. De tre hodene og hendene
som fremviser at det er tre kommuner som samarbeider sammen for å gjøre det bedre for oss. Jeg
valgte å lage motivet hjerte for å vise at hjertene deres slår sammen med oss. De tre kronene
fremviser frihet. Der alle kan tro på hva de vill.

DRAMMEN

DPR6JG

Dette motivet viser at dere blir sterke ved å
samarbeide med hverandre. De tre hodene og
hendene som fremviser at det er tre kommuner
som samarbeider sammen for å gjøre det bedre
for oss. Jeg valgte å lage motivet hjerte for å vise
at hjertene deres slår sammen med oss. De tre
kronene fremviser frihet. Der alle kan tro på hva de
vill.

267 - Una Thoresen Dimola

ASKIM

4ZPMTV

Hei! Her har jeg tenkt på hva de tre kan ha
felles både geografisk og kulturhistorisk. Jeg
legger derfor vekt på elver og arkeologiske funn;
elementene til høyre og venstre skal symbolisere
elvene, feks. Glomma og Nummedalslågen, og
det i midten skal symbolisere et bearbeidet
steinredskap, for å minne om den felles
kulturarven. De tre elementene søker sammen til
en enhet, i harmoni og likevekt, noe som jeg håper
også vil prege sammenslåingen av de tre fylkene.

268 - Liv Heidi Larsen Redalen

TRANBY

3 viker og en triangel som har tre retninger

AJWRP8

269 - Amalie Gravnås

SALTNES

ADEKFA

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise en form for
en svane oppå en stein ( formen på Oslofjorden,
formen skal også være sentralt i fylkesvåpenet).
Formen på fylkesvåpenet skal være form nr.2 (
halvt spiss, halvt rund ). På skrått fra venstre
hjørne oppe og til høyre hjørne skal det gå en
litt tykk strek. Farger: svanen skal være blå (
representerer havet ), den tykke streken skal være
hvit ( representerer fjellene), og resten grønn (
representerer landbruk ).

270 - Johanna Warberg-Nilsen

OSLO

5F5QSD

Har lagd ved to forslag (klarte ikke å bestemme
meg for én av dem):
Har tatt inspirasjon fra fylkenes fylkesblomst og
den lyseblå fargen fra Akershus våpen.
Liljekonvall fra Østfold.
Stor nøkkerose fra Buskerud.

271 - Kay Asbjørn Schjørlien

OSLO

FB4BPV

For å vise reisen fra hver ytterkant av den nye
regionen, Viken, tenker jeg det er viktig å ta med:
Oslofjorden som er hovedårsaken til at
området fikk navnet Viken eller Vika i sin tid.
Oscarsborg festning som er et
festningsanlegg som fungerte som indre
forsvarsring i Oslofjorden.
Folarskardnuten ligger i dagens Buskerud
og har en høyde på 1 933 meter over havet og er
det høyeste fjellet i Buskerud, og det høyeste
fjellet i Norge sør for Jotunheimen. Dette vil
bli Vikens høyeste fjell. Folarskardnuten ligger
majestetisk som en del av Hallingskarvet.

272 - Odd Skullerud

MANSTAD

Oslofjorden, altså viken.

33VPZF

273 - Karl Thomas Fosse

ASKIM

ECWY7G

Mønster som både symboliserer landskap, bølge og
himmel (bølgen assosieres med Viken, landskapet
symboliserer både skog og mark etterfulgt av
himmel, som symboliserer et fylke som er åpen for
alle og der alle står sammen).
(Se vedlegg)

274 - Erik Liland

RENA

C4TZPG

Jeg har lagt ved to design som jeg mener
symboliserer fellestrekk ved fylkene som skal slås
sammen. Designene er også enkle, og i tråd med
tradisjonelle norske våpen.
Som tema har jeg tatt utgangspunkt i navnet
”Viken” og geografien som viser tre kystfylker
rund Oslofjorden.Design 1 ”Skipet” er et enkelt
sort vikingskip sett forfra. Den grønn/blå varianten
viser en fylkets utforming i stilisert utgave ved at
to grønne landområder holdes adskilt av fjorden.
Skipet i midten både visuelt skiller landområdene i
øst og vest, samtidig som det symbolsk og visuelt
binder begge sidene sammen. Skipet henviser også
til en rik, felles kulturarv i regionen.
Det er også vedlagt en gråskalert versjon, samt
versjoner med ensfarget bakgrunn som viser at
designet også står seg i andre fargekombinasjoner.
Det andre designet er ”Fyret”. Igjen viser designet
til regionens geografiske plassering langs kysten.
Viktigheten av å lede skipstrafikk inn og ut langs
fjorden ser vi i at alle tre fylker har kjente fyrtårn

275 - Nils Hjermann

ASKER

J4N4T3

Geografiske kontraster, fra fjord til fjell.
Alle har samme grafikk og farger: blått, grønt og
hvitt (antar hvitt er farge i denne sammenheng?
Hvis ikke, ville det være fint med en lys gråbrun
sjattering for høyfjell i bakgrunnen).. Har brukt litt
forskjellige media, men ferdig produkt har samme
grafikk og farger.

276 - Serina Kvæstad

DRAMMEN

fjorden, og et grønt tre for liv nyskapning og
resurser.

Dette våpensjoldet viser fjorden (det blå) og et grønt tre for liv, resurser og muliheter.

X75MKS

277 - Alexander Johansen

HALDEN

RAFXGM

Mitt forslag er basert på det geografiske ved
fylkene. Akershus har deler av Mjøsa, Østfold har
en stor del av Glomma, og Buskerud har mye skog.
Jeg har valgt den spisse formen for våpenskjold,
og tenker at dette representerer ”V”-en i Viken. I
tillegg kan elven/Glomma, som renner gjennom,
likne litt på en ”i” hvis man er litt kreativ. Derfor
synes jeg idéen om at Mjøsa ligger i toppen av
våpenskjoldet, med Glomma rennende nedover,
gir en god effekt og passer godt inn her. Dette er
også omringet av skog, ettersom disse tre fylkene
består mye av dette, men for det meste Buskerud.
Fargene er lyseblå, kamuflasje grønn, og sort. Det
sorte er kun en skille mellom vannet, og skogen.
Jeg tenker de litt mørkere og roligere fargene, fordi
det er for det meste slik vegetasjonen er her i det
kommende ”Viken”.

278 - Lucas Christopher Skår

VESTERØY

2RTKRW

Et felles uttrykk for alle fylkene.

279 - Vibeke Eldorhagen

ÅS

XTI5HB

Det skal vise hele fylket med fjell på den ene siden
av Oslofjorden og den andre siden viser lanbruk

280 - Ulf Bakke

LILLESTRØM

IDYBRP

”Tre blir til ett” eller ”Tre elver”. På sølv bunn,
skjoldfot og tre smale stolper i blått. Glomma,
Drammensvassdraget og Numedalslågen møter
fjorden. Vannveiene som viktige for alt næringsliv,
skogbruk og aktivitet opp gjennom tidene.

Tre elver
På sølv bunn, skjoldfot
og tre smale stolper i
blått

15

27

9

281 - Andrea Katrine Brubaker

NESODDTANGEN

EIM4GP

en rød bjørn som ligger og tar seg et bad i
Glomma.

282 - Bjørn Auke

BØDALEN

3V6F63

Dette er en videreutvikling av forslag med
referansenummer: EITJDX. Forslaget viser de tre
fylkene representert med tre linjer flettet sammen
til en felles enhet.

283 - Anette Siggerud

283-Anette Siggerud

SARPSBORG

RDPHIY

Jeg ønsker at det nye fylkesvåpenet skal
representere et samlende uttrykk for
nasjonasånden til fylkene. Jeg har valg å gå for
et naturbetinget forslag og håper forlsagene
som følger gir en samlet god representasjon for
regionen.
No 1. - Enkel motiv som representerer den norske
barskogen. (RØD BAKGRUNN, GRØNT TRE, BRUN
STAMME) No 2. - Fjellmotiv med en innsjø og tre
granbar som representerer norsk barskog. (GRÅ
FJELL, BLÅ HIMMEL OG SJØ, GRØNNE TRÆR)
No 3. - Enkel og elegant motiv med kvist. (GUL
ELLER BLÅ BAKGRUNN, GRØNN KVIST)
No 4. - Motiv med kvits og vikingvåpen. Ikke
ment til å representere noe voldelig, men ment
for å hedre historien om vikingtiden vår. (GUL
BAKGRUNN, GRØNN KVIST, GRÅ ØKS)

284 - Yin Deng

DRAMMEN

ERRGSJ

Viken.
En fjord som samler mennesker fra munning til
hav. Fjorden i motivet leder mot Sør-Øst Norge hvor
Viken ligger.

285 - Yin Deng

DRAMMEN

B4W6VS

Tre stjerner over båt.
Tre stjerner. En for fortid, en for nåtid og en for
fremtid. Robåten for å minne oss om områdets
historie og at vi sitter i samme båt.

286 - Einar Lie Slangsvold

OSLO

H3AWAR

En blå spiss som står opp fra bunnen symboliserer
Oslofjorden som den nye fylkeskommunen har sitt
navn fra. Bakgrunnen deles på midten i en grå og
en grønn del der det grønne feltet symboliserer
skogene og landbruksområdene i det nye
fylket, mens det grå (sølvfargede) symboliserer
fjellområdene i dagens Buskerud.

287 - Natalie Jacobsen

DRAMMEN

bilde og mitt fårslag

NEUB8K

288 - Rikke

RØYKEN

2R6S4F

At det kan være en fin blomstrete verden der ute
og at blomster kan vokse hvis du ikke forsøpler.

289 - Kristine Indresater

RØYKEN

tro på liv

8KHAHQ

290 - Aurora Ness Gundersveen

RØYKEN

A4XE73

Dyrenes rettigheter

291 - Julie

RØYKEN

en snømann med masse snø rundt

QMJN4W

292 - Ingrid Eliassen

RØYKEN

XKKFFZ

jernalderen og de som har hersket godt.

293 - Aurora Øye Grønseth

RØYKEN

NB54M3

det viser at man er lykkelig og har frihet til å
bestemme selv.

294 - Carina Michelle Dahl

ASKIM

IZ7PGN

jeg ønsker å vise at vi bor i et området med mye
natur, skogbruk.

294-Carina Michelle Dahl

295 - Astrid Iverslien/Morten Buck

ASKER

Beskrivelse ligger i PDFen som vedlegges.

Hovedskjoldet (FYLKESVÅPENET) er blått.
Den blå fargen (pantone Process Blue C)
symboliserer SANNHET, VISDOM, TROSKAP, FORUTSEENHET OG FRED.
Tre mindre skjold er plassert på hovedskjoldet slik at det oppstår en likesidet
trekant mellom dem. Trekanten er et meget
sterkt symbol for UOPPLØSELIGE FORENINGER, MANGFOLD, SKAPERKRAFT OG
VEKST. Skjoldene symboliserer BEVARING
OG BESKYTTELSE.
Kronen over symboliserer SUVERENITET,
SEIER, HEDER OG VEDIGHET.
De tre mindre skjoldene og kronen over er
i hvitt, som symboliserer LYSET, SOLEN,
LUFTEN OG OPPLYSNING.

Motto: Krones med hell

ASES4I

296 - Mina Krog Strengen

TRØGSTAD

CC5YDG

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise at Viken er et
fylke med mye natur. Jeg ønsker at den skal vise
vann og grønn skog. Jeg ønsker at folk skal tenke
at fylket er et fint fylke med masse fin natur og
sunt miljø.

297 - Emilie Margrethe Landmark

TRØGSTAD

QII35J

Jeg ønsker at det skal vise noe nytt men vil at
det skal vise hvordan historien tar igjen visse
elementer.

298 - Inger Johanne

ASKIM

fjell og vann

7K6S4I

299 - Rosanna Padoin

OSLO

G2J34W

Blå bunn, grønn topp og sølv trekant i midten som
symboliserer «arvesølvet» i de tre tidligere fylker.
Fargene tar opp natur elementene.

300 - Lars Roede
Våpen for Viken fylkeskommune:
Blått, en gull salamander med rød ildsprutende kjeft.
Mitt forslag følger heraldiske regler:
 To hovedtinkturer, blått og gull, rød ild i tillegg, tinkturer som finnes i
Østfolds, Akershus’ og Buskeruds nåværende våpen
 Flatestil uten skyggelegging
 En enkel figur, som fyller skjoldformen
 Trekantet skjold med spiss etter norsk tradisjon for riks-, fylkes og
kommunevåpen
 Våpenet kan blasoneres og er ikke definert ved en tegning, men
ved en entydig beskrivelse
 Figuren er et fabeldyr, godt kjent i heraldisk tradisjon
Salamanderen er utbredt i alle deler av det nye fylket, men er også valgt fordi
den har mytologisk betydning. Figuren kjennes fra mange slekts- og
kommunevåpen i Europa, særlig i Frankrike. I jødisk, klassisk og middelaldersk
mytologi ble salamanderen oppfattet som «født av ild» og derfor i stand til å
overleve ild og andre påkjenninger. Den kan regenerere tapte lemmer og
gjenoppstå intakt.
Figuren refererer også til det sammensatte fylkets geografiske form, noe
utflytende og usammenhengende. Den kan minne om de kjente
«Gerrymanders», amerikanske valgdistrikter med grenser som har til hensikt å
sikre valg av representanter for et bestemt parti. Begrepet ble skapt i 1812 da
guvernør Elbridge Gerry i Massachusetts laget et valgdistrikt med en form som
lignet en salamander.
Asker, 21. november 2018
Lars Roede
Vestre vi 93 A
1397 Nesøya
47011014

NESØYA

SBNCI4

Blått, en gull salamander med rød ildsprutende
kjeft

301 - Ellen Nina Lind

SKOTBU

TYFXWB

301-Ellen Nina Lind

Seilbåten viser 3 grantrær, som representerer de
tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold, som
sammen skal styre båten I Viken fylkeskommune
fra 2020. Båter har vi mange av i Oslofjorden, Tyrifjorden, osv.Korset i masten er for å få med Vikersunds Hegge Kirke,som er den første korskirken i
Norge fra ca. 1200-tallet. Vannet er naturelement
som henspeiler på Oslofjorden, Tyrifjorden, osv. alle
vann i fylkene. Så har vi Hallingdalsfjella i bakgrunnen. Sender inn to
fargeforslag.

301-Ellen Nina Lind

302 - Emil Sebastian Landmark

TRØGSTAD

WTKSPD

Fylkesvåpenet skal vise at det er fjell og natur i
fylket, og at Viken er basert på vikinghistorie.

Emi

Emil Sebastian Landmark

303 - Maiken W. Johansen

MYSEN

YI6KER

Jeg vil at fylkesvåpenet skal vise samarbeid, mot
og styrke. At Norge er et sterkt land.

Maiken Waarnhus Johansen

Maiken

304 - Christian Friisk

NESODDTANGEN

DCCK7U

Det blå feltet symboliserer Oslofjorden og Viken
rundt den, samtidig som det hvite feltet danner en
V for Viken.

305 - J. Rueness

OSLO

F7FQRH

Jeg ønsker at det nye fylkesvåpenet skal illustrere
en nærprofil av en elg (i hvitt eller gull) mot blå
(evt grønn) bakgrunn. Jeg tenker at dette motivet
for den nye fylkeskommunevåpenet treffer på flere
punkter. For det første har elgen en sterk symbolkraft i norsk kultur, og er et dyr som folk flest har
positive assosiasjoner til. Videre virker motivet
samlende for østlandsregionen, da det for det første er mye elg i de alle tre fylkene, slik at innbyggerne i alle de tre fylkene kan relatere seg omtrent
likt til elgen. Jeg tenker at et elggevir, feks i gull,
kan fungere som et dekorativt smykke i for eksempel et fylkesordførerkjede. På samme tid vil motivet bli populært for turister å la seg avbilde ved
siden av. Videre har motivet en tidsriktig, humoristisk, uformell snert som passer til mindre formelle
sammenhenger. Nærprofil av elgen er bevisst valgt
for at motivet ikke skal bli assosiert med veivesenets skilt eller klisjeen elg i solnedgang. Man
kan evt også speile motivet, slik at profilen vender
snuten mot øst i stedenfor vest, dersom det er
ønskelig med ytterligere symboltyngde.

306 - Vibeke Tveit

HALDEN

DN7WKC

t

Når jeg designet dette fylkesvåpenet, ønsket jeg å
fokusere på viktige tradisjoner som knytter de tre
fylkene sammen.
Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal fremstille et
tradisjonelt vikingskip, da det er mye spennende
lokalhistorie omkring arkeologi og vikingfunn den
siste tiden, i Viken-området. Vikingskipet kommer
mot oss seere i en stor fart, med bølger som
flommer opp mot baugen. Jeg valgte å fokusere
på og bruke sterke, positive farger, som er lett
gjenkjennelige for et våpenskjold. I tillegg vil
våpenskjoldet vise kartet over Viken, og den nye
kommunen - bestående av Akershus, Buskerud og
Østfold.

307 - Grethe Utvei

RØYKEN

GPZEFP

Jeg ønsker våpenet skal vise fjellene, de grønne
skogene og fjorden langs kysten, Dette har Østfold,
Akershus og Buskerud felles.

