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G0yevabenet og Ibsska11en 
Fortstettelse til artiklen om Trollevabenet 

Heraldisk Tidsskrift nr. ll , 1965, side 9. 

Af Sven Tito Achen 

HEL T mods at trolden er muslinge
skallen, ofte kaldet I bsskallen, 

en af de alleralmindeligste figurer i 
heraldikken. F. eks. i England er den 
en dominerende figur i ca. 4 % af alle 
vabener, d.v.s. i mindst 2000, maske 
adskilligt flere. I Rietstaps Armorial 
General, der indeholder ca. 105.000 
vlibener, ister nederlandske, franske og 
tyske, er muslingeskallen den vigtigste 
figur eller en af de vigtigste i ca. 2200 
vlibener. Som et eksempel pa heral
dikkens variationsmuligheder kan det 
ntevnes, at foruden G9>yevabenet (der 
er medtaget), er der kun et af disse 
ca. 2200 vlibener, som indeholder tre 
muslingeskaller arrangeret pa samrne 
made som G9>yes (se figur I), nemlig 
en tysk familie Neydeck, hvis skaller 
imidlertid er r9>de i hvidt felt. 

1. AlliancevAbener for Birgitte Gf6ye, til 
hf6jre (hvide skaller i bUt felt), og Herluf 
Trolle; dette sidste er courtoisievendt. 
Tegning af Jan Raneke til Herlufsholm 

Skole. 
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I Danmark findes der muslingeskal
ler i vabener tilh9>rende 25-30 ade
lige eller borgerlige familier, saledes 
G9>ye, Baden, Jernskteg, Rotfeld, Pe
tersdorff, Rosencrone, Munk, Steen, 
Rasl9>f, Bagge, Koll, Kierulff, Liitken, 
Fox-Maule, Tiichsen, Grove, Dreyer, 
Simonsen, Petersen, Wahl, de Coninck, 
Michelet, m.fl. Danmarks teldste kend
te borgerlige vaben, Truid Romild
sens fra 1277, indeholder muslinge
skaller. 

Der er muslingeskaller i flere dan
ske herreds- og kommunevlibener, og 
endelig er muslingeskallen meget al
mindelig i den gejstlige heraldik; her
om senere. 

Sla:gten Goye 
Det teldste bevarede eksempel i Dan
mark pli et vaben med tre muslinge
skaller anbragt skrat i skjoldet (figur 
2) er fra 1264 og sidder i et segl for 
drosten Matheus de Floretorp (nu 
Flarup; pa det sydlige Lolland), som 
faldt i Estland 1268. Pa grund af det
te vaben anses han for en G9>ye, selv 
om man ikke kan pavise forbindelse 
mellem ham og Mogens Gt/Jye til 
Kren kerup (ogsa pa Lolland), der le
vede i 1300-tallets anden halvdel, f~r

te n~jagtigt samme vaben, og er den 
f~rste autentiske G~ye. Han var Bir
gittes farfars farfars far. 

Mogens G~yes s~n var ridderen 
Axel Mogensen Gt/Jye, d~d f~r 1411, 
og hans s~n igen var ridder Mogens 
Axelsen Gt/Jye, der ntevnes 1411 og 
1450. 

Gøyevåbenet og Ibsska11en 
Fortsættelse til artiklen om Trollevåbenet 

Heraldisk Tidsskrift nr. Il , 1965, side 9. 

Af Sven Tito Achen 

HELT modsat trolden er muslinge
skallen, ofte kaldet Ibsskallen, 

en af de alleralmindeligste figurer i 
heraldikken. F. eks. i England er den 
en dominerende figur i ca. 4 % af alle 
våbener, d.v.s. i mindst 2000, måske 
adskilligt flere. I Rietstaps Armorial 
General, der indeholder ca. 105.000 
våbener, især nederlandske, franske og 
tyske, er muslingeskallen den vigtigste 
figur eller en af de vigtigste i ca. 2200 
våbener. Som et eksempel på hera 1-
dikkens variationsmuligheder kan det 
nævnes, at foruden GØyevåbenet (der 
er medtaget), er der kun et af disse 
ca. 2200 våbener, som indeholder tre 
muslingeskaller arrangeret på samme 
måde som Gøyes (se figur l), nemlig 
en tysk familie Neydeck, hvis skaller 
imidlertid er rØde i hvidt felt. 

l. Alliancevåbener for Birgitte Gøye, til 
højre (hvide skaller i blåt felt), og Herluf 
Trolle; dette sidste er courtoisievendt. 
Tegning af Jan Raneke til Herlufsholm 

Skole. 
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I Danmark findes der muslingeskal
ler i våbener tilhØrende 25-30 ade
lige eller borgerlige familier, således 
Gøye, Baden, Jernskæg, Rotfeld, Pe
tersdorff, Rosencrone, Munk, Steen, 
RåslØf, Bagge, Koll, Kierulff, Liitken, 
Fox-Maule, Tiichsen, Grove, Dreyer, 
Simonsen, Petersen, Wahl, de Coninck, 
Michelet, m.fI. Danmarks ældste kend
te borgerlige våben, Truid Romild
sens fra 1277, indeholder muslinge
skaller. 

Der er muslingeskaller i flere dan
ske herreds- og kommunevåbener, og 
endelig er muslingeskallen meget al
mindelig i den gejstlige heraldik; her
om senere. 

Slægten Gøye 

Det ældste bevarede eksempel i Dan
mark på et våben med tre muslinge
skaller anbragt skråt i skjoldet (figur 
2) er fra 1264 og sidder i et segl for 
drosten Matheus de Floretarp (nu 
Flårup; på det sydlige Lolland), som 
faldt i Estland 1268. På grund af det
te våben anses han for en Gøye, selv 
om man ikke kan påvise forbindelse 
mellem ham og Mogens Gøye til 
Kren kerup (også på Lolland), der le
vede i 1300-tallets anden halvdel, fØr
te nØjagtigt samme våben, og er den 
fØrste autentiske GØye. Han var Bir
gittes farfars farfars far. 

Mogens GØyes sØn var ridderen 
Axel Mogensen Gøye, dØd fØr l4Il, 
og hans sØn igen var ridder Mogens 
Axelsen Gøye, der nævnes 1411 og 
1450. 



2. Drosten Matheus de Floretorps segl, 
under et dokument i arkivet i Liibeck 
dateret 16. august 1264. F;fter Henry Pe
tersen. Det er ikke kun pa grund af vabe
net, at Matheus anses for en Gpye, ogsa 
sl;cgtsgardenes beliggenhed tyder pa del. 
Gi3yemes to stambesiddelser i 1300-tallet 
og senere, Kjelstrup og Kj<erstrup, l1i gan-

ske t<et ved Floretorp (Flarup). 

