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Utlåtande
angående Stockholms stads vapen och sigill.
Beredningsutskottet
den 8 nov.
1906.

Riksheraldikern
den 7 nov.
• 1910.

De sigill, stämplar och vapen, som av skilda kommunala myndigheter
användas, förete som bekant stora olikheter. Vanligen förekommer S:t
Eriksbilden i mer eller mindre överensstämmande varianter; på senare
tid har även av några myndigheter Stockholms stads äldsta kända sigill,
stadsmuren med strömmen och däröver stjärnor eller kors, återupptagits.
Med hänsyn till de stora skiljaktigheter, som sålunda förefinnas mellan
olika kommunala sigill, anmodade beredningsutskottet den 8 november
1906 riksheraldikern att uppgöra ett förslag till ett autentiskt stadens
vapen.
I anledning härav överlämnade riksheraldikern den 7 november 1910
ett förslag till vapen, utgörande en blå sköld med S:t Eriks bild i guld
jämte en murkrona på skölden (reproducerat såsom bild 1 i bilaga till
detta utlåtande). Riksheraldikern anförde samtidigt följande.
»Stadens sigill omnämnes för första gången i ett pergamentsbrev från 1281
men är ej där bevarat utan påträffas först under ett brev från 1296. Det visar
en bild, i sina huvuddelar ganska vanlig i stadssigillen från medeltiden: en
borg med krenelerad mur och två krenelerade torn vid ett vatten. Omskriften
lyder 'Sigill= Civium 4e Stochum'. Detta sigill användes en tid framåt, men
den enkla graveringen och den felaktiga inskriften föranledde snart nog anskaffandet av ett annat större och prydligare, vars nu bevarade äldsta avtryck
finnes under Nils Philipssons till Skuttunge donationsbrev till S:t Klara kloster,
daterat den 10 juli 1326. *) I detta stora, vackra och omsorgsfullt utförda sigill
är den förra vapenbilden bibehållen och utgöres här av trenne torn inom en
krenelerad mur, porttorn med uppdraget fällgaller. Vid foten av muren en rad
föremål, troligen ämnade att föreställa böljor men mer liknande kullerstenar.
Detta sigill användes under medeltiden och ännu någon gång in på nyare tiden.
Sista gångern'a som det, efter att på länge ej varit brukat, förekommer å offentliga handlingar, är i riksens ständers trohetsförsäkring 1607 och borgerskapets
trohetsed samma år. Vid den tiden hade emellertid sedan länge, jämsides med
detta och slutligen ligt gott som uteslutande, begagnats ett annat med bilden
av rikets skyddshelgon Sankt Erik. Första gången detta förekommer å någon nu
bevarad handling är under ett brev, utfärdat den 3 maj 1376 av Stockholms
borgmästare och råd. *) Alldeles samma stamp användes i trehundra år, och
samma bild bibehålles i sina huvuddrag allt framgent såsom stadens vapen.
Från år 1526 begagnades en tid även ett litet sekret med endast en krona
i skölden, dock icke i sammanhang med handlingar av 'större vikt. *) Norrmalm
hade länge ett särskilt vapen, använt under riksdagsbeslut första gången år
1604.»

Överståt

-

hettIctränibetel
den 20 mars
1911.

Riksheraldikern.s förslag överlämnades av beredningsutskottet till överståthållarämbetet, som den 20 mars 1911 avgav följande yttrande över
detsamma.
*) Samtliga dessa sigill äro reproducerade i bilagan till detta utlåtande.

KONSTNÄREN YNGVE BERGS FÖRSLAG TILL VAPEN- OCH
SIGILLTYPER FÖR STOCKHOLMS STAD.

BILD 10.

Konstnären Yngve Bergs förslag till normaltyp
för Stockholms stads vapen (blå sköld med
S:t Eriksbild i guld).