308 - Solveig Torjussen

BILLINGSTAD

S2S2RG

Fylkesvåpenet skal vise hva de tre fylkene har til
felles. I mitt tilfelle: geografien. Åkrer og skog er en
stor del av Viken sitt areal, og mange kan derfor
føle en tilknytning til våpenskjoldet. Jeg har også
et forslag med fjell og skog som også er en stor
del av området. Fargene jeg har brukt er blå og
grønn, med hvit bakgrunn fordi blått også kan symbolisere vann, og store deler av fylket kommer til å
ha kystlinje til Oslofjorden. På det andre forslaget
er fargene grønn og gul. Gul kan ses på som gull,
og jeg vil si at åkrene våre bærer mye gull.
Grønt symboliserer blant annet vekst, og fylkene
skal vokse i hverandre og bli til ett.

309 - Synne Valvik Kirksæter

BÆRUMS VERK

6VWCYM

309-Synne Valvik Kirksæter

En hjort.

310 - Dennis

TÅRNÅSEN

NA8IB3

Mitt forslag symboliserer området til det nye fylket
vårt.

311 - Henrik Habberstad

BÆRUMS VERK

33QISW

Mitt forslag er tegnet på frihånd og må derfor bearbeides i
forhold til symmetri (høyre og venstre side) og jevn grønnfarge. Kort om forslaget: Landområdene på hver side av selve
viken er tegnet i hvitt (det som er sølv i heraldikken) og
representere landet på begge sider av fjorden som gir oss
viken. Selve viken strekker seg inn i disse landområdene med
sitt grønne sjøvann. Den grønne delen strekker seg helt opp
til toppen av fylkesvåpenet fordi Oslo ikke er med og landområdene er øst og vest for selve viken. For å kunne knytte hele
det nye fylket sammen, med både fjord og landområder har
jeg valgt fargen grønn. Selve fasongen på våpenet er spisset i
bunnen, og det hvite buer innover mot midten for å gi en bedre balanse mellom grønt og hvitt. De grønne og hvite elementene representerer i tillegg til en vik med land på hver side,
følgende: Grønt sjøvann; alle de gamle fylkene og det nye vil
ha kystlinje Grønne skoger og mark; alle de gamle og det nye
fylket vil ha skog og mark Det grønne vil også kunne representere gode grønne verdier, som miljø, vekst og sunnhet
Det hvite; hvite fjelltopper. Vi blir jo et fjellfylke nå.
Hvit snø. Hvitt skum på fjorden. Det hvite vil også kunne representere verdier som renhet og velstand Sammen vil fargene
og motivet fremstille den grønne fjorden, skog og mark, og de
hvite fjelltoppene, altså hele det nye fylket.

312 - Casper Yttervik

SOFIEMYR

EBPXAB

312-Casper Yttervik

Våpenskjoldet vårt skal vise at vi er et fylke med
veldig mange gårder. Derfor har jeg valgt kua som
et symbol, fordi mange gårder i Norge har kuer.
Fargen grønn skal symbolisere Natur. Viken har
mye flott natur, og flotte gårder. Jeg valgte også
fargen gul fordi vi er et fylke som har mye visdom,
lykke og glede.

313 - Marte Johannessen Bodal

EIDSBERG

CNBP7T

jeg ønsker å vise naturen gjennom fargene og litt
av historien

314 - Lars Roede

NESØYA

QXAUGB

Rødt, en sølv trikvetra.
Figuren er velkjent i norsk historie. Trikvetra er
et treenighetssymbol og et vernetegn, og den
kan symbolisere sammenslåingen av tre tidligere
fylker. Denn versjonen ble brukt på norske mynter
fra 1000-tallet og kon igjen i bruk på øremynt etter
1905.
Mitt forslag følger heraldiske regler:
. To hovedtinkturer, rødt og sølv
. Flatestil uten skyggelegging
. En enkel figur, som fyller skjoldformen
. Trekantet skjold med spiss etter norsk tradisjon
for riks-, fylkes og
kommunevåpen
. Våpenet kan blasoneres og er ikke definert ved en
tegning, men
ved en entydig beskrivelse
. Figuren er godt kjent i heraldisk tradisjon
Figuren er godt kjent i heraldisk tradisjon og norsk
historie. Trikvetra er et
treenighetssymbol og et vernetegn og kan symbolisere sammenslåing av tre
tidligere fylker. Denne ble mye brukt på norske
mynter fra 1000-tallet. Den ble
tatt i bruk igjen på øremynter etter 1905.

315 - Oskar Kornelius Emhjellen

ÅS

NS36XS

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise både Akershus, Buskerud og Østfold i ett bilde. For og vise en
allianse mellom fylkene. Akershus: muren i bakgrunnen
Buskerud: bjørnen
Østfold: de gule stripene

316 - Lars Roede

NESØYA

W73T3X

Blått, en gull trikvetra.
Figuren er kjent i heraldisk tradisjon og i folkekunsten. Den er et treenighetssymbol og et vernetegn,
og dek kan symbolisere sammenslåingen av tre
tidligere fylker. En variant ble brukt på norske mynter fra 100o-årene og igjen på øremynt etter 1905.
Blått, en gull trikvetra.
Mitt forslag følger heraldiske regler:
. To hovedtinkturer, blått og gull. Andre tinkturer er
mulige.
. Flatestil uten skyggelegging
. En enkel figur, som fyller skjoldformen
. Trekantet skjold med spiss etter norsk tradisjon
for riks-, fylkes og
kommunevåpen
. Våpenet kan blasoneres og er ikke definert ved en
tegning, men
ved en entydig beskrivelse
. Figuren er godt kjent i heraldisk tradisjon
Figuren er godt kjent i heraldisk tradisjon og norsk
historie. Trikvetra er et
treenighetssymbol og et vernetegn og kan symbolisere sammenslåing av tre
tidligere fylker. Denne har form av et sammenhengende bånd. En variant ble
mye brukt på norske mynter fra 1000-tallet.

317 - Lars Roede

NESØYA

UCC534

Grønt, tre sølv hender som griper hverandres
håndledd. Våpenet symboliserer ubrytelig samhold
mellom tre partnere. Grønt skjold kan tolkes som
et fylke med mye skog og dyrket mark, og det signaliserer at grønne verdier, naturvern og økologi er
høyt prioritert.
Grønt, tre sølv hender som griper hverandres håndledd
Mitt forslag følger heraldiske regler:
. To tinkturer, grønt og sølv. Andre tinkturer er
mulige.
. Flatestil uten skyggelegging
. En enkel figur, som fyller skjoldformen
. Trekantet skjold med spiss etter norsk tradisjon
for riks-, fylkes og
kommunevåpen
. Våpenet kan blasoneres og er ikke definert ved en
tegning, men ved en entydig beskrivelse
. Figuren symboliserer samhold
Våpenet symboliserer ubrytelig samhold mellom
tre partnere. Grønt skjold kan
tolkes som et fylke med mye skog og dyrket mark,
og det signaliserer at grønne
verdier, naturvern og økologi er høyt prioritert.

318 - Sahad Arsan

RØYKEN

jeg har lyst til en kake formet av ugle

M6QV3K

319 - Nora Johansen Rosenkilde

RÅDE

D2YP4U

Motivet er ”Buskerud, Akershus og Østfold som
møtes”.
Motivet i én setning:
Buskerud, Akershus og Østfold som møtes.
Designet på våpenskjoldet representerer flere aspekter som treffer Buskerud, Akershus og
Østfold.
Våpenskjoldet inneholder fire streker som møtes
på midten. Dette viser grensene til fylkene
som møter hverandre rundt Oslo. Oslofjorden er
viktig i designet fordi det er det som gir
fylket navnet Viken. Det representer også hvordan
fylkene samles i et felles samarbeid.
Nora Johansen Rosenkilde
Tlf.: 922 09 989
Fylkesvåpen Oppgave
Design
Motivet i én setning:
Buskerud, Akershus og Østfold som møtes.
Designet på våpenskjoldet representerer flere aspekter som treffer Buskerud, Akershus og
Østfold.
Våpenskjoldet inneholder fire streker som møtes på midten. Dette viser grensene til fylkene
som møter hverandre rundt Oslo. Oslofjorden er viktig i designet fordi det er det som gir
fylket navnet Viken. Det representer også hvordan fylkene samles i et felles samarbeid.

Bilde: 1Hva de forskjellige områdene i designet representerer

En annen betydning av strekene er tre-produksjon
og industrien som er felles med de tre
fylkene. Selv om denne industrien ikke er like dominerende i alle fylkene, er det et av
aspektene som samler dem.
Det siste aspektet er terrenget. Når man ser på
landskapet i de ulike fylkene, varier det fra
fjorder og fjell til skog og jorder. Derfor peker ”pilene” i designet i alle retninger, og firkanten
i midten viser de små øyene som kan bli funnet i
innsjøene.
Farger
Grønn:
Grønnfargen representerer næringslivet og naturen
i fylkene.
Sølv:
Sølvfargen representerer industrien og elvene som
går gjennom fylkene. Sølv viser også
betydningen av hvordan alle veiene henger
sammen for å skape en flytende industri. I tillegg
viser fargen til snø som kommer innom i varierte
grader.

320 - Vidar Grimshei

FJELLHAMAR

KEAUWT

Forslagene viser de 3 fylkene (korn fra landbruksmotiv) som vokser seg større og sammen strekker
seg mot himmelen.
Blåfargene er rene og friske og symboliserer vann,
elver og himmel.

321 - Eirik Skjelsbæk Garpestad

VIKERSUND

EMJDQE

Jeg ønsker at fylkevåpenet skal vise noe fra alle de
tre fylkene. Slik at det er noe fra Buskerud, Akershus, og Østfold
som skaper et samhold mellom disse.

322 - Jørgen Buckholm

EIDSBERG

DDB3BK

Jeg ønsker at fylkesvåpenet til Viken skal fremstille styrke og selvstendighet. Derfor har jeg valgt å
ta siluetten til en viking på fylkesvåpenet. Grunnen
til at jeg har valgt en burgunder rød farge er fordi
den får den svarte fargen til å ”poppe” Så øynene
våres legger vekt på vikingen og ikke bakgrunnsfargen.

323 - Erle Yrvin

NITTEDAL

VYZRG4

Dyrene i svart er en ulv, rev og gaupe, alle dyr som
man kan finne i de tre nåværende fylkene. Firkløverne og blomstene til venstre skal symbolisere
lykke, og det at fylket blomstrer (blomstene er
smørblomster, som er typisk å finne rundt disse
fylkene). Hvetekornene i bunn symboliserer jordbruket vårt, og det blåe representerer innsjøene
våres og det grønne vår fine grønne natur.

324 - Trude Bjørlykke Hansen

DRAMMEN

24CZ3U

Buskerud, Akershus og Østfold har et stort mangfold, både når det gjelder kultur, geografi og natur.
De 3 liggende formene viser en stilisert speiling i
vann av fjellet, som er den store trekantede figuren. Fra vann til fjell viser spekteret jeg snakker
om. Vannet, er det som binder alt sammen. Vassdrag, fjorden og fjelltjern.

325 - Trond Norheim

KOLBOTN

CQGZZD

Våpenet viser et vikingskip sett forfra og to vikingskjold. Det er valgt basert på regionens viktige
historie fra vikingtiden. Det er lagt på en blå bakgrunn med tanke på Oslofjorden, samt vikingeskipenes ferder på havet, og dessuten sjøens viktige
rolle for hele regionen den dag i dag.

326 - Thor Even Skjølås

RÅHOLT

H8QKWT

Mitt forslag viser Viken viser vei. Hvor man har
fjord og en vei som forsvinner inn i landskapet.

327 - Helene Medlien

ASKER

JASCRQ

Den skal vise en enkelhet samtidig som en helhet.

328 - Oskar J. Nagel

FJERDINGBY

TKR8SX

Jeg mener at det nye fylkesvåpenet bør vise noe
som alle tre fylkene har noe til felles. Altså, alle
fylkene grenser med fjorden, og ved hjelp av noen
få kalkulasjoner kan man se at alle ser sola i samme posisjon hver morgen. Altså, mitt forslag, Vann
som skal forestille fjorden og Sola som står halvveis opp over horisonten.
(Beklager for pixelert vann)

329 - Bengt Børresen og Sidsel Kristiansen

FREDRIKSTAD

SKY38I

Navnet på ny fylkeskommune er Viken. Fylkeskommunens areal består av innland med vassdrag og kystlinje mot havområde, heretter benevnt viken. Våpenets nederste del, i blått, symboliserer nettopp en vik som kiler seg opp og inn i motivets
midtfelt, nærmest som en spydspiss. Dette kan symbolisere
kraft og djervhet. Det grønne midtfeltet symboliserer de tre
(tidligere) fylkenes felles landskapsområde, som i hovedsak
består av frodige og fruktbare natur- og landbruksarealer. Disse utgjør en viktig del av storfylkets næringsgrunnlag. Videre
har våpenet to symmetriske buer i hvitt (sølv) langs begge
kanter. Disse symboliserer de to sentrale vassdragene som har
sine utløp i viken. Til høyre: Glomma som renner gjennom Østfold og Akershus. Til venstre: Drammenselva i Buskerud. Begge
vassdrag med stor betydning for industrireisingen i sine
respektive (tidligere) fylker. Man kan også lett forestille seg
at våpenets samlede formasjon kan tolkes som en klassisk
vikinghjelm, med horn som streber oppover. Altså en referanse
til områdets rike felles vikinghistorie.
At midtfeltet kan tolkes som et grønt «beger» er heller ikke
feil symbolikk i en tid da regionen i kraft av store
kompetansemiljøer har tatt en posisjon i det grønne skiftet.
Viken, vassdragene og grønt landskap er elementer som er
felles for (tidligere) Akershus, Østfold og Buskerud.
Våpenet er formet uten verken definert midtpunkt eller
regionale særtrekk, noe som kan symbolisere at de tidligere
tre fylkeskommunene nå er forent i et likeverdig og likevektig
fellesskap.

330 - Helle Sofie Buer

HALDEN

PBYHEC

Mitt fylkesvåpen viser et kornaks fordi det er mye
dyrking og landbruk i området.

331 - Jonatan Marius Ekeberg

SKEDSMOKORSET

JH7VWX

Jeg har lagt ved to vedlegg med to ulike forslag.
Begge vedleggene inneholder forslag til våpenskjold med forklaring/beskrivelse.

Denne ideen kom av at jeg ville få fram både fauna og flora i et våpenskjold.
Jeg valgte da å kombinere dyret hjort og blomsten engsoleie.
Jeg bestemte meg for dyret hjort ganske fort. Hjort begynner å etablere seg
både i Buskerud og Akershus. Selv om Østfold er hjortefritt likte jeg ideen av
at hjorten sitt gevir var greiner med blomster eller et tre. Det er heller ikke så mange
ikoniske dyr på østlandet annet en kanskje elg, men jeg syntes ikke geviret til elgen
fungerte like bra i designet mitt.
Jeg begynnte da å lete etter blomster. Jeg bestemte meg etter mange forsøk for
blomsten engsoleie også kjent som smørblomst. Smørblomsten er veldig ikonisk og
både voksne og barn kjenner den igjen. Det er en myte om at hvis du holder blomsten
under haken din og det lyser liker du smør. Dette gjør det gøy og spennende å finne
blomsten og den skiller seg ut fra andre blomster.
Helt til slutt kom jeg opp med en idee som jeg ble fan av. Ideen min var å lage geviret og
hele hjorten til stilkene til blomsten. Jeg synes dette designet funker fint og ørene til
hjorten kan også ses som blader.
Jeg tok den gule og den grønne fargen fra engsoleien og
måtte finne en farge som passet fint med dem. Fargene passer godt, og selv om det ikke
er for mye kontrast står merket ut fra bakgrunnen godt også i lite format.

Dette våpenskjoldet viser Oslofjorden og området rundt. Navnet Viken kommer fra
vikingtiden da de kalte området rundt Oslofjorden Viken eller Vika.
Viken hadde ikke eksistert uten Oslofjorden, i hvert fall ikke med det navnet.
Navnet kommer fra at Oslofjorden er en vik inn i landet. Oslofjorden er det største
landemerket i området. Fylkesvåpenet representerer litt av historien til Viken også.
Fargen grønn representerer landet. Det er mye landbruk i Viken og den
grønne fargen får fram at vi vil værne om disse landbrukområdene og naturen
Blåfargen representerer havet. Kysten har alltid vært viktig for Norge. Under vikingtiden
da Viken ble til var vi kongene over havet. I senere tider var vi avhengig av fisken vår og i dag
kommer vår største ressurs fra havet, oljen. Og det er oljen som sikrer vår velferdsstat og
som har hjulpet Norge utvikle seg som land. Havet er derfor viktig for alle i landet.

332 - Mona Hovd

VESTBY

DJYICT

Sjø og Skog

333 - Sigrid Matuz-Thingnæs

SARPSBORG

PBBFQV

Fylkesvåpenet viser representanter fra de tre fylkene som holder hender for fellesskap og er venner.