Mogens Axelsen G9>yes s9>n, Birgit
tes farfar, var rigsmarsk Eskil Gr(Jye, 
d9>d 1506, og hans s9>n, Birgittes far, 
var rigshovmester Mogens Eskilsen 
Gr(Jye, stadigv::ek til Krenkerup (m.m.) 
som d9>de 1544. 

Birgitte Gr(Jye er f9>dt omkring 1511, 
og d9>de 1574. Familien G9>ye udd9>de 
1698 med Birgittes farbroders s9>nne
s9>ns s9>nnes9>n, geheimerad Marcus 
Gr(Jye, hvis kiste star under det pom
p9>se monument i Herlufsholm Kirke. 

SI::egtsnavnet er benyttet allerede fra 
1300-tallet. Det blev stavet forskelligt 
(G9>ye, Goye, G9>yde, Gi9>de, Gj9>e, 
Gi9>e, Gi9>, GY9>, Gye, G9>Y, G9>e), men 
det synes sikkert, at det b9>r udtales 
med to stavelser. N avnets betydning 
er uklar, men det har i hvert fald ikke 
noget at g9>re med en gr(Jg. 

En af heraldikkens mest f<engslende 
aspekter er de enkelte vabenm::erkers 
oprindelse: Hvad var det, der tilskyn
dede folk til at dekorere deres (hidtil 
udekorerede) skjolde med ne top de og 

Gpyevdben og Ibsskal 

de figurer? I dette tilf::elde: Hvorfor 
109 den f~rste vabenf~re G~ye tre 
muslingeskaller som sit m::erke, an
bragt pa skd i skjoldet? 

Herom vides der desv::erre intet. Om 
et stort antal af de muslingeskaller, 
der figurerer i andre vabener ved man 
imidlertid, at de har en forbindelse 
med helgenen St. jakob, og man t~r 
derfor maske ogsa for G9>yevabenets 
vedkommende tro pa en sadan sam
menh::eng. I alle fa Id er Ibsslwllens 
historie v::erd at fort::elle. 

St. Jakob og bans skal 
.Ibsskallen« siger vi, og vi ved alle, 
hvad der menes: pilgrimmenes ken de
tegn, muslingeskallen, opkaldt efter 
Sanla Ib eller Sankt jakob*), dvs. Ja
kob den £ldre, Zebed::eus' 59>n, en af 
.J esu tolv apostle, og den f9>rste af dis
se som led martyrd~den, vistnok ar 
44, henrettet af Herodes Agrippa 1.
Men hvorfor er St. Jakobs attribut en 
muslingeskal? 

En g::engs forklaring - f. eks. gen
taget i Grandjeans »Dansk heraldik« 
- er, at muslingeskallen associeredes 
med ham pa grund af hans mange og 
lange s~rejser, men dette er ikke no
gen overbevisende udl::egning. Ser 
man muslinger pa en s9>rejse? Kunne 
man ikke have fundet et rimeligere 
attribut for en sejlende helgen? 

En anden forklaring gar ud pa, at 
middelalderens pilgrimme brugte en 
stor muslingeskal som kombineret tal
lerken, drikkekrus og tiggerskal. En 
rnuslingeskal blev pa denne made e£
terhanden kendetegnet for en pilgrim, 
og da St. Ib - ligeledes efterhanden 

*) Pa dansk lakobsmusling eller Ibsskal 
(dette ord tidligst fra 1400-tallet). Tysk: 
lacobslnuschel. Fransk: coquille (de) Saint 
Iacques. Engelsk: St. l ames' shell. 
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2. Drosten Matheus de Floretorps segl, 
under et dokument i arkivet i Liibeck 
dateret 16. august 1264. F;fter Henry Pe
tersen. Det er ikke kun på grund af våbe
net, at Matheus anses for en Gøye, også 
slægtsgårdenes beliggenhed tyder på det. 
Gøyemes to stambesiddelser i 1300-tallet 
og senere, Kjelstrup og Kjærstrup, lå gan-

ske tæt ved Floretorp (Flårup). 

Mogens Axelsen Gøyes sØn, Birgit
tes farfar, var rigsmarsk Eskil Gøye, 
dØd 1506, og hans sØn, Birgittes far, 
var rigshovmester Mogens Eskilsen 
Gøye, stadigvæk til Krenkerup (m.m.) 
som dØde 1544. 

Birgitte Gøye er fØdt omkring 1511, 
og dØde 1574. Familien Gøye uddØde 
1698 med Birgittes farbroders sØnne
sØns sØnnesØn, geheimeråd Marcus 
Gøye, hvis kiste står under det pom
pØse monument i Herlufsholm Kirke. 

Slægtsnavnet er benyttet allerede fra 
1300-tallet. Det blev stavet forskelligt 
(Gøye, Goye, GØyde, GiØde, Gjøe, 
GiØe, Giø, Gyø, Gye, Gøy, Gøe), men 
det synes sikkert, at det bØr udtales 
med to stavelser. Navnets betydning 
er uklar, men det har i hvert fald ikke 
noget at gØre med en gøg. 

En af heraldikkens mest fængslende 
aspekter er de enkelte våbenmærkers 
oprindelse: Hvad var det, der tilskyn
dede folk til at dekorere deres (hidtil 
udekorerede) skjolde med netop de og 

Gøyevdben og Ibsskal 

de figurer? I dette tilfælde: Hvorfor 
tog den fØrste våbenfØre Gøye tre 
muslingeskaller som sit mærke, an
bragt på skrå i skjoldet? 

Herom vides der desværre intet. Om 
et stort antal af de muslingeskaller, 
der figurerer i andre våbener ved man 
imidlertid, at de har en forbindelse 
med helgenen St. Jakob, og man tØr 
derfor måske også for GØyevåbenets 
vedkommende tro på en sådan sam
menhæng. I alle fald er IbssIwlIens 
historie værd at fortælle. 

St. Jakob og hans skal 
.Ibsskallen« siger vi, og vi ved alle, 
hvad der menes: pilgrimmenes kende
tegn, muslingeskallen, opkaldt efter 
Sankt Ib eller Sankt Jakob*), dvs. Ja
kob den Ældre, Zebedæus' sØn, en af 
Jesu tolv apostle, og den fØrste af dis
se som led martyrdØden, vistnok år 
44, henrettet af Herodes Agrippa 1.
Men hvorfor er St. Jakobs attribut en 
muslingeskal? 

