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Min våg
vag till heraldiken
AR man genomlevt bortåt
bort1lt femtio 1Ir
år
utan att ha haft det minsta begTepp
begrepp
om vad ordet .heraldik> betyder, har
man gått
g1ltt miste om mycket, med tanke på
p1l
huru omfattande, larorikt
Uirorikt och intressant
detta amne ar.
I yngre 1Ir
år hade jag sjalv endast en vag
fOrestaHning om vad heraldiken omfOrestaIlning
span de, men tanken ville dock garna forspande,
knippa ordet heraldik med ordet harold.
hiirold.
En harold hade man val någon
n1lgon gång
g1lng i
ynglinga1lren sett avbildad i någon
ynglingaåren
n1lgon tidning eller
eHer bok eller
eH er hort taIas
tal as om i olika
sammanhang.
samrnanhang.
Det skulle droja hela sextio 1Ir,
år, innan
jag inhamtade de elementaraste kunskaper
om heraldiken. Det var också
ocks1l av en ren
slump jag kom att bli medlem av Societas
Heraldica Scandinavica; genom dess egen
tidskrift bl. a. fick jag tillfalle
tillfaIle att fordjupa mig i detta fascinerande amne.
Salunda borjade det:
Sålunda

H

Omkring 1Ir
år 1920 visade en av mina anhoriga upp en ganska tung sigiIIstamp
sigiIlstamp av
mycket enkelt utfOrande och frågade
fr1l.gade mig,
om jag kunde ttyda
yda texten på
p1l densamma.
Att det bl. a. fanns ett vapen på
p1l stampen,
intresserade mig foga. Jag begrep for·