334 - Even Jarl Skogund

RÅDAL

En vik med grøderikt omland og innsjøer

8VCJY2

335 - Erlend C. L. Birkeland

FLATEBY

ITT5C8

På en sølvfarget grunn står i grønt en stilisert profil av landmassene Viken består av. Viken er et historisk navn koblet til
hele området på østlandet fokusert rundt Oslofjorden. Derfor
velger dette våpnet å fremheve vika og landmassene på hver
side. Det var rundt denne fjorden de første menneskene i vårt
område bosatte seg da isen trakk tilbake, for her var det gode
muligheter for jordbruk, fangst, fiske og andre måter å livnære
seg på. Vika har derfor vært et sentralt møtepunkt for aktivitet
i fylket vårt til alle tider. Motivet er enkelt og stilrent, men
med mye symbolikk. De to buene som skaper formene strekker
seg fra høyt oppe på Hardangervidda i vest og helt ut til
Halden i øst, mens de i nedre del av skjoldet skaper kystlinjen
på hver side av fjorden fylket vil omkranse. Hele fylket knyttes
sammen der de to grønne feltene treffer hverandre, i et intenst møtepunkt som representerer Vikens sentrale posisjon i
Norge. Regionen vår skal være den som kobler landet
sammen, der det er mulighet for å vokse og ekspandere fra,
der mennesker kan ha plass til å leve gode liv og få
muligheten til å strekke seg så langt de kan, og der folk fra
landet over kommer sammen, møtes, blir kjent og skaper
minner. Fylkesvåpnet burde derfor representere hele området Viken, ha linjer som går sammen og symboliserer hvilket
sentralt knutepunkt vi er, og samtidig linjer som strekke seg
til det ytterste og viser vei i nye retninger.

336 - Alexandra Wang Dahl

RØYKEN

norsk natur

5WR3EP

337 - Vibeke Bråten

SIGGERUD

CRHNE5

Jeg er dessverre ikke så god på å tegne – så har bare lett
skissert forslaget mitt i programmet Paint for å vise hvordan
jeg hadde tenkt det. Beklager! Har tegnet området rundt Oslofjorden «Viken» som en hvit svane (da jeg syntes konturene
i kartet ligner på en Svane) – navnet Viken stammer fra Vikingtiden. Inne i fjorden har jeg tegnet et skip – skal forestille
et skip fra helleristningene i Østfold. Viken fylke vil ha en kystlinje på ca 2481 km og store fjellområder. Har tegnet en kirke
som skal symbolisere bla vår norske konge Olav I Tryggvason
(norsk konge ca 995-1000) som man mener kan ha vært den
første norske kongen til å ha tatt kontroll over Viken. Han var
sentral i kristningen av Norge. I Viken fylkeskommune vil det
ligge flere gamle kirker bla Uvdal stavkirke og Nore stavkirke.
Videre har jeg tegnet et tre/korn som skal symbolisere jordbruk, landbruk og skogbruk som er en stor del av den nyefylkeskommunen. Og til slutt et fjell eller kan også tolkes som en
skog. Dette symboliserer bla nasjonalparker, naturreservat,
fjellområder fylket vil ha, samt det høyeste fjellet i fylket
Folarskardnuten. Har valgt grunnfargene grønn og hvit – da
grønt symboliserer naturreservat, skog osv. Har tegnet symbolene kirke, tre/korn og fjell med bokstaven V for Viken og de
består av til sammen 49 v’er som er samme antall kommuner i
Viken fylke.
Ønsker dere lykke til med nytt fylke og fylkesvåpen.

338 - Isabella Marie Lie

RØYSE

A3MFN4

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal symbolisere samspillet mellom jord og vann, samtidig som det også
viser bokstaven
V for Viken.

339 - Lydia Wist

BRYNE

MY7E8W

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise skog og sjø.
De to er felles for Akershus, Buskerud og Østfold.

340 - KnutForslag
Warhuus
til nytt fylkesvåpen for Viken

WWYRCN

DRAMMEN

De tre sammenslåtte fylkene Buskerud, Akershus
og Østfold symbolisert med tre søyler, sammenstilt
i en fast forankring med ”V” for Viken.
Slagord: Viken - en livskraftig region.
Se vedlagte tegninger og tekst.

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken.
Fylkesvåpenet vist i små størrelser

Forslag til nytt fylkesvåpen for Viken

1

H = 25 mm

H = 20 mm

H = 15 mm

Bruk:
Fylkesvåpenet har motiv som kan oppfattes
Motiv:
De tre sammenslåtte fylkene
Buskerud, Akershus og Østfold

enkelt og klart i alle aktuelle størrelser,
samt når det er vist med kort eksponeringstid,
for eksempel i forbindelse med bruk på grenseskilt

symbolisert med tre søyler, sammenstilt i en
fast forankring med «V» for Viken
Slagord:

Designet og innsendt av:

«Viken - En livskraftig region»

Knut Warhuus

Farger:
 Alternativ 1: Sølv motiv på grønn bunn
 Alternativ 2: Sølv motiv på blå bunn
 Alternativ 3: Gull motiv på rød bunn

Sankt Halvards gate 1 F
3015 Drammen.
Mobil: 97654764
E-post: knut.warhuus@gmail.com
3

2

341 - Katrina Hjermann

ASKER

CVK3UT

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise hvordan den
dynamiske fjorden møter det robuste innlandet
med fjell og vidder. For meg symboliserer Viken
både samspill men samtidig mangfold.

342 - Maria Therese Henriksen

GRESSVIK

QC8NCF

Natur

343 - Elena Tømte With

FREDRIKSTAD

IRISMI

Jeg ønsker at det skal se ut som i vedlegget.
Selvfølgelig så kan dere bytte fargene som dere
vil. For å vise at Viken kommer fra tre fylker som
står sammen i enighet. Og at de kommer til å stå
sammen uansett hva som blir kastet mot
dem. Det er som sitatet ”Forandre verden ved å
være deg selv”

344 - Naomi de Vries

LØKEN

FCJ7XW

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise noe som
binder de tre fylkene sammen. Til dette mener
jeg Oslofjorden er et godt symbol, fordi alle de tre
fylkene grenser til Oslofjorden. I tillegg til dette,
tenker jeg det kan være fint å legge til en plante
som vokser mye langs kysten av Oslofjorden, et
eksempel er Gravmyrten. Ideen er altså å lage en
skisse av Oslofjorden, og tegne en Gravmyrt som
dekker den delvis. Gravmyrten er lilla, så derfor kan
det være lurt å tegne Oslofjorden i hvit og landskapet rundt i grønt (for å lage tydeligere kontraster),
selv om det optimale vil være at Oslofjorden er blå.
Dersom dette blir for utydelig, kan det også være
en ide å bare skisse Oslofjorden eller Gravmyrten.

345 - Sam Kalhor Gjertsen

MOSS

Natur og dyreliv.

F6U485

346 - Per Høstland

STRØMMEN

86IGMB

Våpenet til det “nye” fylket, som ønsker å stå for
bærekraft når det gjelder både industri- og annen
næringsutvikling.

347 - Ole-Arvid Renshusløkken

HØNEFOSS

2FCRWW

På grønn bunn, tre buer i blått som peker opp,
viser Vikens samhold og framtid i vekst.

Viken Fylkeskommune
Viktige stikkord som viser fellestrekk mellom Buskerud, Akershus og Østfold.









Samhold og vekst
Skog, skogbruk
Jorder og dyrket mark
Handel og industri
Fjell, uteliv
Kultur og scene
Vann, bekker, tjern
Kystlinje og innland

Symbolikk. Hva farger kan stå for og gjenspeile.
Optimisme, glede
Vekst og natur
Rikdom, prestisje, skog
Vann/hav, tillit, kommunikasjon, ro

Begrunnelser
Av de tre ulike våpenskjold-formene var det et naturlig valg å bruke det med «skarpest» spiss, da
denne har en tydelig V-form som danner grunnlaget for navnet Viken.
Fargen grønn gir assosiasjoner til skogen, skogbruk og jordbruk, vakker natur og uteliv. Sterk
optimisme og vekst i alt fra industri, handel, kultur og scene er gjennomgående i alle tre
kommunene.
Fargen blå gjenkjennes av to av de tre kommunene fra deres gamle våpenskjold. Blå kan
representere kommunenes bekker, elver og vann. Blå kan også formidle kommunikasjon og vekke
tillit.

348 - Lars Ole Klavestad

GAMLE FREDRIKSTAD

AM7HJQ

Våpenet viser landskapsformen Viken (Oslofjorden)
med en forenklet, heraldisk form. Dette gir en tett
kobling mellom navn og symbolikk. Det er lagt vekt
på en enkel, lett gjenkjennelig form.

349 - Simen Christer Hansen

RAKKESTAD

XM7D55

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise hvordan
vikingskip som symbol kan vise historien til Norge
og Østfold, Akershus og Buskerud.

350 - Ingvild Carlsen

HALDEN

En svane på havet og stjerner på himmelen.

7NF78Q

351 - Sofia Isabel Jarstad

HØNEFOSS

2V8ZAD

Jeg vil at det skal representere folket og
naturen i det nye fylket. Viken skal jobbe for en
livskraftig region, de skal fremme en balansert og
bærekraftig utvikling. Hendene skal representere
folket som holder sammen. At vi jobber med å
sørge for en god fremtid for både oss og våre
neste. Jeg ønsket også å representere naturen.
Det er mange innsjøer og elver i Viken som for
eksempel Glomma, Mjøsa, Tyrifjorden, også er det
Oslofjorden. Den største bølget linja i bakgrunnen
viser frem disse mer kjente vannene, mens de
mindre linjene representere alle andre. De er ikke
like kjente, men de er fremdeles der. Grunnen til
at bølgene er loddrett er på grunn av de mange
elvene som renner fra nord mot sør.

352 - Marius Jarlhof

LIERSKOGEN

E68QNR

jeg ønsker at fylkesvåpenet skal vise at de gamle
fylkene (de tre kløverbladene) er sammensatt
og fungerer i harmoni med naturen. alle fylkene
opererer jo aktivt med for eksempel miljøfyrtårn.
jeg mener at historisk sett så er det positivt
at man kan se at vi gjorde endringer, at vi slo
sammen fylkene, forbedret oss og valgte å
fokusere enda
litt mer på miljøet

353 - Julie Tangerud

GAN

Det skal vise en ulv som uler

MDJSN3

354 - Martin Bredesen

BEKKESTUA

RA4IV6

Det skal vise hva vi står for. Helst en liten blanding
mellom alle tre fylkene Akershus, Buskerud og
Østfold. Det er også viktig med fargebruk hvis man
skal vise hva vi står for og våre interesser.

355 - Victoria Bakken

SANDVIKA

VYXX5Y

Viken fylkeskommune har mottoet ”Viken viser
vei” Dersom man ser etter, kan man se at
diagonalen i forslaget ser ut som en pil. Pilen går
opp og bort som viser til en positiv utvikling og
fremgang.
Viken har også tre fokus når det kommer til
fremtiden:
1. Bærekraftig
Viken skal jobbe for å være en bærekraftig,
balansert og livskraftig region. Treet er med på å
symbolisere dette og minne oss på dette målet i
fremtidig arbeid.
2. Utvikling
Viken skal ta vare på og styrke ulike plattformer.
Viken skal utvikles og bruke ressurser på en god
måte. Pilen (forklart tidligere) og treets vekst er
med på å symbolisere utviklingen Viken skal ha.
3. Kompetanse
Viken skal ha en sterk digitalisering og
innovasjons-kultur. Blåfarge er ofte brukt i
sammenheng med dette, og det er delvis herfra
blåfargen kommer. De tre bladene representerer de
tre ulike målene samtidig som de også er et stille
minne om de tre tidligere fylkene som går sammen
og former selve treet.

356 - Terje Lund

STABEKK

HEIHMF

Et unikt symbol som alle i de nåværende tre
fylkene kan gjenkjenne og identifisere seg med.
En visualisering som er original, men samtidig
velkjent, og ikke kan forveksles med noe annet.

VEDLEGG TIL FORSLAG TIL
NYTT FYLKESVÅPEN FOR NYE VIKEN FYLKESKOMMUNE
Forslagene: TerjeViken 1A, 1B og 1C.
Gull ørn på rød og grønn bunn. Hvit ørn mot bakgrunn av graﬁsk visualisering av de
tre fylkene med sjø, skog og fjell.
Havørn og kongeørn har utbredelse i våre tre fylker. Bortsett fra størrelsen er de
ganske like av utseende. Havørnen er Norges største fugl, en utpreget kystfugl, mens
kongeørn hersker over fjellet og de høyereliggende skogstraktene. Det ﬁnnes gode
kolonier av havørn fra Haldenvassdraget og ut mot Oslofjorden og ved innsjøer på
Østlandet. Dessuten er det ﬂere forekomster av kongeørn på Østlandet. Ørnen er en
gammel og mye brukt heraldisk ﬁgur. Ørnen er majestetisk og et forekommende dyr i
de tre sammenslåtte fylker, og forekommer ikke i noen andre fylkesvåpen.
Forslagene: TerjeViken 2A, 2B og 2C.
Tre spyd i gull på rød og grønn bunn, og en en graﬁsk visualisering av de tre fylkene
med sjø, skog og fjell.
De gamle kongeveiene går som en trå gjennom de tre fylkene Østfold, Akershus og
Buskerud. Kongeveien mellom Oslo og Fredrikshald (Halden) er fortsatt godt bevart.
Likeså er er den gamle kongeveien mellom Christiania og Bergen delvis i god stand.
Disse og ﬂere andre gamle kongeveier går gjennom våre tre fylker. Kongen påla
grunneierne å vedlikeholde veiene, noe som oftest var de lokale bønder med små
midler. De eldste veiene var rideveier og bygd på enkleste og billigste måte og fulgte
terrenget. Et av kravene til veiene var at de måtte være så brede at kongens soldater
kunne ri med spydene på tvers. Den graﬁske løsningen med de tre spydene
symboliserer samtidig de tre sammenslåtte fylker.
Forslagene: TerjeViken 3A, 3B og 3C.
Graﬁsk, symbolsk visualisering av de tre fylkene med sjø, skog og fjell.
Forslagene: TerjeViken fra 4A til 4E.
Svalene er en av de vanligste og kjæreste fugler i vår fauna. Alle kjenner de dyktige
luftakrobatene. Fuglene er trekkfugler, og når de vender tilbake om våren oppfattes
dette som et sommertegn. Tårnsvale (eg. Tårnseiler) og Låvesvale er av de mest
kjente og vanlige av våre svaler, utbredt i alle våre tre fylker.

357 - Berte Dalsegg

MOSS

Elvene og vassdragene.

7QGHB6

358 - Sven-Erik Børresen

SKI

PQ7BGJ

Fylkesvåpenet bør vise noe som symboliserer
Vikens store utbredelse, som strekker seg fra
vår lange kyst, til dype skoger og høye fjell.
Kongeørnen vil være et stolt og flott symbol, som
den nest største rovfuglen i Norge, etter havørn.
Den hekker i skogsbygder og fjelltrakter over det
meste av landet, med godt overblikk over store
områder.
Kongeørna ble fredet i Norge 1968.

359 - Sven-Erik Børresen

SKI

VRJBPZ

Fylkesvåpenet bør vise noe som symboliserer
Vikens store utbredelse, som strekker seg fra
vår lange kyst, til dype skoger og høye fjell.
Kongeørnen vil være et stolt og flott symbol, som
den nest største rovfuglen i Norge, etter havørn.
Den hekker i skogsbygder og fjelltrakter over det
meste av landet, med godt overblikk over store
områder.
Kongeørna ble fredet i Norge 1968.

360 - Sven-Erik Børresen

SKI

CP7AKQ

Den vakre rødreven er svært tilpasningsdyktig
og trives nærmest over hele landet, fra kyst
til høyfjell, i landbruksområder og tettbygde
strøk. Den rike tilstedeværelsen og den gyldne
fargeprakten har gjort den til en kjent og kjær
kulturell figur og motiv i eventyr, litteratur, kunst
og populærkultur.

361 - Sven-Erik Børresen

SKI

4WI2QQ

Blåbærlyngen er kjent og kjær i hele den
langstrakte Viken fylkeskommune, fra dype skoger
i Østfold i sør, til fjell og vidde i Buskerud i nord.
Alle har et forhold til blåbær, med sin fargeprakt
og søte smak. Blåbærene er også et flott symbol
på samhold, vekst og sunnhet.

362 - Sander Solbakken

FREDRIKSTAD

En forening, en tilknytning.

4WY6GN

363 - Sven-Erik Børresen

SKI

CS2WJX

Hvit nøkkerose er en flerårig vassplante som er
godt kjent fra mange tjern, elver, sjøer og vann.
Hvit nøkkerose har den største blomsten av alle
ville planter i Norge. I midten har nøkkerosen rike
pollenbærere for humler og biller. I vannet er det
typisk et yrende liv av småfisk og insektlarver som
beiter på alger på undersiden de store, grønne
nøkkerosebladene. Nøkkerosen blir dermed et godt
symbol på mangfold og liv for fremtiden, for hele
Viken fylkeskommune med sin store utbredelse.

364 - Agnes Lusti

SPYDEBERG

WY57SN

Det skal være et bilde av Akershus festning på
Hardangervidda der Glomma flyter gjennom. Dette
fordi disse tre tingene er befolkningen i de tre
nåværende fylkene stolte over å vise frem, noe
som jeg mener burde gjenspeiles på fylkesvåpenet.