En gængs forklaring - f. eks. gen
taget i Grandjeans »Dansk heraldik« 
- er, at muslingeskallen associeredes 
med ham på grund af hans mange og 
lange sørejser, men dette er ikke no
gen overbevisende udlægning. Ser 
man muslinger på en sørejse? Kunne 
man ikke have fundet et rimeligere 
attribut for en sejlende helgen? 

En anden forklaring går ud på, at 
middelalderens pilgrimme brugte en 
stor muslingeskal som kombineret tal
lerken, drikkekrus og tiggerskål. En 
muslingeskal blev på denne måde ef
terhånden kendetegnet for en pilgrim, 
og da St. Ib - ligeledes efterhånden 

*) På dansk Jakobsmusling eller Ibsskal 
(dette ord tidligst fra 1400-tallet). Tysk: 
Jacobslnuschel. Fransk: coquille (de) Saint 
.Jacques. Engelsk: St. James' shell. 
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Sven Tito Achen 

3. Ligsten fra ca. 1300 i Tyrsted Kirke, 
Vejle Amt, over .Petrus dictus Krelherc , 

del' er fremstillet som pilgrim, med stav, 
palmekvist, og pose med en Ibsskal p1\.. 
Efter . Danske Gravstene fra Middelalde
ren c , 1889, af J. B. Ljilffler. At djilmme 
efter de bevarede fremstilIinger af mid
delalderlige pilgrimme var det tU ind i 
1400-tallet det almindeligste at brere Ibs
skallen pa pilgrimsposen; efter den tid 
gik man over til i reglen at anbringe Ibs-

skallen pa den opkrammede rejsehat. 

- hlev anset for pilgrimmenesskyts
helgen, blev pilgrimmenes skal til . Ibs 
skal«, hans specielle attribut. Denne 
meget plausible forI,laring holder 
imidlertid n<eppe stik; der er intet, 
der tyder pa, at pilgrimmene har 
brugt deres skal til noget praktisk; det 
fremgar ikke af en eneste af de tu sin
der af samtidige fremstillinger som 
findes (se f. eks. figur 4); maske har 
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den v<eret for hellig. Pilgrimmene 
brugte skallen som et emblem, et ken
dem<erke f<estet til stav, pose, kappe 
eller hat. 

Ibsskallens forklaring er en heIt 
tredje: 

Pilgrimsrejser 
I den tidlige middelalder udt<enkte 
irske gejstlige et system med bestemte 
bods9>velser ell er bodsgerninger for be
stemte synder, et system som i de f9>l
gende arhundreder bredte sig til re
sten af Europa. 

Boden var i f9>rstningen normalt en 
fasteperiode, men i 800-tallet begynd
te kirken ogsa at id9>mme eksil (i n<er
mere fastsatte tidsrum), og sadanne 
eksilstraffe tog i reglen form af et pa
bud om at bes9>ge et helligt sted til 
fods. 

Fra o. 1200 begyndte kirken tillige 
at lokke med atlad for dem der be
s~gte valfartsstederne, hvilket 9>gede 
antallet af pilgrimme. Pilgrimsrejserne 
var efterhanden blevet n<ermest popu
hre; i virkeligheden var de ofte da
tidens form for turistrejser. 

Uanset om det kirkelige formal 
med valfarten var bod eller aflad, er 
det klart, at kirken matte s9>ge at kon
troll ere, om den hjemvendende pil
grim faktisk havde bes9>gt malet for 
sin rejse. Det var normalt, at klostre 
udstedte »valfartskvitteringer«; som 
pilgrimmell. kUll.ne fremvise ved sin 
tilbagekomst, men fra o. 1100 begyndte 
man pa valfartsstederne at give (eller 
s<elge) pilgrimmene mere anskuelige 
bcviser for deres bes9>g. Fra Jerusalem 
kunne pilgrimmene hjembringe en 
palmekvist, og andre pilgrimscentrer 
fremstillede f. eks. sma metalfigurer af 
Jomfru Maria eller helgener; i Trond
heim og Vadstena sale des Olavs- og 
Birgittafigurer af bly. 

Sven Tito Achen 

3. Ligsten fra ca. 1300 i Tyrsted Kirke, 
Vejle Amt, over .Petrus dictus Kællær« , 
der er fremstillet som pilgrim, med stav, 
palmekvist, og pose med en Ibsskal på. 
Efter . Danske Gravstene fra Middelalde
ren«, 1889, af J. B. Løffler. At dØmme 
efter de bevarede fremstillinger af mid
delalderlige pilgrimme var det til ind i 
1400-tallet det almindeligste at bære Ibs
skallen på pilgrimsposen; efter den tid 
gik man over til i reglen at anbringe Ibs-

skallen på den opkrammede rejsehat. 

- hlevanset for pilgrimmenes skyts
helgen, blev pilgrimmenes skal til . Ibs 
skal«, hans specielle attribut. Denne 
meget plausible forklaring holder 
imidlertid næppe stik; der er intet, 
der tyder på, at pilgrimmene har 
brugt deres skal til noget praktisk; det 
fremgår ikke af en eneste af de tusin
der af samtidige fremstillinger som 
findes (se f. eks. figur 4); måske har 
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den været for hellig. Pilgrimmene 
brugte skallen som et emblem, et ken
demærke fæstet til stav, pose, kappe 
eller hat. 

Ibsskallens forklaring er en helt 
tredje: 

Pilgrimsrejser 
I den tidlige middelalder udtænkte 
irske gejstlige et system med bestemte 
bodsØvelser eller bodsgerninger for be
stemte synder, et system som i de fØl
gende århundreder bredte sig til re
sten af Europa. 

Boden var i fØrstningen normalt en 
fasteperiode, men i 800-tallet begynd
te kirken også at idØmme eksil (i nær
mere fastsatte tidsrum), og sådanne 
eksilstraffe tog i reglen form af et på
bud om at besØge et helligt sted til 
fods. 

Fra o. 1200 begyndte kirken tillige 
at lokke med aflad for dem der be
søgte valfartsstederne, hvilket Øgede 
antallet af pilgrimme. Pilgrimsrejserne 
var efterhånden blevet nærmest popu
lære; i virkeligheden var de ofte da
tidens form for turistrejser. 

Uanset om det kirkelige formål 
med valfarten var bod eller aflad, er 
det klart, at kirken måtte sØge at kon
trollere, om den hjemvendende pil
grim faktisk havde besØgt målet for 
sin rejse. Det var normalt, at klostre 
udstedte »valfartskvitteringer«; som 
pilgrimmen kunne fremvise ved sin 
tilbagekomst, men fra o. 1100 begyndte 
man på valfartsstederne at give (eller 
sælge) pilgrimmene mere anskuelige 
beviser for deres besØg. Fra Jerusalem 
kunne pilgrimmene hjembringe en 
palme kvist, og andre pilgrimscentrer 
fremstillede f. eks. små metalfigurer af 
Jomfru Maria eller helgener; i Trond
heim og Vadstena således Olavs- og 
Birgittafigurer af bly. 