Cedrrquists Grafiska A..8., Sthlm
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»Med överlämnande av ett utav riksheraldikern avgivet förslag till Stockholms stads vapen haven I anhållit om överståthållarämbetets utlåtande beträffande ifrågavarande förslag. I anledning härav har ämbetet jämfört detsamma med dels •de i ämbetets och magistr4tens förvar befintliga äldre och
yngre sigill, av vilka avtryck bifogas, dels ock med den i F. Liljeblads 'Svenska
Rikets jämte landskaps, städers och läns vapen' förekommande ritning av Stockholms stads vapen. Såväl i det senare som i överståthållarämbetets och magistratens sigill förekommer S:t Eriks bild. Möjligen kan man tycka, att den av
Liljeblad ritade sköld med böjda och förgyllda kanter är vackrare än riksheraldikerns. Överståthållarämbetet, som företrädesvis är ett statens ämbetsverk,
har emellertid å skölden förutom S:t Eriks bild även tre kronor, över densamma
en kunglig krona och vid sidorna andra emblem. Ämbetet finner riksheraldikerns
förslag icke giva anledning till någon erinran; men anser detsammas godkännande dock icke böra verka ändring i det vapen, som ämbetet nu har.
Såvitt man vet, har Stockholms stads vapen icke blivit av kungl. maj:t fastställt. Samma är ock förhållandet med andra äldre städers vapen. Kungl. fastställelse har åter, företrädesvis under sextonhundratalet, lämnats åt vissa stadsvapen. Ännu den 26 oktober 1877 har konung Oscar II fastställt vapen för
Borgholm. Vapen för Motala och Lysekil lära dock ej vara fastställda. I övrigt
har överståthållarämbetet funnit, att kungl. maj:t den 18 januari 1884 och den
20 februari 1885 fastställt vapen för de särskilda landskapen samt den 30 december 1885 förklarat ett av riksheraldikern avgivet förslag till de svenska
länens vapen icke då föranleda någon kungl. maj:ts åtgärd. Överståthållarämbetet anser fastställelse av stadens vapen icke med nödvändighet erfordras
men vill erinra därom, att i 4 § av lagen om skydd för varumärken den 5 juli
1884 föreskrives, att varumärke ej må registreras, om det innehåller offentliga
vapen. I detta avseende torde en kungl. fastställelse av vapnet vara av avgörande betydelse.»
,

Handlingarna i detta ärende vilade sedermera åtskilliga år hos stadshusnämnden, men då de här icke kunde skaffas till rätta och syntes hava
förkommit, upptogs frågan om åvägabringande av autentiska typer å stadens vapen och sigill inom stadskollegiet under år 1920 till förnyad utredning.
Sedan denna utredning, med det resultat, varom nedan förmäles, avslutats, har emellertid stadshusnämnden den 9 mars i år hos stadskollegiet hemställt, att kollegiet ville vidtaga åtgärder i och för åstadkommande
av ett på officiell väg fastställt Stockholms stads vapen. Vid stadshusets
arkitektoniska utsmyckning hade det i ett flertal fall visat sig lämpligt
och önskvärt att kunna utnyttja Stockholms stads vapen. Något officiellt
vapen funnes emellertid icke, och på olika håll inom förvaltningen nyttjades olika vapen. Några dagar sedan denna skrivelse inkommit till
Stadskollegiet, överlämnades från stadshusnämnden jämväl riksheraldikerns
dittills oanträffbara skrivelse och förslag i vapenfrågan av den 7 november 1910.
•

I syfte att vinna en tillförlitlig utgångspunkt att historiskt bedöma de
olika vapen och sigilltyper, som för Stockholms stad kunna komma i
fråga, anmodades registratorn vid riksarkivet, fil. lic. Ivar Simonsson,
vilken bland annat ägnat frågan om S:t Eriksvapnets ursprung särskilda

Stadshusnämnden
den 9 mars
1922.