365 - Oda Sagen

VETTRE

RAYWMK

Våpenskjoldet jeg til slutt kom fram til kan tolkes
på to måter, men begge har en sammenheng
med hverandre. Den ene måten man kan tolke
det er at det blå på skjoldet er Oslofjorden,
som binder kommunene sammen, det grønne
representerer da land. Viken er også navnet på
området rundt Oslofjorden og det ble det også kalt
i middelalderen
(ifølge wikipedia) og det er derfor den andre
versjonen å se på skjoldet på er som at det blå er
et vikingskip sett forfra. Vikingskipet representerer
også sjøveien og at viken som området og navn
går helt tilbake til vikingtiden.

366 - Haakon Alexander Ballo

STRØMMEN

EWHHPR

Viken er et historisk navn på området rundt
Oslofjorden. Begrepet var i alminnelig bruk i
vikingtiden, dette er det jeg har prøvd å vise.

367 - Johnny Vinh Quoc Le

SKJETTEN

En øks

6RI67D

368 - Fredrik Christian Myhre-Wolden

BLYSTADLIA

Natur og dyreliv.

FYLKESVÅPEN
-Mye skog og vann i disse fylkene.
-Lange tradisjoner for skogshogst.
-Rikt natur og dyreliv.

BF2XY8

369 - Magnus Lenvik

LILLESTRØM

vikingskjold

64SQ3M

370 - Mina Thonrud Flotvik

FROGNER

XCTKQN

Å fremstille et av Norges største landemerker, som
renner gjennom alle tre fylkene.
Den andre er en V som representerer det nye Viken

Vi har skissa et fylkesvåpen
der glomma var vår inspirasjon.
Dette fordi den renner gjennom alle
tre fylkene og da er et felles trekk
mellom dem.

371 - Torkel Kristiansen

VOLLEN

B7BPEP

Litt moderne farger, enkel stil. Siden det blir et
så stort fylke, tenker jeg at farger kan si mer om
fylket, enn noe motiv kan

372 - Martin Diinhoff

HEGGEDAL

Q3MRTN

Inspirasjonen til Våpenskjoldet var det at Viken
fylkeskommune skulle satse en del på miljø og det
med å bli grønnere. Derfor tenkte jeg at det kunne
vært å få det fram i mitt design. Jeg valgte da
fargen grønn og et tre i midten for å symbolisere
det med å være miljøvennlig. De 4 ”stammene” er
fordi de ser fine ut og at det kan være stammene
som holder viken fylkeskommune sammen.

373 - Amalie Kvam

BORGEN

YH4XKS

Jeg startet med å tenke litt på hva jeg tenker
kjennetegner de forskjellige fylkene. Østfold har på
sitt nåværende våpenskjold tre solstråler som står
for soloppgangen, derfor tenkte jeg at det kunne
være fint med en sol bak et fjell/ås. Fjellet føler jeg
passer til Buskerud, og også litt de andre. Dette
er fordi vi har de kjente fjellene i Hemsedal blant
annet. Vannet står får kysten, siden alle fylkene
har en del kyst og vann. Østfold har kystlinje på
hele vestsiden, Akershus har Oslofjorden og andre
vann. Jeg valgte disse tre elementene fordi jeg
følte det passet godt. Fargene følte jeg passer bra,
og de står frem, og gjør slik at man forstår hva det
skal være.

374 - Theodor Hoel Andresen

SKJETTEN

T8XQD3

Ønsker at fylkesvåpenet skal vise noe som er i
relasjon med vikingtiden, et dekorert sverd f.eks er
ekstremt i takt med navnet Viken og Vikingtiden.
Viken har også vært et sted hvor det har vært flere
kriger og slag gjennom Norges historie.

375 - Birgitte Hoang

RASTA

DCNWYA

Har skisset 5 forskjellige der 4 er ganske like. Det
er enkelt design med en flott blåfarge som skal
representere en helhet etter sammenslåingen.
Også har vi et med et ekorn som skal representere
det vakre dyrelivet. Vil at fylkesvåpenet skal vise
renhet, trygghet og glede. At alle er velkomne til
Viken.

376 - Emma Lunde

ASKER

7776U8

Når jeg skulle lage et forslag til VIKENs
nye våpenskjold, måtte jeg finne noe som
representerte alle
fylkeskommunene. Jeg gjorde litt research
og fant de ulike fylkesblomstene til de ulike
fylkeskommunene. Hvit nøkkelrose (Buskerud),
Liljekonvall (Østfold) og Blåveis( Akershus). Jeg
synes det var fine motiver og at det kunne passe
godt inn i et våpenskjold. Jeg valgte en kaldt
grønnfarge som bakgrunn til våpenskjoldet, fordi
det passer
veldig godt til blomstene. Jeg ønsket å lage
blomstene så enkle som mulig for at de skulle
synes på lang avstand, det ser også mer
minimalistisk ut noe jeg tenker passer bra til
et våpenskjold. Først prøvde jeg med en litt
lysere grønnfarge, men etter noen ulike skisser
med forskjellige nyanser av grønn, fant jeg en
grønnfarge jeg likte.

377 - William Roberts

NESBRU

Y63BUW

Jeg fikk inspirasjon fra de andre tre våpenskjoldene
og jeg fikk også inspirasjon fra naturen i det som
da er Viken. Jeg brukte Grønt for å symbolisere
Naturen, Hvit for å symbolisere snøen og det blå
for å symbolisere himmelen. Trærne skal vise
vår stolthet til skogen vår Det er også et hjerte i
våpenskjoldet som skal symbolisere stolthet og
kjærligheten for naturen og menneskene som bor
der.

378 - Natalie Jacobsen

RØYKEN

vann og land

V3SVM3

379 - Celine Deh

LILLESTRØM

4KIGIB

Jeg ønske det skal vise at filkenekobles sammen
og blir en enhet..dette er bare en skisse da.

380 - Christoffer Knudsen Hagen

JAR

S4K73K

Fylkesvåpenet jeg har laget inneholder tre mindre
motiver. Et lønneblad, et bjørkeblad og et eikeblad
da dette er vanlige tretyper i alle tre fylker. De
tre bladene representerer de tre fylkene som slår
seg sammen. Den grønne fargen og bladmotivene
gjenspeiler et naturfokus som står sterkt i norsk
nasjonalfølelse. For å lese mer om prosessen og
bakgrunn for produksjonen kan du se på min blogg
for skolearbeid.

381 - Kamile Balseviciute

HEGGEDAL

5HWQB5

Hei! Jeg syns at det er veldig mye natur i de tre
fylkene og fjell så jeg syns at det var veldig fint å
tegne det i tegningen, men i bakgrunnen der det er
hvitt skal det være lyse blå og fargene er litt lysere
en på bildet.
- Kamile

382 - Elise johansen

RØYKEN

2734IV

Alle tre tingene som de har inni navnet sitt f.esk.
Østfold for øst, Buskerud for busk og Akershus for
hus

383 - Natalie Jacobsen

RØYKEN

gul og kul

QFPHSR

384 - Aleksandra

HOKKSUND

BN7TGQ

fylkesvåpenet viser 3 båter som skal samme
retning, dette er en tegn på 3 ulike fylker som slår
seg sammen i en flåte og har samme utviklings
retning

385 - Aleksandra

HOKKSUND

ZFRPNJ

Fylkesvåpenet hovet motiv er båt. Dette ble
valg på grunn av alle 3 fylkene har lignende
bakgrunnshistorie fra vikingstiden og det gjør at
båt/vikings båt er en felles tegn for de 3 fylkene

386 - Yaya Vyas Civera

RØYKEN

ISVH64

Buskene er for buskerud, Elven for Akerhus og
kompasset er får østfold.

387 - Anne K. Wold

VESTERØY

Landskapet - fra fjord til fjell

XUTSQ8

388 - Villemo Aurora Evang

RØYKEN

7CG4JC

Jeg vil minne om oss hvordan vi var før i tiden.
Uten fjernsyn uten mobil.

389 - Cecilia Storstein

RØYKEN

J2NPXI

At detter er et sted med mye jorder og gårder.

390 - Isalin Martinsen-bogen

RØYKEN

FKNFVE

Jeg vil ha blomst fordi det er fult av nattur her og
masse blomster, og det viser et tegn på naturen.

391 - Tiril Olea Eide Tobiassen

RØYKEN

EZZTHR

Jeg tok tre trekløver fordi det er tre kommuner som
skal bli til en. Og da syndes jeg tre kløver passer.

392 - Viktoria Buøy Offenberg

RØYKEN

KJZZAD

Fjell, gress og himmel i bakrunnen. Og en elv/havn
innover mot gresset og fjellen.

393 - Pannathorn

MJØNDALEN

CIIWZ2

Det er vakker natur og det er historiske fellesskap i
kunst verk og samhold
Det viser et fint fylke

394 - Jan-Robert Søderstrøm

OSLO

FKSXCR

Kulturhistorisk kravell/klinkbygde båter som varog er typisk fra Sjøfartsnasjonen Norge. Ikke aller
minst fra Viken Fylke. Utviklet i Norge før- og
under vikingtiden, og helt frem til i dag. Viken
fylklesvåpen symboliserer dette på en god og klar
måte. Fargen blå symboliserer himmelen og sjøen.
Jan-Robert Søderstrøm, Diplom
design/kommunikasjon.

395 - Judith og Odd Kind Stene

FREDRIKSTAD

Et tre

6EE85H

396 - Moe Myint Oo Win

GJETTUM

EJCJJ3

Jeg ønsker med dette fylkesvåpenet å formidle at
vi stadig er i forandring og at det å slå sammen
de 3 fylkene vil skape noe nytt slik at vi kan vokse
sammen som en fylke. Planten som vokser skal
symbolisere starten på vår felles vekst som en
fylke. Den jeg liker best er den svarte og hvite
planten, der budskapet er at selv om fylkene har
sine kontraster og forskjelligheter kan vi sammen
vokse og bli til noe stort.

397 - Herman Johansen

MANSTAD

MK5GFV

Jeg ønsker at fylkesvåpenet til viken skal
inneholde, temaer fra både havet og jordbruket.
Derfor valgte jeg å ta med et hval spyd og en ljå.
Dette vil jeg si at representerer temaene jeg ville
ha med på en god måte. Man kan også legge
til året 2020 i fylkesvåpenet, ettersom dette blir
gyldig fra det året.
- Herman Johansen

398 - Emma T. Gangfløt

GAMLE FREDRIKSTAD

PU4VPE

Jeg har kombinert de 3 forskjellige fylkesvåpnene
inn i et felles fylkesvåpen, i tillegg står det 2020 i
norrøne tall, slik at det viser når disse tre fylkene
ble slått sammen. Jeg valgte de norrønske tallene
for å ha litt kulturarv fra Norge i fylkesvåpenet.

399 - Emil Westersund

RØYKEN

HUGPEI

Jeg ønsker at det viser at det store fine fylket har
store byer og god plass

400 - Sondre Ek

VINTERBRO

R3Z8MH

Det foreslåtte fylkesvåpenet består av to
hovedmotiver. Det blå området er en svært
forenklet avbildning av en vik, mens det hvite
området (det negative rommet av det blå) viser et
skip med tre stykk master. Begge disse motivene
refererer til, og er å betrakte som en hyllest av,
Viken regionens historiske signifikans. De tre
mastene er også en symbolsk representasjon
av Viken fylkeskommunes tre målsetninger:
Bærekraft, Utvikling og Kompetanse. Den valgte
fargepaletten tar også sikte på å underbygge disse
målsetningene.

401 - Maiken Sollien

FJELLHAMAR

PCHRX6

Det å legge gevirene lag på lag representerer det
artsnivå på flere nivå, fra landjord til himmel.
det her representerer norsk natur, samtidig som
norsk kultur gjennom elgjaktsesongen. i tillegg så
representerer gevir på elgen styrke, ettersom elgen
er kongen
av den norske skogen.

Det å legge gevirene lag på lag representerer det
artsnivå på flere nivå, fra landjord til himmel.
det her representerer norsk natur, samtidig som norsk
kultur gjennom elgjaktsesongen. i tillegg så representerer gevir på elgen styrke, ettersom elgen er kongen
av den norske skogen.

402 - Christoffer Simmack

AULI

MFBFE2

Et tre og litt abstrakt kunst. Treet er et symbol på
fylkets natur og kunsten er et symbol på fylkets
voksende kultur pga. voksende befolkning og byer.
De to motivene står i kontrast til hverandre og
viser til fylkets allsidighet.

403 - Tomas Kjenstad

OSLO

FS7828

Jeg ønsker at fylkesvåpnet enten skal vise noe
om historien til de ulike fylkene som blir med i
Viken, likheter de har eller verdier og symboler
som felles representerer dem. Å ta symboler som
viser vikingtiden er noe jeg er spesielt interessert
i, spesielt på grunn av navnet som er valgt for den
nye kommunen. Jeg har laget flere ulike forslag
som jeg føler passer som et nytt fylkesvåpen eller
som utgangspunkt til et.

404 - Mai Phuong Lac

TÅRNÅSEN

G823R7

Fargene representerer skog og havet. Noe som er
så ulikt, men likevell så likt.

405 - Bodil Onsaker Berg

ÅMOT

2GVVQA

Kopi av Sande i Vestfold sitt våpen. Regner med
at det går ut av bruk i forbindelse med at de blir
Holmestrand kommune.
Våpenet bør brukes med Viken i sølv for å følge
opp sølvverket på Kongsberg og forøvrig vise
havets sølv og fornybarhet Bruk av grønt kan vise
til bærekraft og at Viken er landets kornkammer
med betydelig deler av landets kornproduksjon.

406 - Selma Sønstebø

TÅRNÅSEN

HSNHP5

Motivet er inspirert av at Viken kommer til å bli
det mest folkerike fylket. Jeg har valgt å tegne
en gruppe mennesker, for å symbolisere nettopp
dette. Samtidig er det viktig at de tre første
menneskene er størst og mest tydelige. For å
symbolisere at det er tre sterke fylker som er satt
sammen. Jeg har også tegnet fylkesblomsten
til hvert fylke. En blomst i hver av de tre første
menneskene. Det er en blåveis, som er Akershus
sin fylkesblomst, en liljekonvall som er Østfold
sin fylkesblomst og en hvit nøkkel blomst som
er Buskerud sin fylkesblomst. Jeg har valgt å ha
en blå bakrunn fordi vann er viktig i alle fylkene.
Menneskene på Fylkesvåpenet mitt har grå, litt
sterke linjer, men de linjene kan godt være i sterk
blå istedenfor.

407 - Martine Sjøvall

TÅRNÅSEN

24XQ8J

jeg ønsker at det skal vise at det finnes mye
mellom hav og himmel. Å at kjærlighet er viktig,
derfor har jeg tre hjerter for hvert fylke som skal
slå seg sammen.

408 - Stig Ove Bjørnstad

SØRUMSAND

VKUFSR

Jeg har brukt en hermelin, og snudd den opp ned. I
ny betydning symboloserer de tre sirklene fylkene
som er røtter for Viken, og fra dem oppstår en ny
figur i vekst. Fargene er valgt for tydelighet, men
jeg er åpen for at de kan byttes i videreutviklingen.
Jeg ønsker å være med på prosessen videre
dersom mitt forslag blir valgt.
Hermelinen er hentet her:
Av Wereon - Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1025407

409 - Valler vgs.

SANDVIKA

Athene

RTQNVU

Athene:

Serena

Jeg tok utgangspunkt i storsalamanderen som
har habitat i vikenområdet og gjorde det litt
vikingutskjæring aktig så det minnet om de
dragene på tuppen av vikingskipene. Fargene er
fargen på hannsalamander. Og så minner det litt
om en krok i tillegg
Lærer om Athenes: I tillegg har det gule, sirkulære
”øyet” en kartliknende funksjon for å vise
hovedstaden (som jo også ligger midt i Viken uten
å tilhøre Viken. Å omkranse hovedstaden er et
viktig trekk ved Viken.

Silje

Serena:
Fugl Fønix: At det oppstår noe nytt. Et tegn i
våpenskjoldtradisjonen med løve- og ørnemotiver.
Silje:
Elg og bunad som formgivende element. Elg
som felles fauna og det norske dyrerikets konge.
Utfordring å lage noe som ikke kommuniserer noe
som likner elgfareskiltene i trafikken.

Aurora

Aurora:
Elggevir. Elg som felles fauna og det norske
dyrerikets konge. Utfordring å lage noe som ikke
kommuniserer noe som likner elgfareskiltene i
trafikken.

Hed
vik

Katrina

Mathilde
Lotte

Katrina

Nanna

ark 2

409 - Valler vgs.

SANDVIKA

409-Tillegg_enekstraelev_Malin6forslag

RTQNVU

410 - Salah Al-Saadi

KRÅKERØY

Østfold fugl

TBHERP

411 - Philippe Schneider

OSLO

2FGFWK

Forslaget er en minimalistisk og symmetriske
fremstilling av det geografiske området. Våpenet
viser også et enkelt symbol for en vik (men uten
topp, for der ligger jo Oslo) og svarer sånn sett
også på selve navnet til den nye fylkeskommunen.