Uden sammenligning den mest po
pulrere og berjiSmte af disse valfarts
beviser clIer pilgrimssouvenirs var 
imidlertid den muslingeskal, som kun
ne erhverves af de valfartende til det 
spanske kloster Santiago de Compo
stela. 

Santiago de CompoJtela 

Sankt Jakob er Spaniens nationalhel
gen. IfjiSlge legenden drog han efter 
]esu korsfrestelse til Spanien for at 
kristne landet, men vendte tilbage til 
J !:":Tusalem med uforrettet sag. Efter 
hans henrettelse ar 44 fjiSrte hans dis
ciple hans jordiske rester til Spanien, 
hvor de blev begravet efter forskelIige 
eventyr og undere. 

Hvor graven var, gik i glemmebo
gen, indtiI det i 800-talIet abenbaredes 
for en eremit, der fortalte det til bi
skoppen af Iria. Det viste sig at vrere 
i bispens stift, i den liIle by Compo
stela i det nordvestlige hjjiSrne af Spa
nien. Kongen af Asturien byggede en 
kirke pa stedet, der fremtidigt kaldtes 
Santiago de Compostela. 

Ved siden af St. Peter og Paul us var 
St. Jakob den eneste prominente skik
kelse fra det Nye Testamente, der var 
begravet i Europa. De fjiSrste pilgrim
me til den heIlige mands gray begynd
te derIor snart at indfinde sig, og in
den lrenge kom der mange. I 143'4 var 
der eksempelvis aIene fra England 
2310 personer, der valfartede til Com
postela som bod elIer aflad. Til dette 
tal ma lregges .frivilligec pilgrimme, 
f. eks. syge der sjiSgte helbredeIse, og 
aIle dem der gjorde forretning pa val
farterne eIler havde fordel af dem pa 
anden made. Der var f. eks. kjiSbmrend 
SOID habede at undga at betale told 
"ed at udgive sig for pilgrimme, og i 
1435 afsljiSrede spanske myndigheder, 
at en vis Greve af Lille JEgypten, der 

GlIlyevilben og Ibsskal 

udgav sig for leder af et pilgrimstog 
til Compostela, i virkeligheden var en 
sigjiSjnerhjiSvding, der ville smugle sin 
stamme ind i Spanien. 

NordiJke pilgrimme 

IfjiSlge A. Fabricius (se litteraturIisten, 
bagest) kom piIgrimmene hen i 1200-
og 1300-taIlet »isrer fra Norden«. I 
aIle faId var der mange herfra. Fra 
begyndelsen af 1200-tallet er bevaret 
en vejledning til rejsen derned, et sa
kaldt itinerarium, skrevet i Ribe. Den 
fjiSrste danske Compostela-valfartende 

4. 5t. Jakob i piJgrimsudstyr, med staY, 
pose, drikkekrus, og Ibsskal i sin rejsehat. 
Udskllret tr<efigur ved altertavlen i Her
lufsholm Kirke, fra ca. 1500. Fot. Natio
nalmuseet. Der er bevaret mange grav
fundne IbsskalIer med sma huller i, til 
fastg~ring pa dragten, se f. eks. National
museets Middelalder-afdeling Rum 31 

Montre 4. 
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Uden sammenligning den mest po
pulære og berØmte af disse valfarts
beviser eller pilgrimssouvenirs var 
imidlertid den muslingeskal, som kun
ne erhverves af de valfartende til det 
spanske kloster Santiago de Compo
stela. 

Santiago de Compostela 

Sankt Jakob er Spaniens nationalhel
gen. IfØlge legenden drog han efter 
Jesu korsfæstelse til Spanien for at 
kristne landet, men vendte tilbage til 
J !:":rusalem med uforrettet sag. Efter 
hans henrettelse år 44 fØrte hans dis
ciple hans jordiske rester til Spanien, 
hvor de blev begravet efter forskellige 
eventyr og undere. 

Hvor graven var, gik i glemmebo
gen, indtil det i SOO-tallet åbenbaredes 
for en eremit, der fortalte det til bi
skoppen af Iria. Det viste sig at være 
i bispens stift, i den lille by Compo
stela i det nordvestlige hjØrne af Spa
nien. Kongen af Asturien byggede en 
kirke på stedet, der fremtidigt kaldtes 
Santiago de Compostela. 

Ved siden af St. Peter og Paulus var 
St. Jakob den eneste prominente skik
kelse fra det Nye Testamente, der var 
begravet i Europa. De fØrste pilgrim
me til den hellige mands grav begynd
te derfor snart at indfinde sig, og in
den længe kom der mange. I 143'4 var 
der eksempelvis alene fra England 
2310 personer, der valfartede til Com
postela som bod eller aflad. Til dette 
tal må lægges .frivillige« pilgrimme, 
f. eks. syge der sØgte helbredelse, og 
alle dem der gjorde forretning på val
farterne eller havde fordel af dem på 
anden måde. Der var f. eks. kØbmænd 
som håbede at undgå at betale told 
ved at udgive sig for pilgrimme, og i 
1435 afslØrede spanske myndigheder, 
at en vis Greve af Lille Ægypten, der 

Cøyevåben og Ibsskal 

udgav sig for leder af et pilgrimstog 
til Compostela, i virkeligheden var en 
sigØjnerhØvding, der ville smugle sin 
stamme ind i Spanien. 

Nordiske pilgrimme 

IfØlge A. Fabricius (se litteraturlisten, 
bagest) kom pilgrimmene hen i 1200-
og 1300-tallet »især fra Norden«. I 
alle fald var der mange herfra. Fra 
begyndelsen af 1200-tallet er bevaret 
en vejledning til rejsen derned, et så
kaldt itinerarium, skrevet i Ribe. Den 
fØrste danske Compostela-valfartende 

4. 5t. Jakob i pilgrimsudstyr, med stav, 
pose, drikkekrus, og Ibsskal i sin rejsehat. 
Udskåret træfigur ved altertavlen i Her
lufsholm Kirke, fra ca. 1500. Fot. Natio
nalmuseet. Der er bevaret mange grav
fundne IbsskalIer med små huller i, til 
fastgøring på dragten, se f. eks. National
museets Middelalder-afdeling Rum 31 

Montre 4. 
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vi kender til, var en klerk hos rerke
biskop Eskil, som drog til Sankt Ja
kobs gray mellem 1179 og 1182; des
vrerre nrevnes han ikke ved navn. Hel
lig Anders fra Slagelse var i Compo
stela 1206, og Birgitta (af Vadstena) 
og hendes mand Ulf Gudmarsson 
drog dertil i de f~rste ar af 1340'erne. 
Pilgrimsstr~mmen fra Norden til 

Sankt Ibs gray varede lige til Refor
mationen. I 1516 var saledes felther
ren Johan Rantzau dernede, og da 
Christian 2. i 1515 var i havsn~d 10-
vede han at valfarte dertil (da han 
var kommet frelst i land, n~jedes h an 
dog med at sende en stedfortrreder). 

