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KotrlurNreR Odd Gunnar Skagestad

Om kong Magnus selv gir sagaen forøwig inn-
trykk av han var noe av en moteløve og en trend-
setter, som gierne lot seg sitere på fyndordet
cKonge skal en ha til ære og ikke til langt livr.
At hans introdulsjon av den g/dne løven på rød
bunn som kongelig s$oldfigur og dnktmerke har
vært et inspirerende eksempel til etterfølgelse,
synes rimelig nolc.

Det er ikke kjent hvorvidt Magnus Barfots konge_
våpen var i sammenhengende bruk av alle harx
etterfølgere giennom de påfølgende 75 år. Det er
på det rene at det ble brukt av kong Sverre i hans
regieringstid (l 177 -1202), og av samtlige senere
norske konger - likeledes av bronpretendenten
hertug Skule (død 1240). Det er imidlertid først
fra og med kong Eirik Magnussons tronbesrigelse
i 1280 at det kan sies med sikkerhet at kongevåpe-
net også har hatt sratus som Rikee ofisielle segl
og våpen. Og siden dengang har det også - med
de varianter som er hovedtemaet i LarsThngeraæ'
artikkel - hatt et i hovedsak uforandret motiv:
Oppreist gull løve på rød bunn med St.Olavs øls
som særtegn. Som en kuriositet skd imidlertid
bemerkes at Riksvåpenet i de fønte årene også var
utstyrt med 22 roser i s$oldbunnen. Dise ble
fernet i 1285, og har siden vært merkbart fe-
værende.

i{oncr har hatt en turbulent historie. Unioner
har kommet og gått, det samme gielder moter med
hensyn til heraldisk design. Men det gamle konge_
våpenet har vært i sammenhengende bruk som fæt
riksvåpen uånsen skiftende dynætier, såvel gien-
nom den lange unionstiden med Danmark som
giennom de forutgående og etterfølgende selvsten_
dighesperioder. I så måte er det faktisk Europæ
eldste riksvåpen. Danmarks - i form av kong
Knuds kongevåpen - går tilbake ril ca. 1190, og
svenskenes <Tre Kronorr kom fønt d i 1364. :ii

Riksvåpenets varianter -
og dets herkomst

EN ter<r< oc HoNNøR til Lars Tangeraas for hans
trivelige og informative arrikkel ([.rDposren nr.2,
juni 2005, side 8-9) om Riksvåpenets verianter.

Vår forhenværende protokollsjef m.m. må ikke
minst berømmes for sin forbilledlige tilbakehol-
denhet i omtalen av de to fenom6nene (departe-
mentenes designprogramr og <Peugeot-løvenr.
Ved subtilt å avstå fra underfundigherer eller
endog antydningsvise krysreferanser (ennsi rilløp
til plumpe ironiseringer), overlater han elegant de
eventuelle meta-tematiske æpekter til leserens
egen fantasi og funderinger.

Thngeraæ' redegiørelse for vårt norske Riksvåpens
opphav inspirerer til enkelte supplerende bemerk-
ninger. Deae gielder spesielt passusen <Den notske
løue, sottt ble introdusert av kong Eink Magnusson
ca. 1280, u en kopi av ilen skotske løue, (...)n, samt
<Løven som shjoQfigut går tilbake til 1100+allet og ble
sannsynligubJørct berryttet av grwen av Flanilernr.

KaN prrrn stemme, da? Uaktet hvilke skotske og
flamske kilder som man underveis måtte ha tappet
fra, har det norske Ritsvåpen også sin egen histo-
rie og forhistorie. Og Rilsvåpenem forhistorie
som norsk kongaÅpen (skjoldfigur og draktrnerke)
eår iailfa[ tilbake dl tidligst på 1100-ta]let, nær-
mere bestemtAnno Domini 1103. Dette beskri-
ves deta$ert av Snorre i Magnus Bafo5 saga,alvsnttt
24, som omhandler kongens felttog i lrland og
bakholdsangreper hvor den srridsglade monarken
6kk banesår: <Kong Magnus hadde \ielrn på
hodet og rødt skjold, og på den var det innlagt en
løve i gull. (...) Over s$orten hadde han en rød
silketrøye; i den var en løve innsydd foran og bak
med gul silker. Om kongens nærmeste våpendra-
ger (stabssje$ Øy'nnd Olboge heter det likeledes
at.han <hadde også rød silketrøye på samme måte
som kongen>.
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