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En Dansk-Svensk "Skygge"? 
Af o. H. M. Baron Haxthausen 

U NDER arbejdet med artiklen 
_En Korsridders Seglstampec 

(HT 5, side 190 ff) kom jeg helt natur
ligt til at ta:nke pa, om den hemldiske 
skygge mon skulle forekomme i dansk 
heraldik. I det f~lgende skal jeg i 
nogenlunde kronologisk ra:kkef~lge re
deg~re for mine unders~gelser i denne 
anledning. Pa forhand beder jeg dog 
la:seren om ikke at opfatte artiklen 
som et eksempel pa moderne vi den
skabelig forskning, men kun tage den 
som et pa samme tid afskra:kkende og 
tillokkende eksempel pa en amat~rs 
planl~se famlen, hans fryd over .funde 
han falder over ved sammentra:f af 
tilfa:ldigheder, og hans ulyksalige 
trang til at drage forhastede konklu
sioner. 

I P. B. Grandjean, Dansk Heraldik, 
1919, omtaies et af Skelm Gerekesen 
i 1461 f~rt vliben, der blasoneres sa
ledes : Tre snwlle .ptele« lagt pa en 
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oprejst lljJve (u.f.). Omtalen ledsages 
af professor H. Storcks tegning fra 
Dansk Vabenbog, 1910 (figur I). Thi-

1. Skelm Gerekesens vdben i profess01· 
H. Storcks gengivelse. 

set og Wittrup, Nyt Dansk Adelslexi
kon, 1904, hvortil vaben bogen knytter 
sig, og K. Prange, Heraldisk N~le, 
1959, blasonerer vabenet pa omtrent 
samme made. Storcks tegning er base
ret pa A. Thisets tegning i Thisct, 
Danske Adelige Sigiller fra det XV., 
XVI. og XVII. Arhundrede, 1905, og 
denne tegning (figur 2) er igen baseret 
pa det origin ale segl. 

Disse smalle ptele er h~jst usa:dvan
lige i dansk heraldik. De er sa smalle, 
at de vel lige Sa godt kunne opfattes 
som brede lodrette skillelinier og f~l
gelig kunne vabenet, da ingen farver 
kendes, blasoneres som: .Tre gange 
lodret delt, heri en oprejst l~ve af mod
sat farve. - eller: .heri skyggen at en 
IljJve c • 

Opfattelsen af l~ven som en skygge 
st~ttes af, at et sadant vaben faktisk 

En Dansk-Svensk "Skygge"? 
Af o. H. M. Baron Haxthausen 

U NDER arbejdet med artiklen 
_En Korsridders Seglstampe« 

(HT 5, side 190 ff) kom jeg helt natur
ligt til at tænke på, om den 'zemldiske 
skygge mon skulle forekomme i dansk 
heraldik. I det fØlgende skal jeg i 
nogenlunde kronologisk rækkefØlge re
degØre for mine undersØgelser i denne 
anledning. På forhånd beder jeg dog 
læseren om ikke at opfatte artiklen 
som et eksempel på moderne viden
skabelig forskning, men kun tage den 
som et på samme tid afskrækkende og 
tillokkende eksempel på en amatørs 
planlØse famlen, hans fryd over .funde 
han falder over ved sammentræf af 
tilfældigheder, og hans ulyksalige 
trang til at drage forhastede konklu
sioner. 
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oprejst lØve (u.f.). Omtalen ledsages 
af professor H. Storcks tegning fra 
Dansk Våbenbog, 1910 (figur I). Thi-

1. Skelm Gerekesens våben i profess01· 
H. Storcks gengivelse. 

set og Wittrup, Nyt Dansk Adelslexi
kon, 1904, hvortil våben bogen knytter 
sig, og K. Prange, Heraldisk NØgle, 
1959, blasanerer våbenet på omtrent 
samme måde. Storcks tegning er base
ret på A. Thisets tegning i Thiset, 
Danske Adelige Sigiller fra det XV., 
XVI. og XVII. Århundrede, 1905, og 
denne tegning (figur 2) er igen baseret 
på det originale segl. 