Endnu i dag skal Compostela vrere 
kristenhedens mest s~gte valfartssted 
efter Jerusalem og Rom. 

Ibsskallen 

Atlanterhavets dybe fjorde pa Spa
niens nordvestkyst er rige pa store, 
velsmagende kammuslinger, hvoraE 
mrengder - i dag savel som for tusind 
ar siden - spises i det nrerliggende 
Compostela. Muslingerne srelges bI. a. 
fra boder uden for katedtalen, hvor 
ingen pilgrim kan undga at se dem 
ligge i deres store smukke skaller, og 
hvor de neste sikkert ogsa har smagt 
demo 

»lbsskal« er ikke en zoologisk beteg· 
nelse. Der findes mesten 300 forskel
lige h jerte- og kammuslinger, hvoraf 
en stor del kan vrere lige gode »Ibs
skaller«. Den dominerende og maske 
smukkeste aE de kammuslinger, som fi
skes i havet ved Compostela og srelges 
der, Pec/en maximus (tidligere kaldet 
OS/Tea maxima), kan dog maske siges 
at vrere den mest typiske Ibsskal (se 
figur 5). Den findes ikke andre steder 
pa den europreiske Atlanterhavskyst 
end ved Compostela. Alligevel er en 
mindre og ikke helt sa symmetrisk 
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5. M1\ske den smukkeste af aIle . Ibsskal
ler«, Pecten maximus. Her vises den 
hvrelvede underskal, 135 mm p1\ den bre-

deste led. Zoologisk Museum. 

musling, Chlamys operculaTis, i nyere 
tid blevet erklreret for Compostelas of
ficielle IbsskaI. Ostrea jacobcea er op
kaldt efter St. J akob og ligner meget 
Pecten maximus, men lever kun i 
M iddelha vet. 

SkaIlerne blev abenbart taget med, 
nar pilgrimmene drog tilbage, for fra 
II 06 har man en beretning fra Italien 
om en syg, der blev helbredet ved at 
r~re en skal, som en hjemvendt pil
grim havde haft med fra Compostela. 
Klostret indsa snart muslingeskallens 
muligheder, og vistnok som den f~rste 
s~gte biskop Diego Gelmirez (1100-
40) at monopolisere muslingehande
len og g~re Ibsskallen til klostrets 
»valfartskvittering«. En slags pilgrims
vejledning fra Compostela, Liber 
Sancti jacobi, fra ca. 1130, der kendes 
i mange kopier, bekendtgjorde at mus
lingeskaIler »som kan g~res fast pa 
pilgrimmenes dragt, er til salg i klo
stergarden nord for katedralen«. 

Den reldste bevarede billedlige frem
stilling af en pilgrim med Ibsskal er 
en statue pa katedralen i Autun i 
Bourgogne fra ca. 1135. I Danmark er 
den reldste bevarede fra ca. 1300 (se 

Sven Tito Achen 

vi kender til, var en klerk hos ærke
biskop Eskil, som drog til Sankt Ja
kobs grav mellem 1179 og 1182; des
værre nævnes han ikke ved navn. Hel
lig Anders fra Slagelse var i Compo
stela 1206, og Birgitta (af Vadstena) 
og hendes mand Ulf Gudmarsson 
drog dertil i de fØrste år af 1340'erne. 

PilgrimsstrØmmen fra Norden til 
Sankt Ibs grav varede lige til Refor
mationen. I 1516 var således felther
ren Johan Rantzau dernede, og da 
Christian 2. i 1515 var i havsnØd lo
vede han at valfarte dertil (da han 
var kommet frelst i land, nØjedes h an 
dog med at sende en stedfortræder). 

Endnu i dag skal Compostela være 
kristenhedens mest sØgte valfartssted 
efter Jerusalem og Rom. 

Ibsskal/en 

Atlanterhavets dybe fjorde på Spa
niens nordvestkyst er rige på store, 
velsmagende kammuslinger, hvoraf 
mængder - i dag såvel som for tusind 
år siden - spises i det nærliggende 
Compostela. Muslingerne sælges bl. a. 
fra boder uden for katedralen, hvor 
ingen pilgrim kan undgå at se dem 
ligge i deres store smukke skaller, og 
hvor de fleste sikkert også har smagt 
dem. 

»lbsskal« er ikke en zoologisk beteg· 
nelse. Der findes næsten 300 forskel
lige h jer te- og kammuslinger, hvoraf 
en stor del kan være lige gode »Ibs
skaller«. Den dominerende og måske 
smukkeste a[ de kammuslinger, som fi
skes i havet ved Compostela og sælges 
der, Pec/en maximus (tidligere kaldet 
OS/Tea maxima), kan dog måske siges 
at være den mest typiske Ibsskal (se 
figur 5). Den findes ikke andre steder 
på den europæiske Atlanterhavskyst 
end ved Compostela. Alligevel er en 
mindre og ikke helt så symmetrisk 
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5. Måske den smukkeste af alle . Ibsskal
ler«, Pecten maximus. Her vises den 
hvælvede underskaI, 135 mm på den bre-

deste led. Zoologisk Museum. 

musling, Chiamys operculaTis, i nyere 
tid blevet erklæret for Compostelas of
ficielle Ibsskal. Ostrea Jacobæa er op
kaldt efter St. J akob og ligner meget 
Pecten maximus, men lever kun i 
Middelha vet. 

Skallerne blev åbenbart taget med, 
når pilgrimmene drog tilbage, for fra 
Il 06 har man en beretning fra Italien 
om en syg, der blev helbredet ved at 
rØre en skal, som en hjemvendt pil
grim havde haft med fra Compostela. 
Klostret indså snart muslingeskallens 
muligheder, og vistnok som den fØrste 
sØgte biskop Diego Gelmirez (1100-
40) at monopolisere muslingehande
len og gØre Ibsskallen til klostrets 
»valfartskvittering«. En slags pilgrims
vejledning fra Compostela, Liber 
Sancti Jacobi, fra ca. 1I30, der kendes 
i mange kopier, bekendtgjorde at mus
lingeskaller »som kan gØres fast på 
pilgrimmenes dragt, er til salg i klo
stergården nord for katedralen«. 