Dr Ivar
Simonssons
utredning.
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forskningar, att närmare utreda vilka vapen och sigill, som Stockholms Stads
myndigheter under tidernas lopp använt. Dr Simonsson har sammanfattat
denna utredning i följande, den 18 september 1920 daterade promemoria.
De sigill, som av Stockholms kommunala myndigheter använts under äldre
tider och alltjämt användas, bilda en i hög grad brokig bild med tillsynes
ganska skiftande emblemframställningar. Frånsett några tillfälligt uppkomna
och använda typer låta de emellertid lätt ordna upp sig i en bestämd utveckling och ha egentligen endast att uppvisa två huvudtyper, båda representerande
olika epoker. Den ena och äldsta utgöres av sigillen med avbildning av medeltida befästningsverk, den andra med huvudet av Sankt Erik.
Av den första typen, av äldre forskare vanligen kallad »stadens klämma»,
finnas som bekant två olika sigill. Det äldsta (bild 2), Sveriges veterligen näst
äldsta stadssigill (i Liibeck finnes avdrag av ett sigill för Kalmar stad, som
är äldre), första gången omtalat i ett diplom den 12 augusti 1281, i avdrag
äldst bevarat under ett diplom från den 1 oktober 1296, påverkat av fransk
gravyrkonst och såväl stilistiskt som motivistiskt närstående några andra ungefär
samtida svenska stadssigill (Lödöse, Nyköping m. fl.), av en rätt primitiv hållning och med den en smula oriktiga omskriften »Sigillum civium de Stochum»,
borgarnas i Stockholm sigill. Det är känt i ett tiotal avdrag och sista gången
använt 1324. 'År 1326 dyker upp ett nytt sigill, vars stamp ännu är bevarad
(bild 3, första gången känt i avdrag den 10 juli 1326). Det gamla sigillet har
troligen i något avseende ansetts onöjaktigt (jfr omskriftens Stochum). Detta
andra sigill har av stadens myndigheter (fogde, borgmästare, råd och borgerskap)
uteslutande använts -till år 1376. Stadssigill av denna typ med avbildning av
staden som befästning tillhöra en vitt utgrenad, bestämd sigillgrupp och äro på
visst sätt att betrakta som karaktäristiska för den särställning, som städerna vid
denna tid intogo. De kunna sägas vara uttryck för den självständiga ställning,
som de medeltida städerna under olika förhållanden intogo, de ville visa, så har
en tysk forskare velat förklara deras innebörd, att de representerade en stad,
där borgarna styrde och försvarade sig själva bakom starka fästningsverk.
År 1376 dyker ett nytt sigill upp, det första med Sankt Eriks bröstbild, försett med omskriften »Secretum civitatis Stockholmen sis». Av den sigillstamp,
med vilken detta blivit tryckt, har man emellertid endast ett enda avdrag bevarat, och detta är dessutom ganska dåligt (bild 4). Orsaken, varför Sankt Erik
nu upptagits i stadens sigill, har man att söka i den omständigheten, att Stockholm vid tiden omkring år 1300 kommit att i kyrkligt hänseende lyda under
Uppsala domkapitel, och att stadens församlingskyrka, Storkyrkan, i samband
därmed blivit invigd åt ärkestiftets skyddshelgon Sankt Erik, vilken blev en av
Storkyrkans tre patroner. Från Storkyrkan, vars administration ännu långt in
på 1600-talet stod i ett nära beroende av borgmästare och råd och på sätt pch
vis betraktades som en kommunal institution, har helgonets patronage överförts
på hela staden. Det var en ganska vanlig företeelse under medeltiden, att en
stad hade i sitt sigill samma emblem som sitt domkapitel. (Att märka är, att
Uppsala stad aldrig fört helgonet i sitt vapen, utan en avbildning av domkyrkan!).
Andra sådana svenska stadssigill från medeltiden äro exempelvis Växjö (Sankt
Sigfrid) och Strängnäs (Apostlarna Petrus och Paulus), och liknande förhållanden
finner man även utomlands. Man behöver ej gå längre än till Norge för att få
detta konstaterat. Kristiania (Oslo) har sålunda i sitt sigill sitt domkapitels
