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Riksvåpenets varianter r

og dets herkomst

EN rRrr oG I'IoNNol\ til Lars Thngeraas for hans

trivelige og infornrative artikkel (Ul)posten nr'2,

juni 2005, side B-9) om Riksvåpellets varlanter'

Vår forhcnværende protokollsjef nr.ur. nrå ikke

nrinst berønrrres fbr sin forbilledligc' tilbakehol-

denhct i onrtalen av de to Gnom6nene <cleparte-

llrentencs clesigr, pr ogralu)) og nl)eltgeot-loven>.

Ved subtilt å avstå fra underfr-rndigheter eller

endog antydninusvise kryssreGranser (ennsi tilløp

til plunrpe ironiserittger), overlater han e:leg.trrt dc

eventr.telle meta-tetuatiske aspekter til leserens

egcn fantlsi og ftrrtdcrirrgcr.

Tanseraas' redegj ør'else for vårt n orske l\iksvåpens

opphav inspirerer til enkelte supplerencle bcmerk-

ninger. Dette gielcler spesielt passusen oDcrr rrorskc

løvt', sttttt blc introduscrt au kLnrg Eirik Magnusson

m. 1280, cr en kopi au dcn -sfroLsfrc løva, (.,./ ' , sanrt

<tLøucn som skiold,figr går ti lbake ti l  11}}-tdllet oa blc

s a nrt s ynli,qui s -fii rst ben )t t t ct 4v lr('uctr au Flan dcrn'>'

KnN nEr"rn stemnle, da? Uaktet hvilke skotske og

flamske kilder som man underveis uåtte ha tappet

fi"a, har det norske l\iksvåpen også sin egen histo-

rie og fbrhistorie. Og l\iksvåpenets forhistorie

sorn norsk kongeuåpen (skjoldfigur og draktmerke)

går iallfall t i lbrke ti l  t idligst på 11(X)-tallet, nær-

rrere bestenrt Anno l)omini 1 103. Dette beskri-

ves detaljert av Snorre t' Magnus Bafots søga, avsnitt

24, som omhandler kongens felttog i Irland og

bakholdsangrepet hvor den stridsslade uronarken

fikk banesår: <Kong Magnus hadcle hjelm på

hodet og rødt skjold, og på den var det innlagt en

løve i gr.r11. (...) Over skjorten hadde han en rød

silketrøye; i den var en løve innsydd foran og bak

med gul silke>. Om kongens nærmeste våpendra-

ger (stabssjef) Øyvind Olboge heter det likeledes

at han ohadde også rød silketrøye på samme måte

son kongeno.
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: Kctvt;rarNTAI\ Odcl Gurrnar Sklqcstarl

Om kong Magnus selv gir sagaen forøvrig rnn-

trykk av han var noe av en uloteløve og en trend-

setter, som gjerne lot seg sitere på fyndordet

<I{onse skal en ha til ære og ikke til langt liv>.

At hans introduksjon av den gyldne løven på rød

bunn som kongelig skjoldfigur og draktmerke har

vært et inspirereude eksertrpel til ette'rfølgelse,

synes rinrelis nok.

l)et er ikke kjent hvorvidt Masuus lJar{ots konge-

våpen var i samntenhengende bruk av alle hans

etterfølgcre giennorn de påfølgende 75 år. I)et er

på det rene at det ble brttkt av kong Sverre i hans

regjeringstid (1177-1202), og av saurtlige senerc

norske konger - likeledes av tronprctendenteu

hertng Skule (død 1240). l)et er imidlertid først

fra og med kong Eirik Magr.russons tronbestigelse

i 1280 at det kan sies med sikkerhet at kongevåpe-

net også har hatt status som l\ikets offisielle segl

og våpen. C)g siden dengang har det også - rned

de varianter sonl er hovedtemaet i Lars tngeraas'

artikkel - hatt et i hovedsak uforandret motiv:

Oppreist gull løve på rød bunn med St.Olavs øks

sorn særtegn. Sonr en kr.rriositet skal imidlertid

bemc'rkes at Riksvåpenet i de første årene også var

utstyrt rned 22 roser i skjoldbunnen. l)isse ble

f ernet i 1285,og har siden vært tnerkbart fra-

værende.

Nonc;p har hatt en turbulent historie. lJnioner

har kommet og gått, det saurnle gielder moter med

hensyn til heraldisk design. Men det gamle konge-

våpenet har vært i sammenhengende bruk son åst

riksvåpen uansett skiftende dynastier, såvel gien-

nom den lange unionstiden med Danurark som

gjennom de forutgående og etterfølgende selvsten-

dighetsperioder. I så måte er det faktisk Europas

eldste riksvåpen. Danmarks - i form av kong

Knuds kongevåpen - går tilbake til ca. 1190, og

svenskenes <Tre Kronop kotn først til t 1364.