Den ældste bevarede billedlige frem
stilling af en pilgrim med Ibsskal er 
en statue på katedralen i Autun i 
Bourgogne fra ca. 1I35. I Danmark er 
den ældste bevarede fra ca. 1300 (se 



figur 3). Fra sIutningen af l100-tallet 
har man statuer af St. Jakob kende
tegnet ved skallen; det reldste bevare
de eksempeI i Skandinavien er vist
nok seglet for St. JakobsgiIdet i Visby 
{ra ca. 1350. Senere eksempIer er uhy
re aImindelige, i skuIptur, kirkemaIeri, 
segl, m. m. (se figur 4). I ~vrigt kan 
det ofte vrere svrert at afg~re, om det 
er en pilgrim eller St. Jakob selv, man 
har for sig. 

IbSIkallens succes 
Ibsskallen blev en uhyre succes. Man 
mener, at det i h~j grad var dens 
skyld, at ComposteIa bIev et S~l strerkt 
bes~gt valfartssted. Det mente man i 
alle faId i Rom, hvorfra man - uden 
resultat - s~gte at fa Compostelas 
brug af Ibsskallen forbudt; og det 
mente man ogsa adskillige andre vaI
fartssteder, som nu begyndte at lokke 
med muslingeskaller ogsa tiI deres pil
grimme. Lokaliteter ucIen naturIig til
gang af de rigtige musIinger kIarede 
sig med st~bte bIy-muslinger, hvoraf 
mange er bevarede, f. eks. fra Mont 
St. MicheI pa Normandiets kyst. 

Det varede heller ikke Irenge, f~r 

piIgrimme pa vej til Compostela (eller 

6. Et vanrlringssymbols vandring: Ibsskal 
len .som sindbillede p1i opdagelsesrejser 
og turistrejser. Til venstre Sven Hedins 
v1iben, fastsat ved hans adling i 1902. Til 
hliljre firmam<erke for rejsebureauet Thos. 

Cook &: Son. 

Gliyevaben og Ibsskal 

et andet valfartssted) satte en musIin
geskaI i hatten h jemmefra, for at vise 
i hvilket rerinde de frerdedes. IbsskaI
Ien bIev snart de valfartendes kende
mrerke og beskytteIsestegn, bade p!'l 
ud- og hjemturen. Hvad der utvivl
somt har medvirket tiI denne popu
Iarisering af Ibsskallen, var de St. J a
kobsbroderskaber, der oprettedes af 
tidligere pilgrimme, og som bI. a. s~r

gede for herberger pa valfartsruterne. 
De kendes fra TyskIand, NederIande
ne og isrer fra Frankrig, hvor det reId
ste vidnesbyrd om dem er fra 1295. 

Efterhanden bIev pilgrimsskallen et 
aImindeIigt fromhedsembIem, maske 
opfattet som symboIiserende piIgrims
re jser i overf~rt betydning, s jreIens pil
grimsgang. Ludvig den Hellige f~rte 

f. eks. Ibsskallen som feItmrerke pa sit 
korstog 1248. 

Ibsskallen bIev i I~bet af 1300- og 
1400-tallet uhyre aImindelig, ikke blot 
i ge jstlige personers og institutioners 
segl og vabener, men i alle former for 
religi~s symbolik og ornamentik. Den 
afbildedes ofte i forbindelse med an
dre helgener, f. eks. St. Birgitta, St. 
HallS, og isrer St. Mikael. Johannes 
D~beren fremstilledes hyppigt som d~
bende Kristus med en muslingeskaI, 
og maske heraf fuIgte igen, at d~be
fonte ofte bIev dekoreret med eller 
udformet som en musIingeskaI (Thor. 
yaIdsen). Muligvis hrenger denne ud
videde brug a£ muslingeskallen dog 
sammen med Jesu IigneIse i Matthreus 
EvangeIiets 13. kapiteI, hvor Himme
l' iges Rige lignes ved en perle. 

IbSIkallesmcekkerne 

Et mrerke der angav sin brerer som en 
from rejsende, uden onde hensigter 
og ikke vrerd at pIyndre, indb~d na
turIigvis tiI misbrug. Ibsskallen blev 
skalkesk juI (i ordets egentlige betyd-
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figur 3). Fra slutningen af llOO-tallet 
har man statuer af St. Jakob kende
tegnet ved skallen; det ældste bevare
de eksempel i Skandinavien er vist
nok seglet for St. Jakobsgildet i Visby 
{ra ca. 1350. Senere eksempler er uhy
re almindelige, i skulptur, kirkemaleri, 
segl, m. m. (se figur 4). I Øvrigt kan 
det ofte være svært at afgØre, om det 
er en pilgrim eller St. Jakob selv, man 
har for sig. 

IbJJkallens succes 
Ibsskallen blev en uhyre succes. Man 
mener, at det i hØj grad var dens 
skyld, at Compostela blevet så stærkt 
besØgt valfartssted. Det mente man i 
alle fald i Rom, hvorfra man - uden 
resultat - sØgte at få Compostelas 
brug af Ibsskallen forbudt; og det 
mente man også adskillige andre val
fartssteder, som nu begyndte at lokke 
med muslingeskaller også til deres pil
grimme. Lokaliteter uden naturlig til
gang af de rigtige muslinger klarede 
sig med stØbte bly-muslinger, hvoraf 
mange er bevarede, f. eks. fra Mont 
St. Michel på Normandiets kyst. 

Det varede heller ikke længe, fØr 
pilgrimme på vej til Compostela (eller 

6. Et vanrlringssymbols vandring: Ibsskal 
len .som sindbillede på opdagelsesrejser 
og turistrejser. Til venstre Sven Hedins 
våben, fastsat ved hans adling i 1902. Til 
højre firmamærke for rejsebureauet Thos. 

Cook &: Son. 
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et andet valfartssted) satte en muslin
geskal i hatten hjemmefra, for at vise 
i hvilket ærinde de færdedes. Ibsskal
len blev snart de valfartendes kende
mærke og beskyttelsestegn, både på 
ud- og hjemturen. H vad der utvivl
somt har medvirket til denne popu
larisering af Ibsskallen, var de St. J a
kobsbroderskaber, der oprettedes af 
tidligere pilgrimme, og som bl. a. sØr
gede for herberger på valfartsruterne. 
De kendes fra Tyskland, Nederlande
ne og især fra Frankrig, hvor det æld
ste vidnesbyrd om dem er fra 1295. 

