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Riksvåpenets
og dets herkomst
EN rRrr oG I'IoNNol\ til Lars Thngeraasfor 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' tilbakeholdenhct i onrtalen av de to Gnom6nene <clepartellrentencs 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.trrtdc
eventr.tellemeta-tetuatiske aspekter til leserens
egcn fantlsi og ftrrtdcrirrgcr.
Tanseraas'redegjør'elsefor vårt n orske l\iksvåpens
opphav inspirerer til enkelte supplerenclebcmerkninger. Dette gielclerspesieltpassusenoDcrr rrorskc
løvt', stttttblc introduscrtau kLnrgEirik Magnusson
løva,(.,./', sanrt
m. 1280, cr en kopi au dcn -sfroLsfrc
11}}-tdllet oa blc
går
tilbake
til
<tLøucn
som skiold,figr
s rstben)tt tct 4v lr('uctr au Flandcrn'>'
sanrtsynli,qui
-fii
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 historie og fbrhistorie. Og l\iksvåpenets forhistorie
sorn norsk kongeuåpen(skjoldfigur og draktmerke)
går iallfall tilbrke til tidligst på 11(X)-tallet,nærrrere bestenrtAnno l)omini 1 103. Dette beskrives 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 våpendrager (stabssjef)Øyvind Olboge heter det likeledes
at han ohadde også rød silketrøye på samme måte
son kongeno.
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Om kong Magnusselv gir sagaenforøvrig rnntrykk av han var noe av en uloteløve og en trendsetter,som gjerne lot segsiterepå fyndordet
<I{onseskal en ha til æreog ikke til langt liv>.
At hansintroduksjon av den gyldne løven på rød
bunn som kongelig skjoldfigur og draktmerkehar
vært et inspirereudeeksertrpeltil ette'rfølgelse,
synesrinrelis nok.
l)et er ikke kjent hvorvidt Masuus lJar{otskongebruk av alle hans
våpenvar i samntenhengende
etterfølgcregiennorn de påfølgende75 år. I)et er
på det rene at det ble brttkt av kong Sverrei hans
regjeringstid(1177-1202),og av saurtligesenerc
norskekonger- likeledesav tronprctendenteu
hertng Skule (død 1240). l)et er imidlertid først
tronbestigelse
fra og med kong Eirik Magr.russons
i 1280at det kan siesmed sikkerhetat kongevåpenet ogsåhar hatt statussom l\ikets offisiellesegl
og våpen. C)gsidendenganghar det også- rned
de variantersonl er hovedtemaeti Larstngeraas'
artikkel - hatt et i hovedsakuforandretmotiv:
Oppreistgull løve på rød bunn med St.Olavsøks
sorn særtegn.Sonr en kr.rriositetskalimidlertid
bemc'rkesat Riksvåpeneti de førsteåreneogsåvar
utstyrt rned22 roseri skjoldbunnen. l)isse ble
f ernet i 1285,og har sidenvært tnerkbart fraværende.
Nonc;p har hatt en turbulent historie. lJnioner
har kommet og gått,det saurnlegieldermoter med
hensyntil heraldiskdesign.Men det gamlekongebruk son åst
våpenethar vært i sammenhengende
riksvåpenuansettskiftendedynastier,såvelgiennom den langeunionstidenmed Danurarksom
gjennom de forutgåendeog etterfølgendeselvstendighetsperioder.I såmåte er det faktiskEuropas
eldsteriksvåpen.Danmarks- i form av kong
Knuds kongevåpen- går tilbaketil ca. 1190,og
<TreKronop kotn først til t 1364.
svenskenes
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Riksvåpenetsvarianterog dets herkomst
EN rnxr oG HoNNØRtil LarsTangeraasfor hans
trivelige og informative artikkel (LlDposten nr.2,
juni 2005,side8-9) om Riksvåpenetsvarianter.
protokollsjefm.m. må ikke
Vår forhenværende
minst berømmesfor sin forbilledlige tilbakeholdenheti omtalenav de to fenom6nene(departeog <Peugeot-løvenri.
mentenesdesignprogram>
Ved subtilt å avståfra underfundighetereller
(ennsicilløp
kryssreferanser
endogantydningsvise
til plumpe ironiseringer), overlaterhan elegantde
eventuellemeta-temetiskeaspektertil leserens
egenåntasi og funderinger.

Om kong Magnusselv gir sagaenforøvrig inntrykk av han var noe av en moteløve og en trendsetter,som'giernelot segsiterepå fyndordet
<Kongeskal en ha til æreog ikke til langt liw.
At hansintroduhsjon av den gyldne løven på rød
bunn som kongelig s\joldfigur og draktmerkehar
vært et inspirerendeeksempeltil etterfølgelse,
synesrimelig nok.