resten platt intet om privata vapen på
p1l
den tiden. Men textens ell er rattare sagt
initialernas bet
betydelse
ydelse grubblade jag daremot en Ung stund på.
p1l. Dar stod blott
.E & B G T B., om jag såg
s1lg ratt. Slutligen hade jag dragit mina konklusioner:
det gamla sigiIlet
sigillet måste
m1lste sannolikt h a tillhort någon
n1lgon kanske for hundratals 1Ir
år sedan
avsomnad firma i Gotebmg, t. ex. Eriksson & Bergstr6m
Bergstrom eller
eHer något
nllgot Iiknande.
Varfor skulle
skuHe då
d1l .G T B. just bet
betyda
yda
Gote/}prg? Jo, jag hade i n1lgot
G6tebprg?
något sammanhang sett denna forkortning.
Hur som haver. Jag fick denna stamp
som gåva
g1lva av min slakting, och darefter
fick stampen vil
viI a i min skrivbordslåda
skrivbordsl1lda i
hela fyrtio år,
lIr, utan att jag agnade den en
minsta tanke.
På
P1I våren
v1'tren 1961 upptackte jag en a nnons
ang. gamla masstamplar, som onskades
och efterl ystes (vissa årtal
lIrtal saknades i en
serie). Jag kom just då
dll att tanka på
p1l min
gamla stamp. Annonsen gaIlde visserIigen
visserligen
icke stampar, men jag tog mig i aila
alia fall
friheten
fTiheten tillskriva chefen for den massa,
som annonserat, for att efterhora, om
denne mojligen kunde g,e mig någon
n1lgon upplysning
Iysning om vad tex
texten
ten i stampen (E & B
G T B) betydde. Det kan vara bra att
gora sig dum ibland!
iblandl
Rekordsnabbt erholl jag det vanliga
svaret, att han sjaIv inte var sardel
sardeles
es bevandrad ifråga
ifrllga om stamplar, men att han
overlamnat mitt brev till en av sina vanner (som ansågs
ans1\.gs vara en skicklig heraldiker) fOr besvarande. Darmed var jag
inne på
p1l ratt vag.• Vannen., f.o.
f. o. medlem
i S.H .S., agnade saken ett mycket stort
intresse och delgav mig i det utforliga
svarsbrevet de slutsatser, han kommit till .
Av det otydliga sigillavtrycket jag medsan t ville han dock ttyda
yda bokstaverna till
. E S H G T B. (i st. f . • E & B G TB.).
T B.).
Bland andra nyheter han meddelade mig
var att hj artvapnet - det i vapenskoldens
mitt befintliga mindre vapnet - anger
atten. Detta visste jag icke forut. Då
Da for
brevskrivaren tillganglig heraldisk Iittera-
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Min vag
viig till heraldiken
tur icke rackte till for att identifiera
idetHifiera sigilI svarsskrivelse
svarsskri vel se 22 aapril
pril 1964 bekrafta r
let,
Iet, tillråclde
tillrlldde han mig att tilIskriva ord-, , Statsheraldikern, att mina slutsatser ang.
stampen voro riktiga. Vid punktunderfOranden
fOran
den i ovannamnda sallskap
salIskap for liisIOssiikningar i Riksarkivets enskilda samning av gåtan.
gatan. En ytterligare vink alItså
alItsa i
lingar ha aven avtryck av stampen påpllmitt forskande.
forskande.
traffats i olika serier, t.ex.
t.ex . i brev till Carl
Innan ordforande i SHS tillskrevs, hade
Gustaf och till rikskanslern Axel Oxenjag åstadkommit
astadkommit ett tydligare sigillavtryck.
stierna, samtliga avtryck från
fran 1652-1654.
Enligt detta kunde jag med sakerhet fastJag tillåter
tillllter mig att in extenso återgiva
lItergiva
sIll, att bokstaverna i stampen var .E
slå,
.E S B
vad Statsheraldikern bl.a. skriver:
G TB
T B •. Detta var alltså
alltsa den tredje och
.Stampen har ett betydande intresse
sista tydningen av bokstaverna.
och skulle val forsvara sin plats i någon
nllgon
Frlln ordfOranden i SHS erholl jag efter
Från
av våra
vllra offentliga samlingar, av vilka
de noggranna beskrivningar jag gjort av
Riddarhusets vackert exponerade kollekstampen det vanliga, kondsa
koncisa och betydeIbetydelvllra adliga atters
tion av stampar med våra
sefulla beskedet att .sigillet tillhører
tillh!llrer greve
Sten
bock, se Klingspor: Sveriges riddarStenbock,
vapen ar den framsta och mest omfattande i sin art •.
skaps och adels vapenbok, 1890, tavle 1>.
Min fortjusning blev givetvis stor. StenRiddarhusgenealogen i Stockholm, som
bock var for mig inte något
nllgot frammande
har hand om Riddarhusets stamp- och
namn preds.
precis. Hur val minnes jag inte från
frlln
sigillsamlingar, har fått
flltt del av min korskoltiden
skol
tiden .Stenbocks kurir. samt hans
respondens med Statsheraldikern, och i
.getapojkar>. Men det fanns flera Stenbrev till undertecknad ber han att på
pll det
bockar eller .Greve Stenbock>.
uppriktigaste få
fll Iyckonska till detta
.fynd. och till utredningens resultat.
Genom tillmotesgående
tillmotesgllende från
frlln platsens
.Riddarhuset har knappast någon
nagon sådan
slIdan
bibliotek och Uppsala Universitetsbibliodyrgrip i den annars så
slI vardefulla stamptek erholl jag som 11In
lån det praktfulla
samlingen,. skriver Riddarhusgenealogen
samIingen,.
verket av Klingspor. En så
slI tung och dyrbar bok måste
mllste dock studeras inom bibliobl.a.
teksvaggar!
Med varm hand skall jag overlamna
Det var en stor gladje att kunna konsden kara stampen i hans vård.
vllrd.
Hade jag på
pa ett tidigare stadium haft
tatera, att avbildningen i boken av Greve
nagon kannedom om Heraldiska sektionen
någon
Stenbocks vapen helt overensstamde med
ell er om de adliga atternas vapen, så
eller
sa hade
hjartvapnet i min sigilIstamp.
sigillstamp. Men annu
vagen till gåtans
gatans losning icke varit så
sa
återstod
lIterstod en del saker att utreda. Vad belång. Statsheraldikern hade givetvis kun11Ing.
tydde t.ex.
t.ex. G T
TB?
Bl Efter flitiga biblioteksnat lamna prompt besked. Men då
da hade
besiik och 11Ingvarigt
långvarigt pluggande kom jag
jag också
ocksa gått
gatt miste om den spanning
till det resultatet, att E S B måtte
mlltte betyd
betydaa
ell er ttjj usning, som siikandet steg fOr steg
eller
E"ik Sten Back, och då
E,'ik
dll jag under de
skanker.
fortsatta forskningarna i olika lexica bl.a.
Och så
sll slutade den korta sagan om
fann att Erik Stenbock skrev sig Greve
.Erikssons & Bergstroms i Gotcborg. siTill Bogesttnd
Bagesttnd (nuvarande Ulricehamn)
gill, som till slut forvandlades till .Erik
syntes den saken vara klar. Det ftterstod
återstod
Stenbocks, Greve till Bogesund •.
blott att få
fll det bestyrkt av Riksarkivets
Bruna Fr. Ronnerstam.
Bruno
Rannerstam.
Heraldiska Sektion i Stockholm.
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