skyddshelgon den helige Halvard och Trondhjem sitt, den helige Olof. •
Från den 15 mars 1426 har man avdrag bevarat av ett nytt Sankt Erikssigill, noggrannt kopierat efter det förra och med gamma omskrift (bild 5).
Stampen till detta sigill har använts till omkring år 1570, då man låtit förfärdiga en ny, alltjämt direkt efter den gamla. Denna nya har hållit till omkring 1640, då den utbyttes mot en annan, och denna har räckt till omkring
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1680, då den sigillstamp är förfärdigad, som ännit är bevarad på Stockholms
rådhus (bild 6). Denna företer likväl större avvikelser från det ursprungliga
Sankt Erikssigillet och är även ur skönhetssynpunkt mindre tilltalande. Omskriften är alltjämt densamma. Detta sigill, till utförandet bestämt av borgmästare och råd och ännu bevarat hos dessa, har, fortfarande en viss formell
pretention att gälla som Secretum civitatis stockholmensis.
I nära förhållande till Sankt Erikssigillet står det lilla sigill, vanligen kallat
kronsignetet, som i sin äldsta form från 1400-talets sista år visar en krona med
tre långa flikar och över denna den korta inskriften Stockholm (bild 7). Detta
sigill har under 1600-talet flera gånger gjorts om. År 16-76 gjordes det betydligt större och försågs med detta årtal (bild 8). Det sista kronsignetet tillverkades omkring år 1690. Efter år 1700 har det knappast kommit till användning.
I en uppsats i Sankt Eriks årsbok för år 1920 »Erik den helige som Stockholms skyddspatron», har jag sökt förklara kronan som stadens skyddspatrons
Erik den heliges krona. Sigillet synes mig därför närmast hava karaktären av
ett förminskat Sankt Erikssigill. Kronan är Sankt Erikssigillets mest betecknande detalj. Man vet, att stadens råd i Storkyrkan ägt en avbildning av Sankt
Eriks krona. Under medeltiden, 1500- och 1600-talen användes kronan, gemenligen kallad »stadsens krona», som stadens emblem ej blott i sigill. Det höggs
in i stadens byggnader, och med den brukade stadens lösegendom märkas. Den
förefaller att ha varit mycket populär, och är under långa tider vanligare än
Sankt Eriksbilden. Sedan två århundraden är emellertid »stadsens krona» så
gott som alldeles bortglömd.
Här är endast anledning att syssla med de sigill, som representera staden
som ett kollektivbegrepp. Före år 1636 fanns ej heller egentligen mer än en
kommunal myndighet, borgmästare och råd; magistraten och dess skrivelser, beseglade med stadens sigill antingen de 'gåvo uttryck åt rådet ensamt eller därjämte även inslöt borgerskapet, betraktades som stadens. Sigillen förvarades
och handhades av stadsskrivaren. Från år 1636 har man att räkna med särskilda kommunala organ, kollegierna, och dessa skaffade sig småningom egna
sigill. Detsamma gäller även de nya underdomstolar, som ungefär samtidigt
uppstodo. I deras sigill har man vanligen använt sig av Sankt Eriksbilden.
Två kollegier, handels- och politikollegierna, hade under 1600-talen stadens krona.
Från 1700-talet hade handels-, byggnings- och ämbetskollegierna samt stadsingenjören sigill med rent konstruerade allmänna symboler. Magistraten, som
intill år 1814 var stadens centrala kommunala myndighet, använde och använder
alltjämt Sankt Erikssigillet.
Några bestämmelser angående utseendet och användningen av stadens sigill
hava veterligen aldrig utfärdats eller äro i varje fall icke bevarade. En del
forskare hava emellertid antagit, att alla de tre huvudformer av sigill, som här
omtalats, klämman, sekretet och signetet, under århundradena använts jämsides,
vart och ett för sina olika, begränsade ändamål. Den egentliga hemulsmannen
för denna åsikt är kopparstickaren Sigismund von Vogel, som 1648 avbildade