Disse smalle pæle er hØjst usædvan
lige i dansk heraldik. De er så smalle, 
at de vel lige så godt kunne opfattes 
som brede lodrette skillelinjer og fØl
gelig kunne våbenet, da ingen farver 
kendes, blasoneres som: .Tre gange 
lodret delt, heri en oprejst lØve af mod
sat farve« - eller: .heri skyggen af en 
IØve«. 

Opfattelsen af lØven som en skygge 
støttes af, at et sådant våben faktisk 



har eksisteret. ]. C. Gatterer, Abriss 
der Heraldik, Gottingen und Gotha, 
1773, behandler i en paragraf f.eno
menet den heraldiske skygge og slut
ter med som eksempel at blasonere et 
vaben, der illustreres med den her 
viste figur 3. Ganske vist n<evnes intet 
sl.egtsnavn i forbindelse med eksem
plet, men jeg har sV<ert ved at tro, at 
forfatteren skulle have komponeret et 
imagin.ert vaben for at illustrere noget 
sa specielt som skyggen. 

H. Stanford London mevner ikke 
dette eksempel i sin eHers bade fyldige 
og skarpsindige aEhandlina, The Ghost 
or Shadow as a Charge in Heraldry, 
Oxford 1949. 

Det tre gange lodret delte vaben 
(uden l~veskygge) er i~vrigt forbl~f

fende sj.eldent. Det vises i Grandjean , 
Dansk Heraldi'k, men pa en sadan 
made, at man mol ga ud £ra, at vabe
net ik.,ke er identificeret. Reklamechef 
fan Raneke oplyser, at han i sit kar-

2. Skelm Gerekesells vdben Ira 1461 
A. Thisets gengivelse. 

totek kun finder to middelalderlige 
eksempler, nemlig sl.egten Starkenberg 
fra Schwaben og et ukendt vaben i 
Gelres Vabenbog, et vaben der mulig
vis stammer era Westfalen. 

AHerede pa dette stadium i under
s~gelserne melder sp~rgsmalet sig, 
hvem var Skelm Gerekesen egentlig? 

En dansk-svensk skygge1 

3. Illustration fra J. C. Gatterer, Abriss 
der Heraldik, 1773, visende et eksempel 

pd den heraldiske skygge. 

Noget i det foran mevnte kunne tyde 
pa, at han var af tysk oprindelse, men 
navnet Skelm er n.eppe tysk, snarere 
dansk. Det har da heller ikke v.eret 
mig muligt - hverken ad genealogisk 
eHer heraldisk vej - at s.ette ham i 
forbindelse med nogen kendt tysk 
sl;egt. 

Det eneste man i Danmark ved om 
Skelm Gerekesen er, at hans s.erpr<e
gede segl sidder pa et dokument der 
er dateret den 6. april 1461. Det er 
en kvittering for 400 lybske mark som 
Skelm har modtaget af ridder Age 
Axelsen Thott, h~vidsmand pa Var
berg. Som vidner har Hr. Erik Agesen 
(Age Axelsens s~n) og Karl Bendtsen 
(Age Axelsens svoger af Winstorp
sl.egten?) medbeseglet. Dokumentet 
beror i Rigsarkivet i K~benhavn. 

Henvendelser til Sverige om yder
ligere oplysninger har ikke givet re
suItat. 

Overarkivar ved Rigsarkivet i K~

benhavn Dr. H . Bruun (medlem af 
SHS) far problemet forelagt. J eg bli-

4. Johannes G~rikes vdben (1334) i pro
fess01· H. Storcks gengivelse. 
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har eksisteret. ]. C. Gatterer, Abriss 
der Heraldik, Gottingen und Gotha, 
1773, behandler i en paragraf fæno
menet den heraldiske skygge og slut
ter med som eksempel at blasonere et 
våben, der illustreres med den her 
viste figur 3. Ganske vist nævnes intet 
slægtsnavn i forbindelse med eksem
plet, men jeg har svært ved at tro, at 
forfatteren skulle have komponeret et 
imaginært våben for at illustrere noget 
så specielt som skyggen. 