413 - Salah Al-Saadi

KRÅKERØY

Østfold fugl

X4KHNE

414 - Salah Al-Saad

KRÅKERØY

UEQWB2

Viking økse

415 - Adam Paruch

ÅS

46KKJF

Historiske motiv:
Grønne trekanter flettet sammen og derfor
sammenhenger med Viking symboler. Viking er
en person fra Vika. Vika/Viken er et historisk navn
(vikingenes navn) på et geografisk område rundt
Oslofjorden (men grensene er uklare).
Motiv fra flora og fauna:
Grønne trekanter symboliserer fjellskog og/eller
store skogsområder fra fjell til fjordvannet.
Landskapsmotiv fra området:
Fra Fjell til Fjord – Vinterfjell (hvite trekanter) og
sommerfjell (grønne trekanter) med fjellelver (de
blå striper som krysser/formerer bokstaven V –
Vika/Viken) som strømmer gjennom fjellskogen og
renner ut i havet/fjorden (blå bølger).
Generell betydning for innbyggerne:
Viken fylkeskommune sammenhenger med viking
området og tiden (en av de viktigste i norsk
historie). Fjell, fjellelver og fjordvannet betyr en
harmoni (i livet, naturen, familien, …), og ikke
minst et friluftslivparadis, for alle innbyggerne.

416 - Synne Mathilde Tande-Petersen

RAKKESTAD

UYMX8Y

Jeg ønsker/ser for meg at fylkesvåpenet skal
representere hva disse tre fylkene bidrar med.
Våpenet burde gi gode assosiasjoner til områdene/
landskapene man kan se i det flotte fylket. Jeg
har laget 3 skisser til noen ideer jeg fikk. Første
representerer jordbruket ved å illustrere bygg.
Den andre representerer også jordbruket ved å
illustrere et jorde. Den tredje illustrerer en gran
med tre grener på hver side for å symbolisere at
Viken før var 3 fylker. Fargenyansene stemmer ikke
helt overens med hva jeg ser for meg, men de gir
et ca. bilde på hvordan mine ideer ser ut

417 - Futuria ved Marianne Fure Tangen

HØNEFOSS

IT3T2V

Jeg ønsker at fylkesvåpnet skal gi et inntrykk som
spenner fra fortid, via nåtid til fremtid. Ved å ta
i bruk typiske symboler fra gammel heraldikk og
tilføre en mer moderne fargepalett og måte og
bruke elementene på, har jeg skissert ulike forslag.
V’en fra Viken kan føres tilbake til elementet
”sparre” og får dermed med seg både en historisk
måte å bruke våpenskjoldet på - samtidig som
stilen viser nåtid og en friskhet mot fremtiden.
Jeg har laget ulike varianter, med ulik fargebruk.
Mulighetene er uendelige!

418 - Stig Ove Bjørnstad

SØRUMSAND

B32RVW

Båt, tannhjul, trekløver. Dette skal symbolisere
industri, landbruk og handel/skipsfart. Båter
og skipsfart har vært, og er, viktig for regionen
(Sørumbåten, Krøderen, Båtbyggerlinja i
Fredrikstad for å nevne eksempler). Landbruket
startet tidlig i regionen. Mange av byene er
fremdeles industribyer. Kort oppsummert. Dette er
et utkast, og som med mine andre forslag vil jeg
gjerne være med på videreutvikling/raffinering av
forslaget dersom det skulle bli aktuelt.

419 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Blåveis

3SSJUN

420 - Jacob Bolin Lund

LANGHUS

U7SWAG

Kontrasten mellom Oslofjorden og landområdene
rundt, som alle blir en del av nye Viken
fylkeskommune.

421 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

By, fjord, jordbruk, skog og fjell.

4M458H

422 - Jacob Bolin Lund

LANGHUS

YAXDDG

En vit/grå ulv, en viktig og truet art i norsk natur,
særlig rundt Viken-området.

423 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

By ved fjorden, med jordbruk og fjell.

ZV4ESB

424 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Z27MKR

Bølgende - fjord og land.

425 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Fjord, jordbruk, skog, fjell og himmel.

FCSGI7

426 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Fjord, jordbruk og fjell.

37EEJW

427 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Trekløver.

3CFEF4

428 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Hvitveis.

NK7PZR

429 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Julekurv.

6XABQ5

430 - Jacob Bolin Lund

GBSJRA

LANGHUS

Et anker, symboliserer tilhørigheten til sjøen
(Oslofjorden)

431 - Jacob Bolin Lund

LANGHUS

En dråpe / vann. Tilhørigheten til sjøen
(Oslofjorden)

QGJWVT

432 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Tre hus i viken.

3ZJN8Q

433 - Jacob Bolin Lund

LANGHUS

RWF7QK

Eidsvollbygningen, symboliserer at mennesker
fra alle landsdeler (store deler fra det nye
landeområdet Viken), samlet seg for å skape et
folk.

434 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Tre personer/fylker i fellesskap.

JIZ2SV

435 - Julie Ngo

SKJETTEN

FU3RM4

Jeg vil at fylkesvåpnet skal framheve noe viktig
for alle tre fylkene, både historisk for da de var
individuelle fylker og noe som kobler dem sammen
til en. Et symbol Innbyggerne kan være stolt over
og føle seg hjemme i det nye fylket.

436 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

JRKTUP

Puslespillbrikker - tre brikker/fylker som passer til
hverandre og danner en helhet.

437 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

KF35VU

Tre trær (fylkene) ved fjorden.

438 - Herdis Arnesen

KLAVESTADHAUGEN

Lanskapet og samhørighet.

RM5A2D

439 - Jane Kvebæk og Turid Pettersen

FETSUND

AFDVES

Vårt utgangspunkt er tømmerfløting, sagbruk og
trelast. Dette er beskrevet i brev fra oss begge
samt i skriv fra Jane Kvebæk.

Jane Kvebæk og Turid Pettersen
Balnesveien 29
1900 Fetsund

22. november 2018

Ansvarlige for utforming av fylkesvåpen for Viken fylkeskommune

Vi ønsker med dette å delta med noen forslag når det gjelder utforming av nytt fylkesvåpen for Viken
fylkeskommune. Vi sender over dette brevet, eget skriv vedrørende motiv 1 samt ni eksempler
fordelt på tre ulike motiv. Motiv 1 er utarbeidet av Jane Kvebæk, mens motiv 2 og 3 er blitt til i et
samarbeid.
Hva er det som forener Akershus, Buskerud og Østfold?
Det er flere ting som forener; vi vil trekke fram den omfattende tømmerfløtings – og trelasthistorien
til disse tre fylkene. Norges største vassdrag, Glomma, renner gjennom både Akershus og Østfold,
mens Drammensvassdraget, Norges tredje største vassdrag, renner gjennom Buskerud. I begge
vassdrag foregikk det mye tømmerfløting både i bielvene og i hovedelvene. Langs elvene vokste det i
alle tre fylker opp et stort antall sagbruk – først oppgangssager, deretter dampsager. I det følgende
vil vi komme med noen eksempler på dette.
Tømmerfløting og sortering
Det har vært fløtet tømmer i Norge i hundrevis av år. I Akershus, Buskerud og Østfold er det ikke
usannsynlig at det har vært tømmerfløting i hvert fall tilbake til 1300-tallet – og med sikkerhet fra
1500-tallet. Tømmeret var den tids olje og var en stor og viktig eksportartikkel. Eksempelvis er deler
av London bygd opp igjen med norsk tømmer etter bybrannen i 1666. Også i Amsterdam er mye bygd
med norsk tømmer.
Bingen lenser, Akershus
Nedenfor Bingsfossen ved Sørumsand, ved Bingen, ble det bygd opp store steinkar som stoppet
tømmeret i Glomma. Flere av steinkarene har en grunnflate på om lag 100 m2, og karene, som var
bygd av laftet tømmer, kunne romme 150 tonn stein. I tillegg til steinkarene var det også flere
mindre sorteringsplasser; sjunker. Fram til 1860 ble tømmeret sortert ved Bingen og lagt i flak,
nærmest som flåter, og så fraktet videre nedover Glomma, enten over Øyeren og videre ned til
Østfold, eller også inn til de mange sagene i Lillestrøm, Sagdalen og Strømmen. Derfra ble mye kjørt
til Kristiania og eksportert til utlandet.
I dag står det 51 storslåtte steinkar ved Bingen. Mange av dem er preget av forfall, mens noen er i
relativt god forfatning. Bingen Lenseminneforening, som er en aktiv forening for kulturminnevern,
har påbegynt et arbeid med å istandsette ett av steinkarene. Arbeidet gjøres på dugnad av en

Selv om det er flere tiår siden aktiviteten ved Kverk hengsle opphørte, kan man den dag i dag se flere
spor etter hengslet. Også ei fløterhytte kan man besøke. For ytterligere lesning:
https://eikerarkiv.no/kverk-hengsle-i-ovre-eiker/
Steinberg hengsle, Buskerud
Steinberg hengsle i Nedre Eiker skriver seg fra 1700-tallet, muligens ennå tidligere. Fra 1800-tallet og
framover var Steinberg hengsle den siste store endestasjonen før Drammen. Det var store mengder
tømmer som passerte Steinberg hengsle; i 1876 ble mer enn 100 000 tylfter oppflåtet ved Steinberg
hengsle alene, altså 1,2 millioner stokker. I 1916 kom den første mosemaskinen, dvs. en maskin som
buntet tømmeret – om lag 25 m3 i hver bunt/mose. Året etter kom den andre mosemaskinen, og
dermed var det stort sett slutt med å frakte tømmeret i flåter.
Da tømmermengdene til vanns gradvis ble redusert, ble den en mosemaskinen avviklet. Ettersom bil
og bane mer og mer tok over frakt av tømmer, var det til slutt ikke grunnlag for fløting, og Steinberg
hengsle ble nedlagt i 1968. For ytterligere informasjon: https://eikerarkiv.no/tommerfloting-idrammenselva-og-steinberg-hengsle/
Glennetangen lense, Østfold
Østfold er også et fylke hvor tømmerfløting og sagbruk har preget samfunnsutviklingen. Da
tømmeret Fra Fetsund lenser var sluppet løs lengst sør i Øyeren, fulgte det elva sørover, til det på
nytt ble sortert og buntet ved Nes lense i Skiptvet, som i 1938 ble erstattet av Glennetangen lense
noen kilometer lenger nedi elva hvor strømforholdene var bedre. Glennetangen lense var i drift fram
til fløtingen opphørte i 1985, og var et enda større sorteringsanlegg enn Fetsund lenser. Anlegget ble
demontert i tråd med vassdragslovens bestemmelser da fløtinga var opphørt. Vedlagte lenke viser
bilde av anlegget høsten 1951:
https://digitaltmuseum.no/011012987718/glennetangen-lense-9-9-51
Sagbruk
Saging av tømmer har pågått svært lenge, men da oppgangssagene kom på 1500-tallet, ble det
oppsving i driften. Da sagbruksprivilegiene ble avviklet i 1860 og dampsagene gjorde sitt inntog, ble
det bygd mange og store dampsager og høvlerier. Akershus, Buskerud og Østfold har hatt mange og
store sagbruk i de ulike epokene. Her skal vi se på et lite utvalg.
Sagbruk i Lillestrømområdet, Akershus
Da oppgangssagene kom på 1500-tallet, ble det satt opp sager nær sagt overalt hvor det var mulig.
Bare langs Sagelva mellom Strømmen og Lillestrøm var det et tosifret antall oppgangssager. Som
følge av at sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1860, ble det oppført flere store dampsager i
Lillestrøm langs Nitelva. Hovedbanen var åpnet i 1854, bl.a. for å kunne frakte plank og tømmer til
Kristiania. Fra å være et myrlendt område med få hus – "måsan" – ble det nå en rivende utvikling av
tettstedet Lillestrøm. Med sagbrukene kom arbeidsplassene, og innbyggertallet steg. Pga. alle
sagbrukene, fikk Lillestrøm tilnavnet "Flisby'n".
Vestfossagene, Buskerud
Det er mange sagbruk å velge blant i Buskerud, og ett er Vestfossagene, som er en fellesbetegnelse
på de vannsagene som fra begynnelsen av 1500-tallet og fram til slutten av 1800-tallet lå ved
Holmsfoss og som var en vesentlig årsak til framveksten av industristedet Vestfossen. Til sammen
utgjorde disse sagene ett av de viktigste sagbruksstedene i Drammensvassdraget.
Jane Kvebæk, tlf. 922 09 656, e-post: jane.kvebaek@gmail.com
Turid Pettersen, tlf. 913 25 762, e-post: turid.a.pettersen@gmail.com
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Fetsund lenser, Akershus
Fetsund lenser ble etablert som en direkte følge av jernbaneutbyggingen. Da Kongsvingerbanen
skulle bygges, måtte jernbanen krysse Glomma, og valget falt på Fetsund. Ei jernbanebru på over
400 m bygd i tre måtte ha mange fester i elvebunnen, og avstanden mellom brufestene ble for smale
for tømmerflakene fra Bingen. Dermed ble sorteringen av tømmer flyttet fra Bingen til Fetsund, og
Fetsund lenser var i drift fra 1861 – ett år før Kongsvingerbanen ble åpnet.
Fetsund lenser var i drift fram til og med sesongen 1985. De siste årene var Borregaard eneste
mottaker av tømmer, og de meldte til slutt fra at de ikke ønsket tømmeret fraktet på denne måten
lenger. De ville ha tømmer tilkjørt hele året med bil og bane. Dermed var det slutt på fløtingen i
Glommavassdraget.

Nytt fylkesvåpen for Viken fylkeskommune

Jane Kvebæk, tlf. 922 09 656, e-post: jane.kvebaek@gmail.com
Turid Pettersen, tlf. 913 25 762, e-post: turid.a.pettersen@gmail.com

håndfull dyktige og engasjerte pensjonister. Karet er planlagt ferdig reparert i 2019. Vedlagte lenke
gir mer informasjon om Bingen lenser: http://bingenlenser.no/historie/historie-bingen-lenser.php
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Før fløtingen opphørte, hadde musikkprofessor og trompeter Harry Kvebæk startet arbeidet med å få
fredet Fetsund lenser. Til tross for stor motstand, lyktes arbeidet, og Fetsund lenser ble permanent
fredet 26. oktober 1989. I august 1990 åpnet Fetsund Lensemuseum, som da var etablert som en
stiftelse opprettet av Fet kommune, Akershus fylkeskommune og Fetsund Lenseminneforening.
Fetsund lenser er i dag det eneste bevarte sorteringsanlegget for tømmer i Norge – med stor
sannsynlighet det eneste bevarte anlegget i verden – og er dermed det eneste anlegget som kan
fortelle om den omfattende fløtingsvirksomheten i Norge. Fetsund lenser er ett av 15 fredede
teknisk-industrielle kulturminner som står på Riksantikvarens liste. Museet er en den største
avdelingen i MiA – Museene i Akershus, og er et godt besøkt museum med 70 000 besøkende. I
tillegg kommer alle de tusener som bruker området til rekreasjon. Det er tidligere gjort et arbeid med
tanke på å få Fetsund lenser inn på Unescos verdensarvliste – en ambisjon man fortsatt bør ha.
Kverk hengsle, Buskerud
Kjært barn har mange navn. Det som i Akershus og Østfold heter lense, heter hengsle i Buskerud.
Fra Eiker Arkiv kan vi bl.a. lese dette om Kverk hengsle
Mot slutten av 1500-tallet hører vi for første gang om hengsler i Drammensvassdraget, og blant dem
var Kverk. På samme tid nevnes også to andre hengsler lenger opp i elva, nemlig Buskerud-hengslet
ved Åmot og Hyttestø-hengslet ved Skotselv. Her var det betydelige sagbrukssteder, som tydeligvis alt
på denne tida hadde behov for tømmer ut over det som kunne skaffes helt lokalt. Men størstedelen
av tømmeret skulle likevel lenger nedover elva, enten til sagbrukene på Eiker eller til Bragernes og
Strømsø, der det ble kjøpt opp av bjelkehandlere og eksportert. Alt dette tømmeret ble samlet ved
Kverk.
(…)
Kverk var viktig fordi det var der tømmeret ble holdt tilbake og sluppet puljevis videre nedover elva.
Slik unngikk en å blande bjelketømmeret sammen med det som skulle bli trelast, og en holdt det som
skulle til sagene i Vestfossen atskilt fra det som skulle til de mindre sagbrukene ved Vendelborg, Hoen
og Mjøndalen. Ved hvert av disse stedene visste en når tømmeret ble sluppet fra Kverk, slik at en var
klar til å ta imot det.

Jane Kvebæk, tlf. 922 09 656, e-post: jane.kvebaek@gmail.com
Turid Pettersen, tlf. 913 25 762, e-post: turid.a.pettersen@gmail.com
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Sanne og Soli Brug, Østfold
Allerede på 1600-tallet ble det skåret tømmer på Sanne og Soli Brug, som ligger ved Ågårdselva, ved
Glommas vestre løp ovenfor Sarpsborg. I perioden 1860-1880 var bruket Nord-Europas største, med
22 oppgangssager og ca. 600 arbeidere. I 1925 ble driften nedlagt. På det meste ble det skåret opptil
42 000 tylfter tømmer per år. De som arbeidet ved Sanne og Soli Brug hadde helt egne ordninger,
som f.eks. egen skole til sagbruksarbeidernes barn.

