
I 1939 besluttet Stavanger bystyre at byens vapen

skulle v~re «en liggende avkvistet vinranke med blader

og slyngetrader».

Motivet er f0rste gang kjent som seglavtrykk i et

hyllingsbrev til kong Christian IV fra 1591. S01vsigneten

som byen tok i bruk til hyllingsbrevet er h0yst

sannsynlig laget av en av byens gullsmeder. Signeten

finnes i dag ved ordf0rerens kontor.

Gjennom store deler av 1700 og 1800-tallet vekslet

byens vapen mellom vinranke og eikestubbe. Ideen om

en fast utforming av byens vapen ble tatt opp av
dikteren Alexander L.Kielland i 1902, og vapenet fikk

sin endelige utforming av arkivar Hallvar Tr~tteberg

ved Riksarkive i begynnelsen i I930-arene, etter at

det var fastslatt at det dreide seg om en vinranke.

Vedtaket fra 1939 fastslar ogsa at fargene skal v~re
blatt og gull.

REGLER FOR BRUK
AV ByvApENET

Det er bare Stavanger kommunes administrasjon- og

forvaltningsorganer som kan bruke byens vapen som

merke pa brevark og trykksaker og som segl.

Det kan ogsa brukes som oppslag eller skilt pa

kommunal eiendom.

Byvapenet tillates ikke brukt i forbindelse med privat

forretning som reklame, annonsering eller varemerke.

Ordf0reren kan gi tillatelse til at byvapenet brukes

som merke for stevne- og landsm0tedeltakere nar

m0tene er lagt til Stavanger.

Bruk av vapenet pa souvenirs er ikke tillatt uten

s~rskilt tillatelse fra ordf0reren.

Ordf0reren kan ogsa gi tillatelse til bruk av byvapenet

som pryd pa Stavanger-skip av h0y standard.

Som flagg for Stavanger by brukes byvapenet i

flaggform, guil/gul vinranke pa bla bunn. Byflagget

tillates bare brukt pa kommunens sentrale bygning,

ordf0rer- og formannskapskontor. For 0vrig blir flagget

a bruke etter ordf0rerens n~rmere bestemmelse.

Byflagget kan ogsa brukes pa kommunens

representasjonsbygg (Ledaal).

Byflagget skal skj~res i forholdet 8: 13.

Dette kalles «det gyldne snitt».

ByvApENETS UTFORMING
OG UTF0RELSE

Murkronen i byvapenet skal if01ge Hallvar Tr~tteberg
ha en buet underkant, altsa et tomrom mellom krone

og skjold. Dette «tom rom» skal ha en avvikende farge

- pa trykkpapirets farge. Det samme gjelder me lIom-

rommet mellom clrnene pa kronen.

Ved trykk i en farge

nyttes «strekversjonen».

Ved fargetrykk:

Bla:PMS 293 u

gull eller gul

Sort kontur beholdes

Ved 4-fargetrykk:

Bla: 100 cyan, 56 magenta

Gul: 100 gul, 15 magenta

Sort kontur beholdes
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