staden och försåg sitt stick med en upplysande text, där det heter:
»Thenna stadz vapen och äldsta insigel är S. Erichs hufvud, medh en kostelig crona
beprydd, hvilcket aff gambla stadzens mynt noghsampt pröfvas kan, och thet uthan tvifvel
af then orsak, at emedhan S. Ericus bland andra helige i påfvedömet var the svenskes
förnembste patron, ville Stockholm, såsom rijksens hufvudhstadh, sigh hafva approprierat.
Och är thetta insigel thet mäåleste, och ther medh verificeres pass, vidimationes, attestationes, certificationes. Och in summa mäst thet som utrijkes går. Thet mindre är en
crona, hvilket brukas uthi judicial acter och domssaker etc. Thet tridie och störste är
stadsens k-lemma, ther uthi tre torn äre, brukas, när stadhen medh fremmande republiquer
och städher någhot i contracter eller annat hafver at beställa: item uthi vichtige saker
här inrijkes. Men på hvad tijd och aff hvad orsak stadhen hafver begynt att bruka thesse
tvenne andre insigel är alf stadsens handlinger intet kunnogt
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Denna förklaring, som 'vanligen brukat godtagas av senare forskare, är ur
flera synpunkter felaktig. I förbigående kan påpekas, att Sankt Erikssigillet ju
icke är stadens äldsta, liksom att anledningen till att Sankt Erik upptagits i
sigillet är en annan än den uppgivna. Riktigt torde däremot ha angivits den olika
användningen av Sankt Erikssigillet och kronsignetet, sådana förhållandena vore
på Vogels tid. Viktigast för oss att peka på i hans beskrivning är emellertid
hans redogörelse för den s. k. klämmans användning. Därvidlag måste han ha
misstagit sig, ty den användes då icke alls. Det är ingen överdrift att säga,
att klämman i och med Sankt Erikssigillets införande försatts -ur bruk. Av den
undersökning, som jag företagit i det tillgängliga sigillmaterialet i offentliga
arkiv, — vilken naturligtvis på grund av dettas omfång icke kan göra anspråk på
fullständighet, — framgår, att klämman efter år 1376 är i avdrag bevarad inalles
tre gånger, den 30 juli 1440 under lagmannen Mathis Ödhgislassons och hans
hustrus testamente till själakoren i Storkyrkan, den 23 februari 1594 under
Stockholms borgerskaps trohetsförsäkran till konung Sigismund och sista gången
den 18 mars 1607 under en stadens förklaring angående de misshagliga rådsherrarna. Anledningen till att klämman kommit att fästas under dessa dokument måste ha varit rent tillfällig. Stampen till densamma bevarades alltjämt
i det s. k. »stadsskåpet», där stadsskrivaren förvarade sigillen. Den hade i
olikhet med de övriga sigillstamparna använts så sällan, att den icke nämnvärt
nötts, och man kan icke finna någon annan förklaring, än att man av rent Misstag förbisett, att den sedan 1300-talet icke längre brukades som stadens sigill.
Vogels uppgift, att den skulle använts i kontrakten med främmande stater, är
nog icke heller tillförlitlig. Hans mening är ju ganska dunkel, men man får
väl antaga, att han under denna rubrik skulle räknat de trohetsförsäkringar,
som staden avgivit till främmande härskare. Såväl när staden underkastar sig
konung Kristian I (1498) och Hans (1499, båda i det danska riksarkivet) som
konung Kristian Tyrann (den 8 september 1520, i svenska riksarkivet) har man
hängt Sankt Erikssigillet under pergamenten. Detta sistnämnda sigill har överhuvud alltid använts »uthi vichtige saker» såväl inrikes som utrikes. Vogel
anger kronsignetet som ett domstolssigill, men det har icke varit dess ursprungliga och uteslutande uppgift. Avdrag av detta sigill har man äldst bevarade
från en lång rad av brev, som staden i politiska angelägenheter sänt riksföreståndaren Svante Sture, och som nu förvaras i Sturearkivet i Köpenhamn.
Efter reformationen kan man dock säga, att kronans vanliga uppgift är att besegla domar och framförallt fastebrev. För samma ändamål har man emellertid