Motiv 2
Fløterhaken står seg godt som motiv, enten alene eller gjentatt flere ganger. Vi har valgt å bruke tre
fløterhaker som symbol på at det er tre fylker som skal slås sammen til ett. Vi er klar over at Åsnes
kommune også har tre fløterhaker i sitt kommunevåpen, men utforming og fargevalg er helt ulik. Det
er for øvrig ikke noe særskilt at samme motiv kan gjenfinnes på ulike våpen, som f.eks. dyremotiv,
nettopp fordi utforming og fargevalg er forskjellig.

Da familien Dørje-Berg overtok bruket i 1975, var forfallet langt fremskredet. Familien har stått for
restaureringen av de gjenværende bygningene, og Soli Brug fremstår i dag som et tun med åtte
bevarte hus og sagbruksruiner ved Ågårdselva. Soli Brug er i dag et velrennomert kunstsenter med
mange besøkende. Rester av det gamle sagbruket kan fortsatt sees.

Motiv 3
Fløterhake og sagblad kan også brukes som samlende motiv på et fylkesvåpen for Viken fylke.

Også andre store sagbruk kunne vært trukket fram i Østfold.
Knudsensmia
Knudsensmia i Mjøndalen i Buskerud ble etablert i 1896 av Karl Henrik Knudsen. I 1938 overtok
sønnen Odmund Knudsen smia, og driften fortsatte fram til 1980. Odmunds sønn Oddbjørn arbeidet
sammen med faren i smia fram til midten av 60-tallet. Da sank etterspørselen etter merkeøkser, og
Oddbjørn omskolerte seg til kroppsøvingslærer. Etter at driften ble avviklet i 1980, har Oddbjørn
Knudsen tatt vare på smia som et kulturminne. Teglstensbygningen som smia er i, er fra 1906 og er
fredet.

Vennlig hilsen

Jane Kvebæk

Turid Pettersen

Vedlegg

I 1908 tok Karl Henrik Knudsen patent på ei merkeøks hvor selve merkestykket er anbrakt i samme
linje som på øksas hovedmasse, altså sentrert. Tidligere var merkestykket satt på siden av øksa, noe
som gjorde at merkene ikke ble like tydelige samt at den var tyngre å bruke og mindre holdbar.
Knudsensmia fikk enerett på å produsere merkeøkser til flere av vassdragene på Østlandet, og
fortsatt i dag er det et samarbeid mellom Knudsensmia og Fetsund lenser.
I dag er Knudsensmia organisert som et aksjeselskap og drives av engasjerte smeder som fortsatt
smir merkeøkser, andre økser, fløterhaker, kniver m.m. i tillegg til å lære opp yngre krefter som
ønsker å lære og smi. Oddbjørn Knudsen sitter i styret for smia.
Konklusjon
Vi kunne også sett på treforedlingsindustrien, men det vil føre for langt. Konklusjonen er:
Virksomhet knyttet til hogst, tømmerfløting, sortering, trelasthandel og treforedling har i betydelig
grad lagt grunnlaget for den utvikling Akershus, Buskerud og Østfold fylker har hatt. Et fylkesvåpen
som gjenspeiler denne felles historien, bør vurderes.
Fylkesvåpen – mulige motiv
Å skulle finne et samlende og tydelig symbol kan gjøres på mange måter. Vi velger å presentere tre
motiv med flere forslag innenfor hvert motiv. Utforming og fargevalg kan selvfølgelig gjøres på andre
måter enn det vi presenterer her.
Motiv 1
Se eget skriv.

Jane Kvebæk, tlf. 922 09 656, e-post: jane.kvebaek@gmail.com
Turid Pettersen, tlf. 913 25 762, e-post: turid.a.pettersen@gmail.com
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ark 2

439 - Jane Kvebæk og Turid Pettersen

FETSUND

AFDVES

Vårt utgangspunkt er tømmerfløting, sagbruk og
trelast. Dette er beskrevet i brev fra oss begge
samt i skriv fra Jane Kvebæk.

Jane Kvebæk, Balnesvn 29,1900 Fetsund:

Forslag til fylkesvåpen for Akershus, Buskerud og Østfold - Viken
Motivet består av ﬁre (fem) representative elementer:
1. Grantre
Natur, skog, tømmer.
2. Fløterhaker
Skogsdrift, tømmerﬂøting, sagbruk, trelast, cellulose.
3. Vikingeskip
Tuneskipet og nytt funn forteller om store vikingesamfunn.
4. Vindmøllevinger
Symbol på framtida og grønt skifte.
5. Hus
Vindmølletårnet avsluttes som et hustak - symbol på byer og befolkning

Motivasjon:
Jeg ønsker å fortelle en historie med fylkesvåpenet. Historien former vår identitet. I en globalisert
verden og i de store enhetenes tid, trenger barn, voksne og eldre kanskje mer enn noen gang
kunnskap om og tilknytning til stedet og den historiske fortellingen de selv inngår i. Fortellingen
om fortiden er et ledd i et arbeid for å integrere alle nordmenn i det lille og det store samfunnet, et
verktøy for å motvirke rotløshet og følelsen av hjemløshet blant folk ﬂest.

Begrunnelse for valg av symboler:
• Symbolene er representative for de tre fylkene både mht natur, arbeidsliv og historie.
• Symbolene er enkle og tydelige.
• Motivet trigger lysten til å ﬁnne ut av symbolikken - selv barn ﬁnner ut av den.
• Symbolene knytter sammen fortid og framtid, natur og arbeidsliv.
Elementene i motivet - treet:
A. Det nye fylket består av store skogsområder, og grantreet kan stå som symbol på dette. Grana
symboliserer også skogsdrift, ﬂøtning, sagbruksvirksomhet, trelasthandel og celluloseindustri.
Fremfor alt ønsker jeg å fremholde treet som symbol for vår avhengighet av naturen og vårt
ansvar for å stanse misbruk av den. Ideelt sett burde fugl også vært et element da både
Nordre Øyeren naturreservat og Øra ved Fredrikstad er svært viktige hekkeområder for fugl.
B. Jeg har valgt grantreets proﬁl fordi den er enkel og gjenkjennelig.

Elementene i motivet - ﬂøterhaka:
A. De to ﬂøterhakane skal fortelle om en fortid da tømmerﬂøting var en stor og stolt og
nødvendig del av vårt lands første "oljeeventyr". Skogeierne kunne ikke selge sitt virke uten at
hvert ledd i verdikjeden utførte sin del av prosessen med mot og stor kunnskap. Fløternes
verktøy var hakan, med den drog og dyttet de tømmeret ned i elva og med den løste de
ﬂokene når stokkene havnet i en sådan. Uten elvene, ﬂøterne og lensearbeiderne ville ikke
trelasthandelen med utlandet fått de dimensjonene den ﬁkk.
B. Jeg har plassert hakane i bunnen av motivet fordi ﬂøtingen har hatt grunnleggende betydning
for landets og fylkets inntekter. Jeg har tegnet dem med spissen ned for å symbolisere at
ﬂøterne har satt hakan i fra seg i bakken, ﬂøtingsvirksomheten opphørte på 1980-tallet. Men
ﬂøtingen var i store deler en grønn industri, derfor er haka-skaftet ført oppover så de danner
en forbindelseslinje til dagens grønne energiløsning, vindmøllene.

C. Utgangspunkt for tegningen av ﬂøterhakaer, er Fethakan. Den ble smidd på Fetsund lenser og
brukt av lensearbeidere i hele distriktet. Fethakan forener funksjonalitet og form på en spesielt
god måte.

Elementene i motivet - vikingskipet:
A. Tuneskipet er et av våre meste kjente vikingskipsfunn, og med funnet av enda en vikingegrav
med skip o.a., forsterker det fortellingen om Østfold som et av de mest betyningsfulle
områdene i vikingetida med livskraftige vikingesamfunn og fascinerende historie. For meg var
det selvsagt å ha med et symbol for denne historien som et av elementene i motivet.
Elementene i motivet - vindmølle:
A. Vindmøllen er tatt i bruk som et framtidssymbol, en "grønn installasjon" plassert i forlengelsen
av ﬂøtingshistorien som symbol på det grønne skiftet vi må gjennom - fra å bruke fossil energi
til å velge energiforsyning som ikke har de samme belastende bivirkningene som den fossile,
og uten å legge alle våre fosser i rør (!). Det er dessuten allerede etablert vindmøllepark i deler
av fylket og planlegges andre.
B. Jeg er selv ikke helt fornøyd med valget av vindmøllen som element i fylkesvåpenet ettersom
det er motstand mot dem fordi de representerer store inngrep i naturen, fører til fugledød og
har en støyende drift som befolkningen i områdene rundt vindmøllene plages av. Men jeg fant
ikke et annet symbol på grønt skifte og framtid som jeg kunne bruke.
C. Vindmøllens vinger er også noe problematiske rent tegneteknisk i og med at de er smale og
lange, det kan være vanskelig å få motivet til å dekke så mye av ﬂaten som ønsket. Derfor
legger jeg ved tre varianter, på ett av dem er vingene gjort rundere og kortere, på et annet
kuttes den øverste vingen av kanten på skjoldet. Ettersom ingen av de øvrige elementene er
gjengitt i sin helhet, mener jeg dette er en løsning som kan brukes. En annen løsning er å
fjerne vindmøllen og la den oppadgående stolpen ende som som et hustak.
Elementene i motivet - hus:
A. Hustaket på motivet kom fram ved en tilfeldighet mens jeg tegnet. Det ble en naturlig
avslutning av den oppadgående stolpen som haka-skaftene danner. Samtidig kan man se
huset/hustaket som et symbol på byer (tettsteder, bebyggelse generelt) i fylket.
B. Dersom vindmøllevingene skulle velges bort, vil huset som symbol på byene ha sin naturlige
plass. Kanskje med en vimpel på toppen?

Elementene i motivet - blått, grønt og sølv:
A. Jeg har lagt inn en grønn bunn i det ene skjoldet, symbol på jord og natur. På et annet motiv
har jeg fylt det halve treet med grønn farge, noe som tydeliggjør treet som symbol og samtidig
tilfører motivet et element av assymmetri og spenning. Blått er himmel, elver og hav.
Avslutningskommentar:
Jeg sender mine forslag med håp om at de blir godt mottatt. Jeg er spesielt opptatt av å knytte
fortida og dens kvaliteter sammen med nåtida så vi kan ta med oss kvalitetet i alle ledd som en
forpliktende tanke når vi skal bygge framtidas fellesskap.

440 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

5DPPFS

Tre fylker/veier som samles til én i en pil som går/
peker oppover/framover (”Viken viser vei.”)

441 - Laurynas Lukosius

HOKKSUND

SK5SA8

Viken -en grønnere fylkeskommune! Samarbeid
for små og store - balansert og bærekraftig
utvikling og hjelp til mindre kommuner. Inntil
fylkeskommunen tar seg av oppgaver som er for
store til at hver kommune i et fylke kan klare dem
alene, viser vi frem symboler for store og små,
sammenhengende samarbeide mindre kommuner
kan skaffe elevene fylkeskommune som i forslag 3.

442 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

A2UDGR

”Viken-landskap” sett ovenfra: fjord (blått), kyst/
strand (hvitt) og åkre/skog (grønt).

443 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Fjorden med Viken-landskap.

W4YRZI

444 - Kirsten Ingeborg Greiner

ASKER

Viken-landskap med jorder.

JHZZUV

445 - Stig Ove Bjørnstad

SØRUMSAND

GSREW7

3 fylker i samme båt (årene). Elementene fungerer
med flere betydninger. Ytterst på årene har fylt
inn hvit for å etterligne kartsymboler for byer. Der
årene møtes dannes det en slags pil oppover, som
også fargevalget oransje (Tawny: Worthy ambition)
gjenspeiler. Hvitfargen er for sølvforekomstene (i
tillegg til ”Silver: Peace and Serenity”). Årene, mast
og til dels ripa skal også symbolisere vei (også
referanse til Langhuset ved Veien i Buskerud).
Dersom forslaget mitt blir aktuelt, vil jeg gjerne
være med på prosessen for å finpusse forslaget.

446 - Mio Greiner

ASKER

Vanndråper.

I2WCXZ

447 - Mio Greiner

ASKER

Firkløver.

YUBIKV

448 - Mio Greiner

ASKER

Fjord med bølger.

NUZCBA

449 - Mathea Hjelvik

ÅS

RACCRS

Min datter Mathea, 11 år, forklarer billedbruken på
tegninen slik:
Den gule sirkelen skal forestille solen som skinner
over alt.
De blå stripene skal forestille elver, bekker, sjø og
vann i fylket vårt.
Alt det grønne skal forestille gresset, alt grønt
som vokser i naturen og fylket vårt. D

450 - Mio Greiner

ASKER

Måke.

GAYASE

451 - Mio Greiner

ASKER

Måke over bølgetopper.

ZXR72N

452 - Mio Greiner

ASKER

Måker.

JIQVX4

453 - Sebastian Martinsen

SELLEBAKK

64HJBD

Tradisjon, kulturminne, historie

454 - Mio Greiner

ASKER

HE4E8C

Propell (vann/fjord, rekreasjon, drivkraft, energi,
fart).

455 - Mio Greiner

ASKER

Skyer.

I2M53Y

456 - Mio Greiner

ASKER

Sol.

HW5QYC

457 - Mio Greiner

ASKER

V6V3T6

USB-kontakt (tre blir til én + kommunikasjon,
teknologi, utvikling, innovasjon, informasjon,
datasamfunn).

458 - Salah Al-Saad

KRÅKERØY

Østfold fugl 2

2BT884

459 - Jenny Greiner

ASKER

Barn og voksne.

EFGX7U

460 - Jenny Greiner

ASKER

Transport - miljø/natur.

WBUUE5

461 - Jenny Greiner

ASKER

DA4UXS

Blomst, sol.

462 - Sebastian Martinsen

SELLEBAKK

Histore, kultur, tradisjon

FJTXCV

463 - Jenny Greiner

ASKER

CPSFRW

Bringebær.

464 - Feliks

DRAMMEN

JZFEXK

Naturen til den nye fylkeskommunen, fordi at det
er mye natur er tilknyttet til Østfold, Akerhus og
Buskerud.

465 - Jenny Greiner

ASKER

BFN5VX

Bølgende fjord (blått) med landskap (grønt) og sol
(gult).

466 - Jenny Greiner

ASKER

Fugl.

IVKJPH

467 - Jenny Greiner

ASKER

Gaupe.

BBTXAW

468 - Jenny Greiner

ASKER

Gullhjerte.

DVQGTT

469 - Jenny Greiner

ASKER

Hestesko (tradisjon og lykke).

VU6WF3

470 - Jenny Greiner

ASKER

Hund.

62QACY

471 - Stian Marhaug Kristensen

KOLBOTN

FV2CTA

Sender noen forskjellige forslag, men med
samme motiver i forskjellige kombinasjoner og
utforminger.
Motivene er av kronen til den tidligere Kongen
Magnus Lagabøte, Siluett av hønsehauk som
lever i naturen i området og det gamle tårnet
Slottsfjelltårnet i Tønsberg.

472 - Jenny Greiner

ASKER

Hus - by og land.

EBSVCP

473 - Jenny Greiner

ASKER

Hus og fjell med tre.

ZNHT58

474 - Jenny Greiner

ASKER

Hus, fjord, vei.

4QWYGI

475 - Jenny Greiner

ASKER

Katt.

326ADA

476 - Jenny Greiner

ASKER

YY5KRT

Kattehode.

477 - Katrine Olsen

VIKEN

fylkeskommune

FREDRIKSTAD

BBQ8FH

Jeg synes den skal vise en vik/oslofjorden.
Ettersom Viken er et historisk navn på området
rundt Oslofjorden, synes jeg det var riktig å ta
utgangpunkt i akkurat dette med oslofjorden og
en vik. Det er store forskjeller mellom naturen
og historien til disse 3 fylkene og jeg tenker at
det eneste som er nøytralt og ikke passer mer til
det ene fylket enn det andre, så må det være det
elementet som binder oss sammen og som det nye
navnet bygger på.

478 - Jenny Greiner

ASKER

5MXBPD

Menneske.

479 - Jenny Greiner

ASKER

Piler, veiskilt.

D8X58V

480 - Jenny Greiner

ASKER

A6426P

Popcorn, kino.

481 - Jenny Greiner

ASKER

Tre grantrær i snø.

RU5355

482 - Sebastian

KOLBOTN

UZRGJY

Langrens ski med for eksempel staver eller en
langrens gåer

483 - Jenny Greiner

ASKER

Tre mennesker (fylker).

SWG5KA

484 - Ulf Morten Rognerud

OPPEGÅRD

7IAQUG

Mitt forslag er ment å vise en harpe. Viken-navnet
gir for meg assosiasjoner til gammel tid/vikingtid,
og harpen er et gammelt instrument. Så vidt jeg
kan se er det heller ingen kommuner eller fylker
som bruker dette symbolet.