Efterhånden blev pilgrimsskallen et 
almindeligt fromhedsemblem, måske 
opfattet som symboliserende pilgrims
rejser i overfØrt betydning, sjælens pil
grimsgang. Ludvig den Hellige fØrte 
f. eks.lbsskallen som feltmærke på sit 
korstog 1248. 

Ibsskallen blev i lØbet af 1300- og 
1400-tallet uhyre almindelig, ikke blot 
i gejstlige personers og institutioners 
segl og våbener, men i alle former for 
religiØs symbolik og ornamentik. Den 
afbildedes ofte i forbindelse med an
dre helgener, f. eks. St. Birgitta, St. 
Hans, og især St. Mikael. Johannes 
DØberen fremstilledes hyppigt som dØ
bende Kristus med en muslingeskal, 
og måske heraf fulgte igen, at dØbe
fonte ofte blev dekoreret med eller 
udformet som en muslingeskal (Thor. 
yaldsen). Muligvis hænger denne ud
videde brug af muslingeskallen dog 
sammen med Jesu lignelse i Matthæus 
Evangeliets 13. kapitel, hvor Himme
r iges Rige lignes ved en perle. 

IbJJkallesmækkerne 

Et mærke der angav sin bærer som en 
from rejsende, uden onde hensigter 
og ikke værd at plyndre, indbØd na
turligvis til misbrug. Ibsskallen blev 
skalkeskjul (i ordets egentlige bet yd-
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ning) for folk der frerdedes pa vejene 
med knap sa fredelige hensigter, tig
gere, vagabonder, r~vere og alskens 
pak, oprindeIigt naturligvis for at 
stikke andre blar i ~jnene, men efter
handen som et anerkendt omstrejfer
emblem. 

Den franske digter og forbryde, 
Fran~ois ViIIon (1431-ca. 1485) var f. 
eks. medlem af en bande, der kaldte 
sig les coquillards, af coquille = mus
lingeskal. Det franske ord coquin har 
muligvis samme oprindelse, og i sa 
fald har det f~lgende stamtavle: mus
Iingeskal, pilgrim, falsk pilgrim, slyn
gel. 

St. Jakobs attribut 
Det er givet at mange muslingeskalIer 
i vabener har deres oprindelse i en 
pilgrimsrejse til Compostela elIer et 
andet sted. I mange tiIfrelde formoder 
man det, f. eks. nar et medlem af den 
norske ret Galtung, muligvis storm an
den Gaute Eriksson, i 1300-taIIet satte 
en muslingeskal ind i sit skjold, oven 
over slregtsvabenets gaIt. I enkeIte til
frelde ved man det, f. eks. nar ejeren 

7. I 1800-tallet var muslingeskaldekore
rede badestedssouvenirs overmade POPll
here, ikke mindst i England. En af dem 
der levede af at fremstiIle sadanne .Hil
sener fra Skagen. hed MarclIs Samuel, og 
da hans Sl'Snner, Marcus junior og Samuel 
Samuel, i 1897 grundlagde .Shell Trans
port and Trading Company. var de i 
valget af finnaets navn og varemrerke in-

spireret af faderens skalsouvenirs. 
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8. G~yevabenet med Ibsskallerne pa en 
skdbjrelke, her tillige courtoisievendt. Fra 
ligstenen over Birgitte G~yes broder. 
Axel, i Voldum Kirke, Randers Amt, 

1543, Fot. Nationalmuseet. 

af et dansk Ibsskalprydet segl fra 1365 
i seglets omskrift betegner sig se Iv 
som pelegrinus. Den slags er de egent
Iige IbsskalIer. 

Efter at IbsskalIen var blevet St. Ja
kobs faste tilbeh~r, sale des at han bog
staveligt taIt aldrig afbiIdedes uden, 
fik den imidlertid et endnu langt st~r
re virkefelt. Det var nrerIiggende, at 
personer elIer korporationer (gilder, 
lay), der havde St. Jakob som skyts
helgen (se Iv om deres tilknytning til 
ham intet havde med piIgrimsrejser 
at g~re), demonstrerede deres forhold 
til ham ved at bruge IbsskalIen, f. eks. 
i deres segl elIer andre insignier. El. a. 
synes St. Jakob at vrere skomagernes 
skytshelgen (fordi pilgrimme matte 
formodes at slide deres sko mere end 
andre?). Det reldste kendte danske sko
mager-lavssegl med el) Ibsskal i er fra 
ca. 1450. Fra korporationens insignier 
kunne gildesbr~dre og lavsmedlemmer 
igen maske inspireres tiI at tage en 
Ibsskal i deres personlige v:'lben. 
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ning) for folk der færdedes på vejene 
med knap så fredelige hensigter, tig
gere, vagabonder, rØvere og alskens 
pak, oprindeligt naturligvis for at 
stikke andre blår i øjnene, men efter
hånden som et anerkendt omstrejfer
emblem. 

Den franske digter og forbryde, 
Fran~ois ViIIon (1431-ca. 1485) var f. 
eks. medlem af en bande, der kaldte 
sig les coquillards, af coquille = mus
lingeskal. Det franske ord coquin har 
muligvis samme oprindelse, og i så 
fald har det fØlgende stamtavle: mus
lingeskal, pilgrim, falsk pilgrim, slyn
gel. 

St. Jakobs attribut 
Det er givet at mange muslingeskaller 
i våbener har deres oprindelse i en 
pilgrimsrejse til Compostela eller et 
andet sted. I mange tilfælde formoder 
man det, f. eks. når et medlem af den 
norske æt Galtung, muligvis storman
den Gaute Eriksson, i 1300-taIIet satte 
en muslingeskal ind i sit skjold, oven 
over slægtsvåbenets galt. I enkelte til
fælde ved man det, f. eks. når ejeren 

7. I 1800-tallet var muslingeskaldekore
rede badestedssouvenirs overmåde popu
lære, ikke mindst i England. En af dem 
der levede af at fremstille sådanne .Hil
sener fra Skagen. hed Marcus Samuel, og 
da hans sønner, Marcus junior og Samuel 
Samuel, i 1897 grundlagde .Shell Trans
port and Trading Company. var de i 
valget af firmaets navn og varemærke in-

spireret af faderens skalsouvenirs. 
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8. Gøyevåbenet med Ibsskallerne på en 
skråbjælke, her tillige courtoisievendt. Fra 
ligstenen over Birgitte Gøyes broder. 
Axel, i Voldum Kirke, Randers Amt, 

1543, Fot. Nationalmuseet. 

af et dansk Ibsskalprydet segl fra 1365 
i seglets omskrift betegner sig selv 
som pelegrinus. Den slags er de egent
lige Ibsskaller. 