jämsides använt Sankt Erikssigillet. Det senare har särskilt brukats, när man
velat, som ju ofta var fallet, ha ett fastebrev mera påkostat i avseende på utstyrseln och torde ha varit en kostnadsfråga, som avgjorts av stadsskrivaren.
Efter år 1700 är, som redan påpekats, kronsignetet helt utträngt av Sankt
Erikssigillet.
Att Sankt Erikssigillet var Stockholms egentliga sigill, därom voro alla 1600talets antikvariska forskare ense, och de se i detta med obestridlig rätt en
åldrig tradition.
Byrger Jarl thär näst så lagar
medan then staden behagar
at han Swergis hufvudstadh blef,
honom sköna frij heter skref.
Til sköldemerke then by gaf
ansiktet sanchte Erick af,
som var Swergis rijkes patron,
medh långt hår, thet har en gulkron,
säger Johannes Messenius i »En lustigh och trowärdig chrönika om Stocholm».
Visserligen är det ju en historisk oriktighet, att Birger Jarl givit staden Sankt
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Eriksvapnet, men stroferna ge i alla fall ett gott uttryck för detta emblems
centrala ställning och innebörd i den stockholmska traditionen och antydde, vad
man i gamla dagar trodde detta innebära.
Att man likaledes inom magistraten ansåg det Sankt Erikssigill, som denna
använde som representant för staden, som en slags sigill-likare, efter vilken nya
sigill både för denna själv och för andra stadens olika myndigheter borde förfärdigas, torde även ha varit en genom århundradena fortlevad åsikt. Då stadens
södra kämnersrätt 1730 hos magistraten begärde att erhålla ett eget sigill, re,
solverade magistraten med bifall härtill, att detta »skal förfärdigas med samma
stämpel som stadsens större sigill, dock af något mindre form» (magistratens
ekonomiprotokoll 1730 15/4 , rådhusarkivet), och med detta »sta dsens större sigill»
avsåg man Sankt Erikssigillet.
I äldre tider var man mycket noga med, att när ett nytt sigill skulle göras,
sedan det gamla blivit utnött eller på annat sätt gjorts obrukbart, detta skulle
i möjligaste måtto bliva likt det gamla, och det kan man ju väl förstå, då man
därvid beaktade såväl den rättsliga innebörden i sigillet som känslan för tradition och stiltrohet. De ganska många äldre följdvarianterna av Sankt Erikssigillet och kronsignetet äro tydliga exempel härpå. Först med 1700-talet begynner den stil- och smaklöshet i fråga om återgivande av Sankt Eriksbilden,
under vilken vi alltjämt leva, och som åstadkommit en mängd i hög grad misslyckade former.
Då det gäller att för staden skapa ett enhetligt sigill och återgå till gammal
god sed, är det därför onekligen mest i överensstämmelse med allt vad tradition
heter att upptaga medeltidens Sankt Erikssigill. Klämman kan redan vid 1300talets mitt sägas ha förlorat sin betydelse, och från samma tid fortlever en snart
600-årig, ständigt rikt levande och bevarad tradition, att stadens sigill är det,
som visar Sankt Eriks kronprydda huvud. Även det under 1500- och 1600-talet
använda mindre kronsigillet förmedlade likaledes en Sankt Erikstradition, och
det har större historisk rätt att återupptagas än de båda klämmorna. Det medeltida Sankt Erikssigillet står stilistiskt sett nära några Sankt Eriksskulpturer i
trä från tiden omkring 1300, en viktig tid för Erikslegendens utformning, bevarade i landskyrkor i Svealand. Den förnämsta av dessa är den, som finnes i
Roslagsbro kyrka i Uppland (bild 9), ett sällsynt vackert medeltida konstverk.
Från samma tid som det äldsta stockholmska Sankt Erikssigillet och utsprungen
ur samma andliga rörelse, som också ligger bakom detta, synes man ha god
anledning att taga hänsyn till denna bild, då det gäller att skapa ett icke blott
riktigt och stiltroget, utan också vackert stockholmskt sigill.