Det er ikke kjent hvorvidt MagnusBarfotskongevåpen var i sammenhengende
bruk av alle hans
etterfølgeregjennomde påfølgende75 fu. Det er
på det rene at det ble brukt av kong Sverrei hans
regjeringstid (1177-t202), og av samdigesenere
redegjørelse
for vårt norskeRiksvåpens norskekonger- likeledesav tronpretendenten
Tangeraas'
hertug Skule (død 1240). Det er imidlertid først
opphav inspirerer til enkelte supplerendebemerk<Dennorsbe fra og med kong Eirilc Magnussons
ninger. Dette gjelderspesieltpassusen
tronbestigelse
i 1280at det kan siesmed sikkerhetat kongevåpeløve,sombleintrodusertau kongEirik Magnusson
net ogsåhar hatt statussom Rikes ofrsielle segl
lwe, (...)>, sant
m. 1280,eren kopiav denskotske
<løvensomshjoldfgurgår tilbaketil ||A}-tdllet ogble og våpen. Og sidendengenghar det også- med
de variantersom er hovedtemaeti LarsThngeraas'
sannsynligvis
først benyttetaugtevendv Flandern,t.
artikkel - hatt et i hovedsakuforandretmotiv:
Oppreistgull løve pårcd bunn med St.Olavsøks
KaN osrre stenune,da?Uaktet hvilke skotskeog
flamskekilder som man underveismåtte ha tappet som særtegn.Som en kuriositet skalimidlertid
bemerkesat Riksvåpeneti de første åreneogsåår
fra, har det norskeRiksvåpenogsåsin egenhistoutstyrt med22 roseri skjoldbunnen.Disseble
rie og forhistorie. Og Riksvåpenetsforhistorie
(skjoldfigur og draktrnerke)
som norsk kongevåpen
fiernet i 1285,oghar sidenvært merkbartfraværende.
går ialfa[ tilbake til tidligst på 1100-tdlet, nærmere bestemtAnnoDomini 1103. Dette beskriavsnitt irlon cr har hatt en turbulent historie. Unioner
ves detafert av Snorre i MagnusBafots søgø,
har kommet og gått,det sammegjeldermoter med
felttog
i
Irland
og
24, som omhandler kongens
hensyntil heraldiskdesign. Men det gamlekongebakholdsangrepethvor den stridsglademonarken
våpenethar vært i sammenhengende
fikk banesår:<Kong Magnushaddehjelm på
bruk som fæt
riksvåpenuansettskiftendedynætier,såvelgienhodet og rødt s$old, og på den var det innlagt en
nom den langeunionstidenmed Danmark som
løve i gull. (...) Over skjortenhaddehan en rød
giennom de forutgåendeog etterfølgendeselvstensilketrøye;i den var en løve innsydd foran og bak
våpendradighetsperioder.I såmåte er det faktisk Europæ
med gul silke>.Om kongensnærmeste
eldsteriksvåpen.Danmarks- i form av kong
ger (stabssjef)Øyvrnd Olboge heter det likeledes
Knudskongevåpen
- går tilbaketil ca.1190,og
at han <haddeogsårød silketrøyepå sammemåte
<TbeKronop kom førsttil i 1364. :!:
svenskenes
som kongen>.
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varianterRiksvåpenets
og dets herkomst
EN TAKKoc HoNNØl{ til LarsTangeraasfor hans
trivelige og informative artikkel (UDposten nr'2'
juni 20{}5,side8-9) onr I\iksvåpenetsvarianter'
protokollsjefm.m. må ikke
Vår forhenværende
tilbakeholminst berømmeslbr sin for"billedlige
clenheti omtalenav de to fenorl,ånene<departeog oPeugeot-lovetro'
nrentenesdesignprogranru
Ved subtilt å avståfra underfundighetereller
(ennsitiliøp
kryssreferanser
enclogantyclningsvise
elegantde
han
til plumpe ironiseringer),overlater
lcserens
til
aspekter
eventuellemeta-tematiske
egenår-rtasiog funderinger.

Om kong Magnus selv gir sagaenforøvrig inntrykk av han var noe av en moteløve og en trendsetter,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,
synesrimelig nok.
l)et er ikke kjent hvorvidt Magnus Barfots kongevåpen 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

for vårt norskeRiksvåpens norske kolrger - likeledes av tronpretendenten
redegjørelse
Tangeraas'
hertug Skule (død 1240). Det er imidlertid først
bemerkopphavinspirerertil enkeltesupplerende
<Dctt
fra og med kong Eirik Magnussot-tstronbestigelse
norske
ninger. l)ette gjelder:spesieltpassusen
i 1280 at det kan siest.uedsikkerhet at kongevåpeMagnttsson
au kongEirik
løuc,sottrblc introdusert
(...)",
net også har hatt statussom Rikets oflisielle segl
satnt
løuc,
m. 1280,cr ctt kopiau dcn skorske
og våpen. Og siden dengang har det også- rned
og
ble
1100-tallet
til
går tilbakc
<,I,øuen
sontskioldfgur
cle varianter sonr er hovedtemaet i Lars Thngeraas'
au Flandern''
augrel)en
sannsynliguis
-førstberytttet
uforandret motiv:
K-ax prrrE stemnle,da?Uaktet hvilke skotskeog
flamskekilder som man underveisrnåtte ha tappet
fra,har det norskeRiksvåpenogsåsirregenhistorie og forhistorie. Og Riksvåpenetsforhistorie
(skjoldfigur og draktmerke)
sonr norsk kongeuåpen
tilbaketil tidligstpå 1100-tallet'nærgår ia11å11
merebestemtAnnol)omini 1103' Dette beskrivesdetrljert av Snorrei MagnusBarfotssagn,avsnttt
24, som omhandler kongensfelttog i Irland og
bakholdsangrepethvor den stridsglademonarken
fikk banesår:<Kong Magnus haddettjelm på
hodet og rødt skjold,og på den var det innlagt en
Iøve i guli. (...) Over skjortenhaddehan en rød
silketrøye;i den var en løve innsydd foran og bak
rned gul silke>.Om kongensnærmestevåpendrager (stabssjef)
Øyvind Olboge heter det likeledes
uhadde
ogsårød silketrøyepå sammemåte
at han
kongenr.
som

ro

artikkel - hatt et i hovedsak
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 fraværende.
NoRGE har hatt en turbulent historie. (Jnioner
har kommet og gått, det samme gielder moter med
hensyn til heraldisk design. Men det gamle kongevåpenet har vært i sammenhengende bruk som åst
riksvåpen uansett skiftende dynastier, såvel gjennorn den lange unionstiden med Danmark som
gjennom de forutgående og etterfølgende selvstendighetsperioder. 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. :