H. Stanford London nævner ikke 
dette eksempel i sin ellers både fyldige 
og skarpsindige aEhandlinå, The Ghost 
or Shadow as a Charge in Heraldry, 
Oxford 1949. 

Det tre gange lodret delte våben 
(uden lØveskygge) er iØvrigt forblØf
fende sjældent. Det vises i Grandjean , 
Dansk Heraldi'k, men på en sådan 
måde, at man må gå ud fra, at våbe
net ik.,ke er identificeret. Reklamechef 
Jan Raneke oplyser, at han i sit kar-

2. Skelm Gerekesells vdben fra 1461 
A. Thisets gengivelse. 

totek kun finder to middelalderlige 
eksempler, nemlig slægten Starkenberg 
fra Schwaben og et ukendt våben i 
Gelres Våbenbog, et våben der mulig
vis stammer fra Westfalen. 

Allerede på dette stadium i under
sØgelserne melder spØrgsmålet sig, 
hvem var Skelm Gerekesen egentlig? 

En dansk-svensk skygge? 

3. Illustration fra ] . C. Gatterer, Abriss 
der Heraldik, 1773, visende et eksempel 

pd den heraldiske skygge. 

Noget i det foran nævnte kunne tyde 
på, at han var af tysk oprindelse, men 
navnet Skelm er næppe tysk, snarere 
dansk. Det har da heller ikke været 
mig muligt - hverken ad genealogisk 
eller heraldisk vej - at sætte ham i 
forbindelse med nogen kendt tysk 
slægt. 

Det eneste man i Danmark ved om 
Skelm Gerekesen er, at hans særpræ
gede segl sidder på et dokument der 
er dateret den 6. april 1461. Det er 
en kvittering for 400 lybske mark som 
Skelm har modtaget af ridder Age 
Axelsen Thott, hØvidsmand på Var
berg. Som vidner har Hr. Erik Agesen 
(Age Axelsens sØn) og Karl Bendtsen 
(Age Axelsens svoger af Winstorp
slægten?) med beseglet. Dokumentet 
beror i Rigsarkivet i KØbenhavn. 

Henvendelser til Sverige om yder
ligere oplysninger har ikke givet re
sultat. 

Overarkivar ved Rigsarkivet i KØ
benhavn Dr. H . Bruun (medlem af 
SHS) får problemet forelagt. J eg bli-

4. Johannes Gørikes vdben (1334) i pro
tessa,· H. Storcks gengivelse. 
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o. H. M. Haxthausen 

5. lndtarvet atstpbning at Skelm Gereke· 
sens segl. Foto: Lennart Larsen, National· 

museet. 

ver meget diplomatisk ,gjort opm<erk
som pa det ulogiske i, at jeg i undren 
over den smalle peels forekomst i dansk 
heraldik s9>ger a t pavise, at f<enome· 
net i vi rkeligheden er den mindst lige 
sa sj<eldne skygge. Samtidig pr<esen
teres jeg for Johannes Gt/Jrikes vaben 
Era 1334, der viser en bj<elke over en 
oprejst kronet 19>ve (figur 4). H er har 
vi i'kke ale ne to vi'tbe ner, d er ligner 
hinanden, men samtidig en antydning 
af en navnelighed. Ingen har dog hid
til kunnet pavise nogen forbindelse 
mellem disse personer, der er adskilt 
med mere end 100 ar. 