Korvtuexran Odd Gunnar Skagestad

Ri ksvåpenets varianter -
og dets herkomst

EN rnxr oG HoNNØR til Lars Tangeraas for hans
trivelige og informative artikkel (LlDposten nr.2,
juni 2005, side 8-9) om Riksvåpenets varianter.

Vår forhenværende protokollsjef m.m. må ikke
minst berømmes for sin forbilledlige tilbakehol-
denhet i omtalen av de to fenom6nene (departe-

mentenes designprogram> og <Peugeot-løvenri.
Ved subtilt å avstå fra underfundigheter eller
endog antydningsvise kryssreferanser (ennsi cilløp
til plumpe ironiseringer), overlater han elegant de
eventuelle meta-temetiske aspekter til leserens
egen åntasi og funderinger.

Tangeraas' redegjørelse for vårt norske Riksvåpens
opphav inspirerer til enkelte supplerende bemerk-
ninger. Dette gjelder spesielt passusen <Den norsbe
løve, som ble introdusert au kong Eirik Magnusson
m. 1280, er en kopi av den skotske lwe, (...)>, sant
<løven som shjoldfgur går tilbake til ||A}-tdllet og ble
sannsynligvis først benyttet au gteven dv Flandern,t.

KaN osrre stenune, da? Uaktet hvilke skotske og
flamske kilder som man underveis måtte ha tappet
fra, har det norske Riksvåpen også sin egen histo-
rie og forhistorie. Og Riksvåpenets forhistorie
som norsk kongevåpen (skjoldfigur og draktrnerke)
går ialfa[ tilbake til tidligst på 1100-tdlet, nær-
mere bestemtAnno Domini 1103. Dette beskri-
ves detafert av Snorre i Magnus Bafots søgø, avsnitt
24, som omhandler kongens felttog i Irland og
bakholdsangrepet hvor den stridsglade monarken
fikk banesår: <Kong Magnus hadde hjelm på
hodet og rødt s$old, og på den var det innlagt en
løve i gull. (...) Over skjorten hadde han en rød
silketrøye; i den var en løve innsydd foran og bak
med gul silke>. Om kongens nærmeste våpendra-
ger (stabssjef) Øyvrnd Olboge heter det likeledes
at han <hadde også rød silketrøye på samme måte
som kongen>.

IO

Om kong Magnus selv gir sagaen forøvrig inn-
trykk av han var noe av en moteløve og en trend-
setter, som'gierne lot seg sitere på fyndordet
<Konge skal en ha til ære og ikke til langt liw.
At hans introduhsjon av den gyldne løven på rød
bunn som kongelig s\joldfigur og draktmerke har
vært et inspirerende eksempel til etterfølgelse,
synes rimelig nok.

Det er ikke kjent hvorvidt Magnus Barfots konge-
våpen var i sammenhengende bruk av alle hans
etterfølgere gjennom de påfølgende 75 fu. Det er
på det rene at det ble brukt av kong Sverre i hans
regjeringstid (1177-t202), og av samdige senere
norske konger - likeledes av tronpretendenten
hertug Skule (død 1240). Det er imidlertid først
fra og med kong Eirilc Magnussons tronbestigelse
i 1280 at det kan sies med sikkerhet at kongevåpe-
net også har hatt status som Rikes ofrsielle segl
og våpen. Og siden dengeng har det også - med
de varianter som er hovedtemaet i LarsThngeraas'
artikkel - hatt et i hovedsak uforandret motiv:
Oppreist gull løve pårcd bunn med St.Olavs øks
som særtegn. Som en kuriositet skal imidlertid
bemerkes at Riksvåpenet i de første årene også år
utstyrt med22 roser i skjoldbunnen. Disse ble
fiernet i 1285,og har siden vært merkbart fra-
værende.

irlon cr har hatt en turbulent historie. Unioner
har kommet og gått, det samme gjelder moter med
hensyn til heraldisk design. Men det gamle konge-
våpenet har vært i sammenhengende bruk som fæt
riksvåpen uansett skiftende dynætier, såvel gien-
nom den lange unionstiden med Danmark som
giennom de forutgående og etterfølgende selvsten-
dighetsperioder. I så måte er det faktisk Europæ
eldste riksvåpen. Danmarks - i form av kong
Knuds kongevåpen - går tilbake til ca. 1190, og
svenskenes <Tbe Kronop kom først til i 1364. :!:
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Riksvåpenets varianter -
og dets herkomst