På grundval av denna utredning uppdrogs åt konstnären Yngve Berg
att i samråd med lic. Simonsson uppgöra förslag till standardtyp för
Stockholms stads vapen och sigill, grundat på S:t Eriks bild. Efter åtskilliga olika försök har herr Berg numera fullgjort detta uppdrag (förslaget till vapensköld reproducerat i färg såsom bild 10 i bilagan till
detta utlåtande, sigillet reproducerat såsom bild 11). Samtidigt har herr
Berg överlämnat facsimiler och förslag till standardtyper å stadens klämma,
det äldsta sigillet med stadsmuren, samt kron.signetet, avsedda att jämte
S:t Eriksvapnet och sigillet tjäna till ledning vid olika dekorativa uppgifter, där man önskar använda stadens emblem. Samtliga dessa förslag
hava återgivits i bilaga till detta utlåtande (bild 7, 8, 12 och 13).
Riksheraldikern har på förfrågan i skrivelse den 11 innevarande maj
månad förklarat sig icke hava något att erinra emot herr Yngve Bergs
förslag till Stockholms stads vapen (bild 10).

K OM tnäre,i,
Yngve Bergs
förslag.

592

Ut/. nr 181 år 1922

Efter anmodan hava jämväl professor 011e lijortzberg, herr Carl G.
Laurin samt professor Ragnar Östberg granskat de uppgjorda förslagen
samt avgivit följande utlåtande över desamma.
Sedan borgarrådet Oscar Larsson anmodat oss att ur konstnärlig synpunkt
granska av konstnären Yngve Berg i samråd med registratorn vid riksarkivet
fil. lic. Ivar Simonsson uppgjorda förslag till vapen och sigill för Stockholms
stad få vi med anledning härav anföra följande.
De av herr Berg uppgjorda förslagen till vapen och sigill, avsedda att reproduceras i svart och vitt samt att eventuellt graveras till stamp, hava vi funnit
ur skönhetssynpunkt synnerligen tilltalande samt genom sin smakfulla och förnäma teckning väl lämpade för sina ändamål, på samma gång som de synas
lyckligt ansluta sig till de historiska traditionerna på detta område.
Den i blått och guld målade vapenskölden har likaså ur konstnärlig synpunkt
mycket tilltalat oss. Dess dekorativa och stränga hållning har synts oss på ett
lyckligt sätt lösa den icke alldeles lätta uppgiften att av S:t Erikshuvudet forma
en för hithörande ändamål lämplig symbol.
På grund av vad vi sålunda anfört få vi livligt tillstyrka ett antagande av
de framlagda förslagen.
Stadskollegiet.

Såsom av den ovan återgivna utredningen framgår, talar den historiska

traditionen avgjort för vapentyperna med Erik den heliges bild, och det
torde överhuvudtaget icke vara tvivelaktigt, att S:t Eriksvapnet sedan
flera århundraden måste betraktas såsom Stockholms officiella vapen.
Med hänsyn härtill har det icke synts stadskollegiet nödvändigt eller lämpligt, att Stockholms stad hos kungl. maj:t anhåller om fastställelse å S:t
Eriksvapnet, vilket, i motsats till de nyinrättade städernas vapen, som
pläga fastställas av kungl. maj:t, kan stödja sig på en uråldrig historisk
tradition. Några nämnvärda praktiska fördelar torde en dylik fastställelse
ej heller för Stockholms del medföra.
I likhet med beredningsutskottet år 1906 finner stadskollegiet emellertid autentiska typer å stadens vapen och sigill önskvärda. Inom stadens
förvaltning böra icke, såsom för närvarande är fallet, en mängd olika
varianter av vapnet och sigillet förekomma.
Lämpligen höra därför av stadsfullmäktige enhetliga . vapen- och sigilltyper fastställas att lända till efterrättelse för de särskilda förvaltningsmyndigheterna. De förslag, som i detta hänseende av konstnären Yngve
Berg i samråd med en historisk fackman uppgjorts, har stadskollegiet,
i likhet med de särskilda sakkunniga, som i ärendet yttrat sig, funnit
såväl ur historisk som ur skönhetssynpunkt tilltalande. Förslagen omfatta,
såsom av det ovanstående framgår, dels en vapensköld med S:t Eriksbilden
(bild 10), dels ett sigill (bild 11, avsett att reproduceras i svart och vitt
samt att graveras. till sigillstamp).
Ett fastställande av dessa normaltyper för stadens vapen och sigill bör
givetvis icke förhindra, att för dekorativa ändamål såsom stadens emblem
därjämte användas andra, fordom nyttjade sigilltyper, liksom för övrigt
även under tidigare århundraden — såsom av den ovan återgivna utredningen framgår — vid sidan av S:t Erikssigillet för särskilda ändamål å
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stadens vägnar användas andra märken, exempelvis det s. k. kronsignetet.
De av konstnären Yngve Berg uppgjordå, facsimilerna av vissa äldre sigill
(bild 7, 8, 12 och 13, avsedda att reproduceras i svart och vitt) hava
synts stadskollegiet lämpade att i sådana fall komma till användning, men
givetvis böra icke dessa, uteslutande för dtkorativa ändamål avsedda sigilltyper bliva föremål för någon särskild fastställelse.
Stadskollegiet hemställer sålunda,
-