6. Kleventeldts tegning at Anders Peter· 
sw (Panter) til Svanholms segl tra 1391. 
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J eg afstar fra blot at fors9>ge, og 
giver mig i stedet til at studere en 
a£st9>bning af Skelm Gerekesens segl, 
som seglkonservator N. Giirtig (med
lem af SHS) havde fremstillet til mig 
og indfarvet efter den sakaldte »fleet· 
woodske. metode (figur 5). Ved ind· 
farvningen understreges reliefvirknin· 
gen p a helt forbl9>ffende made. De
tailler, der pa det originale segl n<eppe 
kan skelnes, tr<eder nu klart og tyde
ligt frem. Det forekommer mig, at der 
er noget mystisk ved den 19>ve - dens 
hovede og forpoter ligner ikke rigtigt, 
men minder mig snarere om en fugls. 

Dr. Bruun ma alligevel have fattet 
st9>rre interesse for problemet end 
hans ydre afspejlede, .for n<este dag 
modtog jeg en kort meddelelse om, at 
en segltegning »af nogen interesse« 
var fremlagt til mig pa Rigsarkivets 

7. Anders Petersens segl i E. Rondahls 
gengivelse. 

l<esesal. Det vis te sig at v<ere en af 
Kleven feldts tegninger, der viser An· 
den Petcrsen til Svanholm's segl fra 
1391 (figur 6). I skjoldet ses en pant er 
i et lodret »s tribet« felt - og bem<erk 
at »striberne« gar igennem panteren! 

Desv<erre er Klevenfeldt ikke en 
s<erlig palidelig kilde. Det bliver der
for n 9>dvendigt, at konferere med 
Henry Petersen, Danske Adelige Sigil
ler fra det XIII. og XIV. Arhundrede, 
1897, og her finder vi samme Anclers 

o. H. M. Haxthausen 

5. Indfarvet afstØbning af Skelm Gereke· 
sens segl. Foto: Lennart Larsen, National· 

museet. 

ver meget diplomatisk ,gjort opmærk
som på det ulogiske i, at jeg i undren 
over den smalle pæls forekomst i dansk 
heraldik søger a t påvise, at fænome· 
net i vi rkeligheden er den mindst lige 
så sjældne skygge. Samtidig præsen
teres jeg for Johannes GØrikes våben 
fra 1334, der viser en bjælke over en 
oprejst kronet lØve (figur 4). H er har 
vi ikke alene to våbe ner, d er ligner 
hinanden, men samtidig en antydning 
af en navnelighed. Ingen har dog hid
til kunnet påvise nogen forbindelse 
mellem disse personer, der er adskilt 
med mere end 100 år. 

6. Klevenfeldts tegning af Anders Peter· 
sen (Panter) til Svanholms segl fra 1391. 
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J eg afstår fra blot at forsØge, og 
giver mig i stedet til at studere en 
afstØbning af Skelm Gerekesens segl, 
som segl konservator N. Giirtig (med
lem af SHS) havde fremstillet til mig 
og indfarvet efter den såkaldte »fleet· 
woodske. metode (figur 5). Ved ind· 
farvningen understreges reliefvirknin· 
gen p å helt forblØffende måde. De
tai Iler, der på det originale segl næppe 
kan skelnes, træder nu klart og tyde
ligt frem. Det forekommer mig, at der 
er noget mystisk ved den lØve - dens 
hovede og forpoter ligner ikke rigtigt, 
men minder mig snarere om en fugls. 

Dr. Bruun må alligevel have fattet 
større interesse for problemet end 
hans ydre afspejlede, .for næste dag 
modtog jeg en kort meddelelse om, at 
en segitegning »af nogen interesse« 
var fremlagt til mig på Rigsarkivets 

7. Anders Petersens segl i E. Rondahls 
gengivelse. 

læsesal. Det viste sig at være en af 
Kleven feldts tegninger, der viser An· 
den Petersen til Svanholm's segl fra 
1391 (figur 6). I skjoldet ses en panter 
i et lodret »s tribet« felt - og bemærk 
at »striberne« går igennem panteren! 