EN TAKK oc HoNNØl{ til Lars Tangeraas for hans

trivelige og informative artikkel (UDposten nr'2'

juni 20{}5, side 8-9) onr I\iksvåpenets varianter'

Vår forhenværende protokollsjef m.m. må ikke

minst berømmes lbr sin for"billedlige tilbakehol-

clenhet i omtalen av de to fenorl,ånene <departe-

nrentenes designprogranru og oPeugeot-lovetro'

Ved subtilt å avstå fra underfundigheter eller

enclog antyclningsvise kryssreferanser (ennsi tiliøp

til plumpe ironiseringer), overlater han elegant de

eventuelle meta-tematiske aspekter til lcserens

egen år-rtasi og funderinger.

Tangeraas' redegjørelse for vårt norske Riksvåpens

opphav inspirerer til enkelte supplerende bemerk-

ninger. l)ette gjelder: spesielt passusen <Dctt norske

løuc, sottr blc introdusert au kong Eirik Magnttsson

m. 1280, cr ctt kopi au dcn skorske løuc, (...)", satnt

<,I,øuen sont skioldfgur går tilbakc til 1100-tallet og ble

sannsynliguis -først berytttet au grel)en au Flandern''

K-ax prrrE stemnle, da? Uaktet hvilke skotske og

flamske kilder som man underveis rnåtte ha tappet

fra, har det norske Riksvåpen også sirr egen histo-

rie og forhistorie. Og Riksvåpenets forhistorie

sonr norsk kongeuåpen (skjoldfigur og draktmerke)

går ia11å11 tilbake til tidligst på 1100-tallet' nær-

mere bestemtAnno l)omini 1103' Dette beskri-

ves detrljert av Snorre i Magnus Barfots sagn,avsnttt

24, som omhandler kongens felttog i Irland og

bakholdsangrepet hvor den stridsglade monarken

fikk banesår: <Kong Magnus hadde ttjelm på

hodet og rødt skjold, og på den var det innlagt en

Iøve i guli. (...) Over skjorten hadde han en rød

silketrøye; i den var en løve innsydd foran og bak

rned gul silke>. Om kongens nærmeste våpendra-

ger (stabssjef) Øyvind Olboge heter det likeledes

at han uhadde også rød silketrøye på samme måte

som kongenr.
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KovnlprurRtt Odd Gunnal Sk:rgest:rd

Om kong Magnus selv gir sagaen forøvrig inn-

trykk av han var noe av en moteløve og en trend-

setter, som gierne lot seg sitere på $rndordet
<Konge skal en ha til ære og ikke til langt liv>'

At hans introduksjon av den gyldne løven på rød

bunn som kongelig skjoldfigLrr og draktmerke har

vært et inspirerer.rde eksel.npel til etterfølgelse,

synes rimelig nok.

l)et er ikke kjent hvorvidt Magnus Barfots konge-

våpen var i sammenhengende bruk av alle hans

etterfølgere giennom de påfølgende 75 år. Det er

på det rene at det ble brukt av kong Sverre i hans

regjeringstid (1 177 *1202), og av sarntlige senere

norske kolrger - likeledes av tronpretendenten

hertug Skule (død 1240). Det er imidlertid først

fra og med kong Eirik Magnussot-ts tronbestigelse

i 1280 at det kan sies t.ued sikkerhet at kongevåpe-

net også har hatt status som Rikets oflisielle segl

og våpen. Og siden dengang har det også - rned

cle varianter sonr er hovedtemaet i Lars Thngeraas'

artikkel - hatt et i hovedsak uforandret motiv:

Oppreist gull løve på rød bunn rned St.Olavs øks

sonr særtegn. Som en kuriositet skal imidlertid

bemerkes at Riksvåpenet i de første årene også var

utsfyrt med 22 roser i skjoldbunnen. Disse ble

f ernet i 1285, og har siden vært merkbart fra-

værende.

NoRGE har hatt en turbulent historie. (Jnioner

har kommet og gått, det samme gielder moter med

hensyn til heraldisk design. Men det gamle konge-

våpenet har vært i sammenhengende bruk som åst

riksvåpen uansett skiftende dynastier, såvel gjen-

norn den lange unionstiden med Danmark som

gjennom de forutgående og etterfølgende selvsten-

dighetsperioder. I så måte er det faktisk Europas

eldste riksvåpen. Danmarks - i form av kong

Knuds kongevåpen - går tilbake til ca. 1190, og

svenskenes <Tre Kronon> kom først tll i 1364. :