485 - Emil Lehre

ASKIM

UNQKAM

Av tekniske grunner ble det dessverre litt farge
utenfor våpenet, om ønsket kan jeg sende utskrift
av våpnene. Det er mulig at de opprinnelige
fargene ikke kommer helt korrekt fram på bildene,
men de skal i utgangspunktet være rene heraldiske
farger.
De fire første forestiller en vik i forskjellige farger,
blå for vannet og grønt for skogen som det er mye
av i det nye fylket.
Det femte forslaget symboliserer land og vann. I
det nye fylket vil det være mye vann, for eksempel
Oslofjorden, Glomma og Tyrifjorden. Våpenet kan
også symbolisere sammenslåing.
Det sjette forslaget skal forestille viken i blått
nederst, så skogen i grønt ovenfor, og fjellet i
sølv eller hvitt øverst. De tre fargene kan også
symbolisere de tre fylkene.
Det sjuende og siste forslaget forestiller en
soloppgang over et fjell, noe som symboliserer en
ny start for de tre fylkene. Det blå feltet forestiller
også viken, og tar også med mottoet: Viken viser
vei. En blå pil viser vei oppover, noe som for
eksempel kan symbolisere miljøet med bruk av
solenergi.

486 - Ulf Morten Rognerud

OPPEGÅRD

DXG7GB

I heraldisk språkbruk ville vel dette motivet kalles
noe slikt som ”på blå bunn to hvite sparrer”.
Tanken er at de to sparrene skal forestille to
husgavler, og være et symbol på bebyggelsen i
regionen, og dermed også på alle dem som bor i
den. Man kan si at det indirekte representerer alt
den nye regionen rommer av kunnskap, kreativitet
og mangfold.
Jeg vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at jeg
leverte dette forslaget med tilsvarende forklaring
i forbindelse med konkurranse for kommunevåpen
for såkalte Nordre Follo kommune. Jeg var så
heldig at et av mine forslag ble valgt ut som et
av de ti beste forslagene, men det gjaldt altså
ikke dette. Det kan nok også oppfattes som litt
kjedelig!

487 - Tarald Henriksen

DRAMMEN

Z5AUHM

Forslag 1(3): Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal
vise naturkreftene i fylkene våre, og da spesielt
viktigheten av vann og væringen som er knyttet
til vannet. Jeg føler at mine forslag viser en
kombinasjon av fjell og vann.
Forslag 2: Korn og jordbruk er utrolig viktig for hele
viken-området, og særlig hvete er stort.

488 - Zafar Ahmad

SARPSBORG

23NWQB

Jeg ønsker at den vise glede, varme, og samhold .

489 - Annette Wesmann

OSLO

QKX7UA

Et figur som er en kombinasjon av en fugl, og
V’en i Viken. Selve kroppen på fuglen trenger ikke
nødvendigvis å være med, og jeg tenker at fargene
kan være blått og grønt.

490 - Julia Helene Skaug

YTRE ENEBAKK

JU2R2Y

Fylkesvåpenet viser jordbruk, skog, og
kulturminner. Fylkesvåpenet kan være i tre farger
også, om man lar skogen gå helt opp.

491 - Vetle Gummesen Sahlberg

TISTEDAL

MDDIVH

Tanken bak designet ligger mest i liljene av
blåveisen. Et element av Akershus siden det er
fylkesblomsten deres, og som gir en assosiasjon
med vekst og varme. I tillegg til at det ikke akkurat
er et sjeldent syn innen kommuner av Østfold
og Buskerud, som kan være noe bindende. Den
bølgete lyseblå figuren skal symbolisere kommuner
i Østfold, Akershus, og litt Buskerud som ligger
langs kysten. Mens det gule skal symbolisere den
andre enden av kysten og hvor vi får litt av det av
innlandet, hvor Buskerud kommer mest til tanke.
Derimot gul fargen er valgt utifra gulfargen av
fylkesvåpnet til Østfold. Og med den gul fargen
kan man dra inn det med korn og jordbruk innen
kommunene av de flere åkrene, høyballer, og
traktorer i drift. Man kan vel i gråve trekk si at ved
en kombinasjon av vannet og blåveis liljene får vi
er farge liknende den til fylkesvåpnet til Buskerud.
Det var med vilje brukt sterke farger for å virke mer
synlige, og til å vise til større kontraster mellom
fargene enn det av å bruke lysere farger. Det var
en tanke å bruke en gul farge av #f9ee77, som
konkluderte med et litt mer tilfredstillende syn,
men som kunne bli mindre synlig.

492 - Bahar Ahmad

SARPSBORG

S6JT4J

Jeg vil at den skal vise glede.

493 - Linda Kjerstin Dale

BÆRUMS VERK

DGCW5B

Viken viser vei.
Viken, illustrert med blått felt, og som også
er laget som en V for Viken, som går over i en
svart linje som illustrerer veien. Grønt illustrerer
frodighet, sunn vekst og muligheter på begge sider
av viken.

494 - Christine Sandvik Lie

KRISTIANSAND S

7CSXZV

Jeg ønsker at fylkesvåpdnet skal vise:
Samhold mellom de tre fylkene som slås
sammen (derfor har jeg laget tre striper i mine
forslag til nytt fylkesvåpen)
At det nye fylket ligger sentrert rundt en
vik (derfor har jeg forsøkt å illustrere en vik, hvor
havet kommer inn)
I noen av forslagene jeg har laget danner også
viken bokstaven ”V”, for ”Viken”.
Jeg ønsker i tillegg at det nye fylkesvåpenet skal
være stilrent og enkelt, og ikke inneholde så mye
detaljer.

495 - Ole-Kristian Anfinsen

STRØMMEN

6MXPRY

I mitt forslag viser fylkesvåpenet et våpenskjold
med et vikingskip lagt opp ned. Kjølen på
vikingskipet vender opp og har en bueform som
skal minne om og representere en gravhaug,
samtidig som feltene på hver side av baugen på
skipet representerer en kil/vik.

496 - Andrea Vasholmen Mostue

ASKER

73EVA4

Jeg ønsker at våpenskjoldet skal få frem størrelsen
på Viken. Viken kommer til å være et enormt fylke
med mye forskjellig natur og innhold. I og med at
fylket strekker seg over et så stort areal, mener jeg
det er kult å fremstille størrelsen.

497 - Stian Engrønningen

ASKER

DNDC2N

Mitt forslag til nytt fylkesvåpen er beskrevet i
vedlagt vedlegg.

Viken fylkeskommune
Forslag til nytt fylkesvåpen

Innsendt av: Stian Engrønningen
Yrke: UX-designer i Forsvaret

Sluttresultat
Personlig er jeg godt fornøyd med sluttresultatet. Jeg synes forslaget er moderne, men
samtidig slekter forslaget på gamle heraldiske våpen fra middelalderen. Avslutningsvis
ønsker jeg å presentere mitt forslag, i sin helhet, uten hjelpetekst eller hjelpelinjer. Lykke
til i prosessen med valg av nytt fylkesvåpen for Viken.

Forarbeid
Før arbeidet med å skissere opp et forslag til nytt fylkesvåpen, ble gjort en god del
forarbeid med å finne en fellesnevner for fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Navnet
Akershus stammer fra norrønt (akr, åker, og hús, borg), Buskerud stammer fra gården
Buskerud (gammelnorsk: Biskupsruð) mens navnet Østfold er stammer fra Fold(in), det
gamle navnet på Oslofjorden. Umiddelbart, ut i fra navnetrekket, er det vanskelig å få
finne en fellesnevner som kan fungere som et fylkesvåpen.
Man kunne ha forsøkt å kombinere en åker, gård og elv i et fylkesvåpen (for å binde alle
fylkeskommunene sammen: åker fra Akershus, gård fra Buskerud og elv fra Østfold).
Dette ville ha blitt for komplisert og detaljert, noe som særlig ville skapt problemer på
små, flater, i trykk, ved gravering eller på negativer.

Inspirasjon
Et tradisjonelt motiv for fylkesvåpen er landskapsmotiv fra området. Etter å ha lest
fylkeshistorier fra Buskerud, Akershus og Østfold, fant jeg flere fellestrekk mellom
fylkene. Fra gammelt av var elver, gjennom fylkene, et livsgrunnlag for befolkningen og
en viktig ferdsels- og transportåre. Således var elver en primærkilde for næringslivet og
mange arbeidsplasser det dannet. Vannveiene gjennom fylkene og fylkenes tilknytning
til kysten var, og er, på mange måter en kommunikasjonsåre.
I Østfold ble Glomma brukt til å fløte tømmer fra Østerdalen og Solør ned til Øyeren og
videre til Fredrikstad. Fredrikstad ble i sin tid kalt for «Plankebyen», et tilnavn fra den
industrielle tømmerfløtingen. I Buskerud var Numedalslågen, med sine sideelver, også et
av landets viktigste vassdrag for fløtning av ved og tømmer.
I likhet med Glomma og Numedalslågen har også Vorma, i Akershus, spilt en viktig rolle
som ferdsels- og transportåre. Godt kjent er trafikken med DS «Skibladner» fra
jernbanestasjonen i Eidsvoll oppover til Mjøsa. Vel så viktig var tømmerfløting. Selv om
fløtingen opphørte i 1980, har tømmerfløting på Vorma vært sentral fra 1600-tallet.
Med grobunn i fylkeshistorier fra Buskerud, Akershus og Østfold, hadde jeg tydelige
bilder og tanker om hvordan jeg ønsket et fylkesvåpen for Viken.

Skisse
I forslaget nedenfor har jeg konkretisert hva de ulike elementene i s kjoldoverflaten skal
forestille.

Av heraldiske skjoldformer har jeg valgt et trekantformet eller spissformet skjoldmerke. I
og med at linjene i skjoldformen fremstiller en enkelt “V” og fylkeskommunen heter
Viken – var valget av skjoldform enkelt for min del. Det er flere krav og regler til nye
fylkes- og kommunevåpen. Blant annet er det krav til at motivet skal være lett kjennelig i
lite format og på lang avstand, figuren skal maksimalt bestå av tre farger og motivet skal
fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiv og skyggelegging.
I Forsvaret er heraldikk uunnværlig og det er mange fallgruver innenfor dette området.
Jeg har rådført meg med flere som har heraldikk som fagområde, og de har verifisert at
skissen er “heraldisk korrekt”. Dette betyr at skissen oppfyller de heraldiske kriteriene og
kravene.
Nedenfor har det blitt laget eksempler på bruksmåter for fylkesvåpenet. I eksemplet
kommer fylkesvåpenet godt frem, uansett størrelse eller flate.

Som tidligere nevnt ønsket jeg å lage et minimalistisk forslag, et forslag med rene og
enkle linjer. I forslagene ovenfor kommer dette til uttrykk og fylkesvåpenet kan benyttes
i de fleste sammenhenger, uansett størrelse, flater eller trykk – det vil ikke være noe tap
av detaljer.

Utsnitt
Vannmasser presser frem nye veier gjennom land og mark. I fylkesvåpenet, eller
forslaget, ønsker jeg å uttrykke vannmassenes kraft. Det blå området/feltet i
fylkesvåpenet er avrundet, med et bølget snitt og går tvers gjennom skjoldformen.
Vannmassene har dannet en naturlig vik/bukt og dette skal gjenspeile
fylkeskommunens navn; Viken.
Selv om fylkesvåpenet er minimalistisk og kun består av av rene og enkle linjer, har
linjene en større betydning. Fylkesvåpenet åpner for tolkning og mitt håp er at man skal
reflektere over motivet. Det øyet ser, er forskjellig fra person til person. Ser dere flere
motiv i forslaget?

Fargevalg
Når det gjelder bruk av farger har jeg kun valgt to farger. Blått og hvitt. Blåfargen skal
uttrykke vann/hav, mens hvit skal uttrykke land/mark. Med kun bruk av blått og hvitt –
blir kontrasten markant. Nedenfor finner dere detaljene for blåfargen, både i HEX, RGB,
HSL, HSV og CMYK.

498 - Helene Berg Jaavall

HALDEN

MDVSEY

Viken fylkeskommune er en helt ny fylkeskommune
og derfor synes jeg at det skal være et helt nytt
og annerledes fylkeskommunevåpen. Det er et
triangel med ”V” som kan stå for Viken. Det er
tre fylker som skal slås sammen og derfor er et
triangel et minne om at det var tre fylker som ble
slått sammen. Det er 3 ”v’er”.
Jeg kommer selv fra Ørje i Østfold. Studerer og
bor i Halden akkurat nå. Det er litt vanskelig å
finne noe som er felles for fylkene Buskerud,
Østfold og Akershus. Derfor tror jeg det beste er
å bare tenke HELT NYTT og vi lever faktisk i 2018
nå og vi må prøve å bli mer moderne. Få inn det
visuelle og fine. Det eneste vi kan ha felles er at
vi nå skal hete Viken. Har også lagt ved en liten
smakebit på hvordan deres fremtidige powerpointpresentasjoner kan bli seende ut med mitt nye
forslag. Synes dette har vært veldig gøy å lage!
Forslag 1: Her har jeg brukt farger fra hvert fylke.
Slik at det er fortsatt litt assosiasjoner til de
gamle fylkes-våpnene. Rødt fra Østfold, mørkeblått
fra Buskerud og lyseblått fra Akershus. Denne ble
min favoritt!
Forslag 2: Er litt annerledes og kanskje grei.
Den har ikke noen farger fra de tidligere fylkesvåpnene.
Forslag 3: Her er en som er helt annerledes og som
har rosa! Det er det nok ingen andre som har. Da
vil Viken skille seg ut!

499 - Paulina Sowa

DRAMMEN

ZXHR2K

Korn, og spesielt hvete, er veldig viktig for Østfold
og Akershus, men også for Buskerud. De blå
fargene symboliserer også vann som er viktig for
hele området. Elver, innsjøer og hav preger store
deler av landskapene i fylkene.
Jeg har også lagt ved et forslag med rødt og gult,
som har stor kontrast til hverandre.

500 - Annbjørg Listog Støa

SKOLLENBORG

YKWDBS

Fylkene er rike på løvtrær.
3.
Det går både små og store elver igjennom
fylkene.
4.
Trekløveret symboliserer de tre fylkene som
har slott seg sammen.
5.

Alle fylkene er rike på jordbruk.

501 - Amund Hovde

HØNEFOSS

HETKPX

Olav Tryggvason drage ”ormen lange”. Dragen var
utrolig viktig i deres norrøne tro. Olav er en svært
sentral som rikssamler og kanskje den viktigste
personen noen gang for viken. Olav var sønn av
Tryggve olavsson som var småkonge i viken.

502 - Terje Flesjø

MOSS

XBH28B

1.

Fjell. (Gjerne fra Hallingskarvet .)

2.

Bypreg. (Drammen, Asker, Bærum.)

3.

Fjord. (Vann, øyer, kyst.)

Jeg viser til mitt forslag til slagord for den nye
regionen Viken, sendt i egen Mail, nemlig «Fra fjell
til fjord».

503 - Annik Riise
FORSLAG TIL FYLKESVÅPEN:
Av Annik Riise

«Hender og vei» eller «Vann og skogsvei»

FJELLHAMAR

JY33WN

”Viken” handler om fremtiden, bringe folk sammen
og for å skape et godt sted å bo. Enkeltfylkene
bringer mye historie og mange gode individuelle
ferdigheter, kompetanse og resurser. Dette
fylkesvåpenet viser helhetlig at:
”Sammen former vi et godt samfunn, både nå og
i fremtiden”. Fremst er det blå former som ligner
hender, de representerer samholdet, det grå lenger
bak er veien videre vi tar sammen. Det blå er også
et symbol på vannet og det grå veien inn i skogen.
Vi tar med oss det gode gamle og skaper noe
bedre sammen.

504 - Fredrik Strøm-Larsen

TÅRNÅSEN

At alle er forskjellige, men at vi har det fint
sammen.

JXT2KA

505 - Robin Rakke

OSLO

PZEFZC

Fylkesvåpenet skal være et samlende og
representerende symbol for fylkeskommunen.
Livets vann sildrer fra de høye åser, gjennom
skoger og over jorder, og ender tilslutt i fjorden.
Menneskets tilstedeværelse i Viken begynte ved
elvenes utspring, da Vikingene for tusen år siden
seilte inn fjorden og bosatte seg langs kysten.
Gjennom årenes løp har mennesket fulgt elver og
bekker innover i landet, og bosatt seg lenger og
lenger unna fjorden. Tross spredt bebyggelse og
store avstander skal vi samles bak ett våpenskjold.
Følg vannets vei og vi samles tilslutt i Viken.

506 - Dennis Stellmacher

TORP

6WTXEI

Forslaget mitt består av tre fargede felter, ett gult
og to røde, og to økser som krysser hverandre midt
på våpenet. De gule og røde feltene skal forestille
Oslofjorden og områdene rundt den. De to øksene
er symbolet til Olav Haraldsson, som har vært en
viktig person i Vikens historie.