Desværre er Klevenfeldt ikke en 
særlig pålidelig kilde. Det bliver der
for nØdvendigt, at konferere med 
Henry Petersen, Danske Adelige Sigil
Ier fra det XIII. og XIV. Arhundrede, 
1897, og her finder vi samme Anders 



Petersens segl i K Rondahls streg (fi
gur 7), men uden de lodrette streger. 
Nu kunne det jo ta:nkes, at Anders 
Petersen havde haft to forskeIlige segl
stamper, og derfor besigtiger jeg de 
originale segl savel i Rigsarkivet som 
i Den Arnamagna:anske Samling. Seg
lene er tra en og samme stampe. Vi 
lader fremstille en afst~bning af det 
bedst bevarede eksemplar, og det ind
farvede resultat vises som figur 8. De,
er ingen striber, og der har aldrig va:
ret nogen andre steder end maske i 
hr. Klevenfeldts fantasi. 

Dette liIle sidespring var imidler
tid iUe helt nyttel~st, for nu ser man 
klart, at Skelm Gerekesens vabendyr 
slet ikke er en 19We, men langt snal'ere 
fantasiva:senet den heraldiske panta: 
en I~ve med hornet dragehovede og 
~rnekl~r som forben. 

Den heraldiske panter kendes ellers 
kun fra to danske sla:gters vabener, 
nemlig sla:gten Skarsow (hvis vaben
dyr Thiset i~vrigt ogsa havde opfattet 
som en l~ve) og den efter vabenet op
kaldte Panter-sla:gt. I Skarsow-vabenet 

8. Indfarvet afst~bning af Anders Pete'r
sens segl. Foto: L ennal·t Lal'sell, National-

1ntlseet. 

En dansk-svensk skygge1 

9. Sla!gten Skarsows uiJben i pmfessor 
H. Storcks gengiuelse. 

ses panteren mellem to kedelkroge (fi
gur 9). SIa:gten har ikke va:ret sa:rligt 
udbredt, jeg tror kun to medlemmer 
kendes, og i~vrigt menes sla:gten (vel 
pit grund af navnet) at va:re af uden
landsk herkomst. Det synes udelukket, 
at Skelm kan have va:ret af denne 
sla:gt, og kedelkrogene kan umuligt 
va:re blevet til de tre pa:le. 

Panter-sl<egten har derimod va:ret 
ret betydelig. Sla:gtens genealogi er 
udf~rligt behandlet i Danmarks Adels 
Arbog 1892. Flere af sla:gten f~rte: i 
blat en at stjJlv og rtjJdt skaktavlet pan
ler. Den kendteste gengivelse af vabe- . 
net er tegnet efter Hr. Ove Nielsens 
segl fra 1326 (figur 10). Andre segl 
viser variationer navnlig af h jelmteg
net, men of test indgar pafjer eller pi!.
vifter i h jelmtegnet. Dette bestyrker 
muligheden for Skelms tilknytning til 
denne sla:gt, idet hans hjelmtegn ma
ske snarere skal opfattes som tre pa
vifter end som kedelige riskoste. Men 
mod Skelms forbindelse med Panter
sla:gten taler hans navne; hverken 
Skelm eIler Gereke forekommer i sla:g
tens navne-nexus. 

Ved en videre unders~gelse af 
Skelms segl ser man, at de .smalle 
pa:le« fremtra:der i oph~jet relief som 
vist pit figur 11 a. Den mest . logiske« 
made at udtrykke .tre gange 10dret 
delt « pa, viIle i midten af 1400-tallet 
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Petersens segl i K Rondahls streg (fi
gur 7), men uden de lodrette streger. 
Nu kunne det jo tænkes, at Anders 
Petersen havde haft to forskellige segl
stamper, og derfor besigtiger jeg de 
originale segl såvel i Rigsarkivet som 
i Den Arnamagnæanske Samling. Seg
lene er fra en og samme stampe. Vi 
lader fremstille en afstØbning af det 
bedst bevarede eksemplar, og det ind
farvede resultat vises som figur 8. De,
er ingen striber, og der har aldrig væ
ret nogen andre steder end måske i 
hr. Klevenfeldts fantasi. 