att stadsfullmäktige måtte såsam normaltyper för stadens vapen
och sigill, att i förekommande fall användas inom stadens förvaltning, fastställa de förslag, som i bilaga till detta utlåtande
återgivits såsom bild 10 och 11.
Stockholm den 26 maj 1922.
Å stadskollegiets vägnar :
ALLAN CEDERBORG
OSCAR LARSSON

Yngve Larsson

Reservation av fröken Anna Lindhagen, som ansett, att tävlan bort
anordnas för lösningen av förevarande spörsmål,

•
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Bilag a

BILD 1.
Riksheraldikerns förslag den 7 november 1910
till Stockholms stads vapen. »En blå sköld
med S:t Eriks bild i guld. På skölden
en murkrona.>

BILD 2.
»Stadens klämma», första gången omtalad
1281, bevarad i ett tiotal avdrag
1296-1324.

BILD 3.
»Stadens klämma>, första avdrag från 1326,
uteslutande använt till 1376, sista gången
använt 1607; stampen ännu bevarad.
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• BILD 4.

BILD 5.

Älsta bevarade avdrag av
S:t Erikssigillet (1376).

S:t Erikssigillet från 1426. Stampen till detta
använt till 1570, då en ny förfärdigades,
vilken användes till 1640. Den därefter
använda utbyttes 1680 mot en ny
(se bild 6).

BILD 6.
S:t Erikssigill efter 1680 - års stamp,
vilken ännu bevaras
å rådhusarkivet..

BILD 7 och 8 — se efter bild 13-!
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BILD 9.
Fotografi av huvudet av 8:t Eriksbilden
i Roslagsbro kyrka i Uppland (se
avgjutningen i stadskollegiets
stora sal i stadshuset,.
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KONSTNÄREN YNGVE BERGS FÖRSLAG TILL VAPEN- OCH
SIGILLTYPER FÖR STOCKHOLMS STAD.
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BILD 11.

01,

Stockholms stads sigill, avsett för reproducering
i svart och vitt (vid . gravering till stamp
böra bokstäverna göras något magrare).
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BILD 12

och 13.

Stadens älsta klämma med fufiständigad och korrigerad text.
Bild 12 avsedd för reproduktion i svart och vitt,
bild 13 att graveras till sigillstamp.
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KONSTNÄREN YNGVE BERGS FÖRSLAG TILL VAPEN- OCH
SIGILLTYPER FÖit STOCKHOLMS STAD.

BILD 7.
Facsimile av kronsignetet från slutet av 1400talet. Stampen förkommen, teckningen
utförd efter ett avdrag å papper. —
Detta signet användes numera •
såsom bomärke i stadsfullmäktiges och stadskollegiets bibliotek.

BILD 8.
Fa,csimile av kronsignetet från 1676. Stampen ,
finnes beVarad å rådhusarkivet.
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SIGILLTYPER FÖR STOCKHOLMS STAD.
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BILD 14, 15 och 16.
Exempel å stadens vapen med text, numera använda
å stadens brevpapper och handlingar.
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