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Odd Gunnar Skagestad

Riksvåpenets
varianterog dets herkomst
EN ter<r<oc HoNNøR til LarsTangeraasfor hans
trivelige og informative arrikkel ([.rDposrennr.2,
juni 2005,side8-9) om Riksvåpenets
verianter.
Vår forhenværendeprotokollsjef m.m. må ikke
minst berømmesfor sin forbilledlige tilbakeholdenheti omtalenav de to fenom6nene(departementenesdesignprogramr
og <Peugeot-løvenr.
Ved subtilt å avståfra underfundigherereller
endog antydningsvisekrysreferanser(ennsirilløp
til plumpe ironiseringer),overlaterhan elegantde
eventuellemeta-tematiskeæpektertil leserens
egen fantasiog funderinger.
Thngeraæ'redegiørelsefor vårt norske Riksvåpens
opphav inspirerertil enkeltesupplerendebemerkninger. Deae gielder spesieltpassusen<Dennotske
løue,sotttble introdusert
av kongEink Magnusson
ca. 1280,u enkopiav ilen skotske
løue,(...)n, samt
<Løven
somshjoQfigut
går tilbaketil 1100+alletogble
sannsynligubJørct
berryttetavgrwenav Flanilernr.
KaN prrrn stemme,da?Uaktet hvilke skotskeog
flamskekilder som man underveismåtte ha tappet
fra, har det norske Ritsvåpen ogsåsin egenhistorie og forhistorie. Og Rilsvåpenemforhistorie
som norsk kongaÅpen(skjoldfigur og draktrnerke)
eår iailfa[ tilbake dl tidligst på 1100-ta]let,nærmere bestemtAnnoDomini 1103. Dette beskrivesdeta$ertav Snorre i MagnusBafo5 saga,alvsnttt
24, som omhandler kongensfelttog i lrland og
bakholdsangreperhvor den srridsglademonarken
6kk banesår:<Kong Magnushadde\ielrn på
hodet og rødt skjold, og på den var det innlagt en
løve i gull. (...) Over s$orten haddehan en rød
silketrøye;i den var en løve innsydd foran og bak
med gul silker. Om kongensnærmestevåpendrager (stabssje$Øy'nnd Olboge heter det likeledes
at.han <haddeogsårød silketrøyepå sammemåte
som kongen>.
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Om kong Magnusselv gir sagaenforøwig inntrykk av han var noe av en moteløveog en trendsetter,som giernelot segsiterepå fyndordet
cKongeskalen ha til æreog ikke til langt livr.
At hansintrodulsjon av den g/dne løven på rød
bunn som kongelig s$oldfigur og dnktmerke har
vært et inspirerendeeksempeltil etterfølgelse,
synesrimelig nolc.
Det er ikke kjent hvorvidt MagnusBarfotskonge_
våpen var i sammenhengende
bruk av alle harx
etterfølgeregiennom de påfølgende75 år. Det er
på det reneat det ble brukt av kong Sverrei hans
regieringstid(l 177-1202), og av samtligesenere
norske konger - likeledesav bronpretendenten
hertug Skule (død 1240). Det er imidlertid først
fra og med kong Eirik Magnussonstronbesrigelse
i 1280at det kan siesmed sikkerhetat kongevåpenet ogsåhar hatt sratussom Rikee ofisielle segl
og våpen. Og siden denganghar det også- med
de varianter som er hovedtemaeti LarsThngeraæ'
artikkel - hatt et i hovedsakuforandretmotiv:
Oppreist gull løve på rød bunn med St.Olavsøls
som særtegn.Som en kuriositet skd imidlertid
bemerkesat Riksvåpeneti de fønte åreneogsåvar
utstyrt med 22 roseri s$oldbunnen. Dise ble
fernet i 1285,og har sidenvært merkbartfeværende.
i{oncr har hatt en turbulent historie. Unioner
har kommet og gått,det sammegielder moter med
hensyntil heraldiskdesign. Men det gamlekonge_
våpenethar vært i sammenhengende
bruk som fæt
riksvåpenuånsenskiftendedynætier,såvelgiennom den langeunionstidenmed Danmark som
giennom de forutgåendeog etterfølgendeselvsten_
dighesperioder. I såmåte er det faktisk Europæ
eldsteriksvåpen.Danmarks- i form av kong
Knuds kongevåpen- går tilbake ril ca.1190,og
svenskenes
<TreKronorr kom fønt d i 1364. :ii