Dette lille sidespring var imidler
tid ikke helt nyttelØst, for nu ser man 
klart, at Skelm Gerekesens våbendyr 
slet ikke er en løve, men langt snarere 
fantasivæsenet den heraldiske panter: 
en lØve med hornet dragehovede og 
ØrneklØr som forben. 

Den heraldiske panter kendes ellers 
kun fra to danske slægters våbener, 
nemlig slægten Skarsow (hvis våben
dyr Thiset iØvrigt også havde opfattet 
som en lØve) og den efter våbenet op
kaldte Panter-slægt. I Skarsow-våbenet 

8. Indfarvet afstøbning af Anders Pete'r
sens segl. Foto: L ennal·t Larsen, National

museet. 

En dansk-svensk skygge? 

9. Slægten Skarsows våben i pmfessor 
H. Storcks gengivelse. 

ses panteren mellem to kedelkroge (fi
gur 9). Slægten har ikke været særligt 
udbredt, jeg tror kun to medlemmer 
kendes, og iØvrigt menes slægten (vel 
på grund af navnet) at være af uden
landsk herkomst. Det synes udelukket, 
at Skelm kan have været af denne 
slægt, og kedelkrogene kan umuligt 
være blevet til de tre pæle. 

Panter-slægten har derimod været 
ret betydelig. Slægtens genealogi er 
udfØrligt behandlet i Danmarks Adels 
Arbog 1892. Flere af slægten fØrte: i 
blåt en af SØlv og rØdt skaktavlet pan
ter. Den kendteste gengivelse af våbe- . 
net er tegnet efter Hr. Ove Nielsens 
segl fra 1326 (figur 10). Andre segl 
viser variationer navnlig af h jelmteg
net, men oftest indgår påfjer eller på
vifter i hjelm tegnet. Dette bestyrker 
muligheden for Ske1ms tilknytning til 
denne slægt, idet hans hjelmtegn må
ske snarere skal opfattes som tre på
vifter end som kedelige riskoste. Men 
mod Skel ms forbindelse med Panter
slægten taler hans navne; hverken 
Skelm eller Gerelu forekommer i slæg
tens navne-nexus. 

Ved en videre undersØgelse af 
Skel ms segl ser man, at de .smalle 
pæle« fremtræder i ophØjet relief som 
vist på figur Il a. Den mest . logiske« 
måde at udtrykke .tre gange lodret 
delt « på, ville i midten af 1400-tallet 

239 



En dansk-svensk skygge? 

sikkert have vxret: skiftevis h!i>je og 
lave feIter, som vist pa figur 11 b. 
Dette svxkker selvsagt opfattelsen af 
skjoldet som vxrende tre gange lodret 
delt, men er langtfra noget »bevis«, 
da der kendes for mange afvigelser til, 
at man i det hele taget kan tale om 
regler. 

Fra det foreliggende materiale kan 
jeg ikke afg~re, hvorvidt de lodrette 
linier skal opfattes som den primxre 
figur i vabenet og vabendyret som 
den sekundxre - eIler omvendt. 