507 - Ylva Seline Al-Haug

ÅS

NVJDDH

Jeg har til sammen lagd 4 forskjellige fylkesvåpen,
som kan kombineres, fikseres og endres farger på
om det skulle være ønske for det. Siden Viken er
et gammelt ord som også tidligere har blitt brukt
i middelalderen og vikingtiden så har jeg hatt
dette mye i baktanke. Jeg har brukt sverd, rustning
og skjold som symboler som også representerer
beskyttelse og litt av den gamle kulturen vår. Tre
av de jeg lagde har en type viking tema og den
siste er mer abstrakt, som også kan sees på ulike
måter. Dette abstrakte fylkesvåpenet jeg lagde kan
evt. være bakke med fjell/bakker eller hytter/telt,
eller en sol, siden den kommende Viken består av
mye fin og variert natur.

508 - Adrian Stenersen Rødberg

GAMLE FREDRIKSTAD

QK4RP8

Dette forslaget benytter seg av tre
komplimentærfarger som passer bra sammen.
Det grønne symboliser naturen med de frodige
engene og skogene som pryder landskapet.
De blue linjene symboliserer de to store elvene i
regionen, Glomma som går gjennom Østfold og
Akershus, og Drammenselva som renner gjennom
Buskerud. Disse elvene er henholdsvis den største
og den sjette lengste i landet. Disse elvene har
utvilsomt vært viktig for sivilisasjonen i området,
da spesielt med industrien som vokste fram her.
De gullfargede taggene representerer veiene til de
tre tidligere fylkene.

509 - Farzin Asefi

HØNEFOSS

Alle tidlig motiver

UTK7EG

510 - Einar Bye

OSLO

1.

K2BVGU

Kvernsteinen

Kvernsteinen symboliserer vannkrafta i elvene som
har vært avgjørende for liv og utvikling i regionen.
Kvernsteinen refererer også til St.Hallvard som
ifølge legenden ble senket ned i Drammensfjorden,
bundet fast til en Kvernstein. Blåfargen refererer
til Blaafarveværket på Modum.
2.

Vannhjulet

Vannhjulet symboliserer de store elvene,
vannkrafta og industrien i regionen. Vannhjulet
henspiller også på samspillet mellom de ulike
delene som virker i et fungerende maskineri.
Vannhjulet viser vei for en dynamisk region som
spiller på lag med naturen. Den gyldne bakgrunnen
refererer til kornhøsten. Blåfargen refererer til
blåfarveværket på Modum.

511 - Jannicke Wiese-Hansen

GODVIK

KRR2CN

Dette er hodet på en sengegavl funnet i Buskerud.
Jeg er meget glad i den vakre treskjæringskunsten
fra eldre dager som stavkirkeportaler etc, og hodet
på denne var nydelig. Blått er fargen pga at når
jeg, som hordalending, drar til østlandet som
f.ex Østfold, så er den åpne himmelen det som
gir størst inntrykk. Her i vest blir himmelen brutt
av fjelltopper, mens østpå er himmelen enorm.
Og blå ;) Borden oppe er en forenklet versjon av
knutemønster inspirert av både rosemaling og
stavkirkeportaler.

512 - Harald Hallstensen

RÆLINGEN

Triquetra

SZEERT

513 - Harald Hallstensen

RÆLINGEN

8Q7IKZ

3 vikingskip

514 - Ingeborg Kjendalen

NESØYA

EWYBVC

Jeg ønsker at fylkesvåpenet skal representere
samholdet mellom de tre fylkene. Den grønne
fargen representerer skogen, naturen og
landbruket. Den gule bakgrunnen representerer
solen og den lyse tiden det nye fylket har i vente.
Bjørnen er et symbol på det riket dyrelivet, både
i skogen og på gårdene. Borgen er representerer
borgene og festningene.

515 - Mari Skjevling Erlandsen

HØNEFOSS

254NWF

”Fra Hallingskarvet til Skagerak”
Viken fylkeskommune vil strekke seg over et større
område.
Selv om det er stort så hører det til Viken.
Elvene har vært viktige gjennom alle tider og er
det fortsatt.
De største byene i fylket er elvebyer stort sett og
hvis ikke så er havet og skogene viktig.
Elvefløting og skogsdrift kan man se igjen i
fylkesvåpenet med den brune fargen. Det kan være
symbol på tømmer, vannhjul, men også rester etter
Langhus og helleristninger.
Det blåe er hovedsakelig vann. Her er det både
vann i bevegelse og vann i ro. Øverst i Viken starter
elvene og renner gjennom fossefall og fjorder, før
det til slutt renner ut i havet. I midten er det mye
bevegelse, altså foss og tømmerfløting.
Det hvite er symbol på ro og fred samtidig som
harmoni med omgivelsene. Det hvite representerer
også at vær og vind går gjennom hele fylket.
I tillegg er det flere vikingkonger fra området som
er kjent som kronene symboliserer.

”Fra Hallingskarvet til Skagerak”
Viken fylkeskommune vil strekke seg over et større område.
Selv om det er stort så hører det til Viken.
Elvene har vært viktige gjennom alle tider og er det fortsatt.
De største byene i fylket er elvebyer stort sett og hvis ikke så er
havet og skogene viktig.
Elvefløting og skogsdrift kan man se igjen i fylkesvåpenet med den
brune fargen. Det kan være symbol på tømmer, vannhjul, men også
rester etter Langhus og helleristninger.
Det blåe er hovedsakelig vann. Her er det både vann i bevegelse og
vann i ro. Øverst i Viken starter elvene og renner gjennom fossefall
og fjorder, før det til slutt renner ut i havet. I midten er det mye
bevegelse, altså foss og tømmerfløting.
Det hvite er symbol på ro og fred samtidig som harmoni med
omgivelsene. Det hvite representerer også at vær og vind går
gjennom hele fylket.
I tillegg er det flere vikingkonger fra området som er kjent = krona
Har også tegnet noen flere versjoner, men de blei ganske mørke på
bildet…

516 - Rine Hanssen

GAMLE FREDRIKSTAD

RD8MDP

Det er et stilisert kart med grafiske elementer over
det nye fylket Viken.

517 - Mari Skjevling Erlandsen

HØNEFOSS

FDHMMP

”Fra Hallingskarvet til Skagerak”
Viken fylkeskommune vil strekke seg over et større
område.

ELVEFLØTING

Selv om det er stort så skal hele arealet tilhøre
Viken. Vi skal føle at vi er et fylke.
Elvene har vært viktige gjennom alle tider og er
det fortsatt. Vann er spesialt viktig i våpnene jeg
har tegna.
De største byene i fylket er elvebyer stort sett,
enten dem ligger i nåværende Østfold, eller om
dem ligger f.eks. i Buskerud. Og hvis ikke så er
havet og skogene viktig i byen/på stedet.
Elvefløting og skogsdrift kan man se igjen i
fylkesvåpenet med den brune fargen. Det kan være
symbol på tømmer, vannhjul, men også rester etter
Langhus og helleristninger.
Det blåe er hovedsakelig vann. Her er det både
vann i bevegelse og vann i ro. Øverst i Viken starter
elvene og renner gjennom fossefall og fjorder, før
det til slutt renner ut i havet. I midten er det mye
bevegelse, altså foss og tømmerfløting.

«FRA HALLINGSKARVET TIL SKAGERAK»

Det hvite er symbol på ro og fred samtidig som
harmoni med omgivelsene. Det hvite representerer
også at vær og vind går gjennom hele fylket.
I tillegg er det flere vikingkonger fra området som
alle kjenner fra historiebøkene og som har vært
viktige for området. Krona som kan ses på et par
av våpnene symboliserer disse historiene og de
fine områdene.

SAGHJUL

SAGHJUL

ark 2

517 - Mari Skjevling Erlandsen

HØNEFOSS

FDHMMP

FORSLAG TIL FYLKESVÅPEN TIL VIKEN
SKOGSDRIFT OG ELVEFLØTING

SAGHJUL

Hei! Jeg har tegnet alt for hånd og med tusj, så
formene og fargene kan bedres. Det skal ikke
syntes at man har tegna med tusj …
Har nå fått til å ta bilde av tegningene så dem ikke
ble så mørke.
Tankene bak tegningene:
”Fra Hallingskarvet til Skagerak”
Viken fylkeskommune vil strekke seg over et større
område.
Selv om det er stort så skal hele arealet tilhøre
Viken.

VIKENLAND

VANN OG TØMMER I BEVEGELSE

Elvene har vært viktige gjennom alle tider og er
det fortsatt. Vann er spesialt viktig i våpnene jeg
har tegna.
De største byene i fylket er elvebyer stort sett,
enten dem ligger i nåværende Østfold, eller om
dem ligger f.eks. i Buskerud. Og hvis ikke så er
havet og skogene viktig i byen/på stedet.

SAGBRUK

LYNG I MØRK LILLA, LYS LILLA
OG ROSA

Elvefløting og skogsdrift kan man se igjen i
fylkesvåpenet med den brune fargen. Det kan være
symbol på tømmer, vannhjul, men også rester etter
Langhus og helleristninger.

LYNG OG HISTORIE

Det blåe er hovedsakelig vann. Her er det både
vann i bevegelse og vann i ro. Øverst i Viken starter
elvene og renner gjennom fossefall og fjorder, før
det til slutt renner ut i havet. I midten er det mye
bevegelse, altså foss og tømmerfløting.
Det hvite er symbol på ro og fred samtidig som
harmoni med omgivelsene. Det hvite representerer
også at vær og vind går gjennom hele fylket.

HISTORISKE VIKEN OG
ELVEN VÅR

Flere versjoner av «FRA HALLINGSKARVET TIL
SKAGERAK»
Her er det
gjort noen
endringer
i midten av
bildet 😉😉

I tillegg er det flere vikingkonger fra området som
alle kjenner fra historiebøkene og som har vært
viktige for området. Krona som kan ses på et par
av våpnene symboliserer disse historiene og de
fine områdene.
På de neste sidene har jeg plukket ut våpnene jeg
er mest fornøyd med, med overskrift med hva man
ser
/hva jeg kaller våpnene 😊  Forklaringen  ovenfor 
beskriver alle våpnene jeg har tegnet.

518 - Valler vgs.

SANDVIKA

JUTAPA

Valler vg2 - Kunstklassen:
Solveig Torjussen
Fylkesvåpenet skal vise hva de tre fylkene har til felles. I mitt tilfelle: geografien. Åkrer og
skog er en stor del av Viken sitt areal, og mange kan derfor føle en tilknytning til
våpenskjoldet. Jeg har også et forslag med fjell og skog som også er en stor del av området.
Fargene jeg har brukt er blå og grønn, med hvit bakgrunn fordi blått også kan symbolisere
vann, og store deler av fylket kommer til å ha kystlinje til Oslofjorden. På det andre forslaget
er fargene grønn og gul. Gul kan ses på som gull, og jeg vil si at åkrene våre bærer mye gull.
Grønt symboliserer blant annet vekst, og fylkene skal vokse i hverandre og bli til ett.
Hedvig Kalland
Våpenskjoldet mitt er en form for stilisert eller forenklet versjon av oslofjorden, som binder
de tre fylkene sammen.
Anne Høie Guettler
Tanken bak fylkesvåpenet mitt er å forene de tre fylkeskommunene. Det er derfor jeg har
valgt å bruke det maksimale antallet 3 farger. Det grønne representerer skogbruket og
naturskogen i Buskerud, det hvite er kystlinjen og kyststiene langs Oslofjorden i Akershus, og
det blå representerer Glomma og annen vannstand i idylliske Østfold. Alle tre kommunene
har dessuten alle eller flere av disse trekkene. De tre fargene er en stilisert vik, logisk nok på
grunn av navnet "Viken".
Synne Valvik Kirksæter
Min har en hjort som motiv.

hav og himmelen er lys og fin. Solen er i sentrum, et felles mål som hendene strekker seg etter
og rammer inn. De klare og rene linjene, det åpne hav og den åpne himmelen, og solen som
kilde til alt liv, beskriver en ny start.

Elevene har arbeidet med stilisering av ulike
aspekter. Gjennomgående er naturen som felles
identitetsbærende utgangspunkt for stiliseringen.
Fusjon og samarbeid har også stått sentralt hos
mange.

Sigrid Nessøe Nordmoen
Her er min beskrivelse: Viken ligger hovedsakelig langs Olsofjorden og en ting jeg forbinder
med Olsofjorden er alle furutrærne på Svabergene.
Helene Tegnander:
På mitt første fylkevåpen ser man hvite fjell og blå himmel. (et naturfenomen i alle de tre
fylkene) Mitt andre fylkesvåpen består av tre trekanter som skal forestille hvert av fylkene.
De tre delene utfyller hverandre. Mitt tredje fylkesvåpen er også med på å beskrive naturen i
de 3 fylkene. (her kan det godt være andre farger enn blått og hvitt) Det fjerde fylkevåpenet
skal forestille bølger, og et fjell ut fra bølgene. Handler om at vi må hjelpe andre til å skinne
og at sammen står vi sterkere. (kan også se ut som en vik) På de tre siste forslagene ser vi tre
ulike trær. To av dem består av tre trekanter (ett for hvert fylke), mens det siste er et tre laget
av organiske linjer. Det ene treet har også en pil som peker nedover. Pilen viser at vi ofte er
nødt til "å komme oss ned på jorda" igjen, for ofte kan vi sveve rundt i våre egne drømmer
uten å tenke over realiteten.
Cecilia Møller Blom
Jeg har tegnet et stilisert bilde av Viken på kartet, og deretter fylt det med furutrær. Dette er
fordi barskog er et fellestrekk hos alle de tre fylkene. Jeg har valgt å holde fargene enkle, i og
med at trærne er forholdsvis detaljert

Victoria Bakken:
Viken fylkeskommune har mottoet "Viken viser vei" Dersom man ser etter, kan man se at
diagonalen i forslaget ser ut som en pil. Pilen går opp og bort som viser til en positiv utvikling
og fremgang.
Viken har også tre fokus når det kommer til fremtiden:
1. Bærekraftig Viken skal jobbe for å være en bærekraftig, balansert og livskraftig region.
Treet er med på å symbolisere dette og minne oss på dette målet i fremtidig arbeid.
2. Utvikling Viken skal ta vare på og styrke ulike plattformer. Viken skal utvikles og bruke
ressurser på en god måte. Pilen (forklart tidligere) og treets vekst er med på å symbolisere
utviklingen Viken skal ha.
3. Kompetanse Viken skal ha en sterk digitalisering og innovasjons-kultur. Blåfarge er ofte
brukt i sammenheng med dette, og det er delvis herfra blåfargen kommer.
De tre bladene representerer de tre ulike målene samtidig som de også er et stille minne om de
tre tidligere fylkene som går sammen og former selve treet.
En annen måte disse tre målene kommer frem på er:
Blåfargen - kompetanse
Pilen - utvikling
Treet - Bærekraft
Nanna Karlstrøm:
Da jeg så på kartet over viken fylkeskommune, minnet geogradiske området om to deler som
strekker seg mot hverandre. Dette har jeg illustrert som to hender som strekker seg mot
hverandre, som en metafor på samarbeid og samhold. Bakgrunnen er fjorden med sitt dypblåe

Solveig

Vilde

Victoria
Synne

Vilde

Vilde

Anne

Helene

Abigail

Emily
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518 - Valler vgs.

SANDVIKA

Valler vg2 - Kunstklassen:

Helene

Elevene har arbeidet med stilisering av ulike
aspekter. Gjennomgående er naturen som felles
identitetsbærende utgangspunkt for stiliseringen.
Fusjon og samarbeid har også stått sentralt hos
mange.

Helene

Helene

JUTAPA

Helene

Helene

Martine

Helene

Mathea
Sigrid

Solveig

519 - Reidi Alexandersen

BEKKESTUA

Referansenummer

Tema er Glomma som renner gjennom alle 3
fylkene, broen ved Sarpsborg, vildmark og friluftsliv
og elven som renner ut i havet. Har ikke tatt
stilling til farge valg.

520 - Even Nyhus

ASKER

Forslag til nytt fylkesvåpen

Referansenummer

521 - Siv Bjotveit

BOSTED

Referansenummer

Hei Solveig
Jeg sender inn en skisse til fylkesvåpen. Idéen falt
ned i hodet mitt ved frokostborder i dag. Viken
diskuteres og meningen er mange.
Uansett blir dette et faktum og samarbeid er alfa
Omega for at prosjektet og sammenslåingen skal
lykkes. Derfor tenkte jeg på 2 stiliserte hender som
omfavner Viken.
Lykke til i valget av fylkesvåpen og ha en riktig fin
dag.

522 - Stein Danielsen

bosted

Referansenummer

523 - Sidsel E. Kjølberg Halvorsen

SELLEBAKK

Referansenummer

524 - Terje Ingar Bjørklund

FETSUND

Referansenummer

525 - Werner Winlund

BOSTED

Referansenummer

526 - Lise Gro Andersen

BOSTED

Referansenummer

527 - Mathias Lunde Kristoffersen

BOSTED

Referansenummer

528 - Torleif V. Torjesen

BOSTED

Referansenummer

529 - Cecilia Møller Blom

BOSTED

Referansenummer

Hei. Jeg tenkte jeg skulle levere inn forslaget mitt
til fylkesvåpen, selv om fristen er ute.
Forslaget mitt har omrisset av de tre fylkene i
bakgrunnen. I forgrunnen har jeg lagt på grønne
furu, fordi grønne skoger er et fellestrekk hos de
tre fylkene. Jeg har valgt å kun bruke to farger, for
å gjøre motivet enklere.

530 - 7c Sætre skole
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