Selv om et heraldisk sigil va:benrets
ligt ma betragtes som identisk med 
mandens »vaben«, kan et sigil ud fra 
en heraldisk-kunstnerisk synsvinkel 
kun anerkendes som 2. klasses heral
dik. Man mangler heraldikens for
nemmeste udtryksmiddel: tinkturerne. 
Den billedlige virkning ma alene bero 
pa plastikken. Det er saledes lidt pro-

10. Panter-sla:gtens vaben i professor 
H. Storcks gengivelse. 
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11. Pa a:ldre segl fremtra:der skillelinier 
i oph~jet relief, men senere bliver det 
mere almindeligt at lade h~je og lave 

felter veksle. 

blematisk ,hvorledes en stakkels stem
pelskxrer skal bxre sig ad med at 
fremstille en skygge. Hertil ma nrev
nes, at man selv i den »gode heral· 
diske periode« trxffer eksempler pa, 
hvad vi i dag viI betegne som .dar
Jig« heraldik. Nar dette er sagt, ma 
man blot undres over, sa forbl!i>ffende 
velbevandret den liIle grav~r i det un
derudviklede Norden var i herald i
kens spidsfindigheder, pa en tid hvor 
trykte heraldiske lxreb~ger slet ikke 
eksisterede. 

ResuItatet af denne >skygge-jagt« 
blev ikke stort. Det ma betragtes som 
afgjort, at Skelm Gerekesens vaben
dyr ikke er en l~ve, men snarere en 
panter. Det er sandsynligt, at hans 
hjclmtegn iJ<ike er tre riskoste, men 
tre pavifter. Det er muligt, at han 
har haft en eIler anden relation til 
Panter-slregten, selv om det er mindre 
sandsynligt, at han selv var af denne 
slxgt. Hans segl er smukt og sxrprx
get, men for kompliceret til, at jeg 
pa det foreliggende t~r udtale mig 
med sikkerhed om, hvordan det b~r 
opfattes. 

En dansk-svensk skygge? 

sikkert have været: skiftevis hØje og 
lave felter, som vist på figur Il b. 
Dette svækker selvsagt opfattelsen af 
skjoldet som værende tre gange lodret 
delt, men er langtfra noget »bevis«, 
da der kendes for mange afvigelser til, 
at man i det hele taget kan tale om 
regler. 

Fra det foreliggende materiale kan 
jeg ikke afgøre, hvorvidt de lodrette 
linier skal opfattes som den primære 
figur i våbenet og våbendyret som 
den sekundære - eller omvendt. 

Selvom et heraldisk sigil vå:benrets
ligt må betragtes som identisk med 
mandens »våben«, kan et sigi! ud fra 
en heraldisk-kunstnerisk synsvinkel 
kun anerkendes som 2. klasses heral
dik. Man mangler heraldikens for
nemmeste udtryksmiddel: tinkturerne. 
Den billedlige virkning må alene bero 
på plastikken. Det er således lidt pro-

10. Panter-slægtens våben i professor 
H. Storcks gengivelse. 
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11. På ældre segl fremtræder skillelinier 
i ophøjet relief, men senere bliver det 
mere almindeligt at lade høje og lave 

felter veksle. 

blematisk ,hvorledes en stakkels stem
pelskærer skal bære sig ad med at 
fremstille en skygge. Hertil må næv
nes, at man selv i den »gode heral· 
diske periode« træffer eksempler på, 
hvad vi i dag vil betegne som .dår
lig« heraldik. Når dette er sagt, må 
man blot undres over, så forblØffende 
velbevandret den lille gravør i det un
derudviklede Norden var i heraldi
kens spidsfindigheder, på en tid hvor 
trykte heraldiske lærebØger slet ikke 
eksisterede. 

Resultatet af denne • skygge-jagt « 

blev ikke stort. Det må betragtes som 
afgjort, at Skelm Gerekesens våben
dyr ikke er en lØve, men snarere en 
panter. Det er sandsynligt, at hans 
hjclmtegn iJ<ike er tre riskoste, men 
tre påvifter. Det er muligt, at han 
har haft en eller anden relation til 
Panter-slægten, selvom det er mindre 
sandsynligt, at han selv var af denne 
slægt. Hans segl er smukt og særpræ
get, men for kompliceret til, at jeg 
på det foreliggende tør udtale mig 
med sikkerhed om, hvordan det bØr 
opfattes. 
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