Efter at Ibsskallen var blevet St. Ja
kobs faste tilbehØr, således at han bog
staveligt talt aldrig afbildedes uden, 
fik den imidlertid et endnu langt stør
re virkefelt. Det var nærliggende, at 
personer eller korporationer (gilder, 
lav), der havde St. Jakob som Skyts
helgen (selvom deres tilknytning til 
ham intet havde med pilgrimsrejser 
at gøre), demonstrerede deres forhold 
til ham ved at bruge Ibsskallen, f. eks. 
i deres segl eller andre insignier. BJ. a. 
synes St. Jakob at være skomagernes 
skytshelgen (fordi pilgrimme måtte 
formodes at slide deres sko mere end 
andre?). Det ældste kendte danske sko
mager-Iavssegl med el) Ibsskal i er fra 
ca. 1450. Fra korporationens insignier 
kunne gildes brØdre og lavsmedlemmer 
igen måske inspireres til at tage en 
Ibsskal i deres personlige våben. 



De engelske konger residerede tidli
gere i St. James' Palace, og hvad var 
naturligere i et slot af dette navn, end 
at de kg!. kammerherres embedsinsig
nium blev en Ibsskal? Fra en sadan 
kammerherre i St. J ames' Palace stam
mer sikkert en familie Chamberlain, 
hvis .aben er: i r!6dt felt tre gule 
Ibssk:t1ler, to over en. 

Kirker og klostre med St. Jakob 
som skytshelgen har sat sig talrige 
spor, is<er i den kommunale heraldik. 
I seglet for Bornholms 0stre Herred 
repr<esenterer en skal Ibske'r Sogn. 
Ballerup-Mal!6v Kommunes vftben in
deholder to Ibsskaller: begge kommu
nens kirker er indviet til St. Jakob. 
Og sa videre ... 

Andre muslingeskaller 

Antikken afbildede ofte Venus, der jo 
var opstaet af havets skum, staende i 
en muslingeskal, og ved at associeres 
med hende kom muslingeskallen, »Ve
nus' vugge., via k<erlighed og frugt
barhed til at symbolisere evigt liv. 
Man lagde muslingeskaller ' i jorden 
sammen med de d!6de, og sarkofager 

.. : ... ............ .. ..... :'. . ..... : 
.... ·.r···· '" :: ..... . 

: ...... .: :' 

.. ..... .. ... 
" . .... 
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9. G~yevl\.ben med kun en Ibsskal. Det 
er smukt, men forkert, bI. a. fordi dette 
vl\.ben f~res af familien Jemska:g (hvidt i 
bUlt). Detalje af et broderem!'lster, vist
nok fra Birgitte G!'lYes egen hl\.nrl, i Rigs-

arkivet. 

Gpyevtlben og I bsskal 

10, G!'lyevl\.benet i .Lexicon over adelige 
Familier., 1782 H, Da dette v<erks gengj
velser i over hundrede l\.r var de eneste 
.officielle., kom denne miserable og fOl'
kerte udf~relse af G!'lyevl\. benet desva:rre 

til at s<ette sig adskillige spor. 

udsmykkedes med muslingeskalIer. 
Denne skik optoges i remessancen. 

Sir John de Grailly, der levede i 
na:rheden af Bordeaux i begyndelsen 
af 1400-tallet, havde f!6lgende vaben: 
i gult felt et sort kors og derpft fern 
hvide muslingeskalIer. Sir John havde 
store handelsinteresser i Bordeaux, og 
da denne by, 'dengang som nu, drev 
CIl stor og lukrativ handel med mus
linger, er det maske tilladeligt at tro, 
at han har sat muslingerne i sit vaben 
for - ligesom sa mange andre - at 
anskueligg!6re en af sine indt<egtskil
der heraldisk. 

Den kategori af vabener som kaldes 
.talende« vrimler med Ibs- eller andre 
skalIer. Gennemblader man f. eks. 
Henry Petersen »Danske gejstlige si
giller«, ser man at st!6rstedelen af de 
kannikker, kantorer, pr<ester, <erke
degne, O.s.v., i hvis segl eller vabener 
der er en Ibsskal elIer St. Jakob-skik
kelse, hedder: Jacobus, Jakob, Jeip, 
Jep elIer lignende. Det <eldste bevare
de eksempel er fra 1379, I nyere tid f!6-
rer f. eks. de svenske adelssl<egter von 
Jacobson og Jacobskold IbsskalIer i 
deres vabener. 
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De engelske konger residerede tidli
gere i St. James' Palace, og hvad var 
naturligere i et slot af dette navn, end 
at de kg!. kammerherres embedsinsig
nium blev en Ibsskal? Fra en sådan 
kammerherre i St. James' Palace stam
mer sikkert en familie Chamberlain, 
hvis våben er: i rØdt felt tre gule 
Ibssk:t1ler, to over en. 

Kirker og klostre med St. Jakob 
som skytshelgen har sat sig talrige 
spor, især i den kommunale heraldik. 
I seglet for Bornholms østre Herred 
repræsenterer en skal Ibske'r Sogn. 
Ballerup-MålØv Kommunes våben in
deholder to Ibsskaller: begge kommu
nens kirker er indviet til St. Jakob. 
Og så videre ... 

Andre muslingeskaller 

Antikken afbildede ofte Venus, der jo 
var opstået af havets skum, stående i 
en muslingeskal, og ved at associeres 
med hende kom muslingeskallen, »Ve
nus' vugge-, via kærlighed og frugt
barhed til at symbolisere evigt liv. 
Man lagde muslingeskaller ' i jorden 
sammen med de dØde, og sarkofager 

.. : ... ............ .. ..... :'. . ..... : 
...... r .. ·· °'0 :: ..... . 

: ...... .: :' 

.. ..... .. ... 
" . .... 

°'0' 

9. Gøyevåben med kun en Ibsskal. Det 
er smukt, men forkert, bl. a. fordi dette 
våben fØres af familien ]emskæg (hvidt i 
blåt). Detalje af et broderemøster, vist
nok fra Birgitte Gøyes egen håne!, i Rigs-

arkivet. 

Gøyevåben og Ibsskal 

IO, Gøyevåbenet i .Lexicon over adelige 
Familier., 1782 ff, Da dette værks gengj
velser i over hundrede år var de eneste 
.officielle., kom denne miserable og fOl'
kerte udførelse af Cøyevåbenet desværre 

til at sætte sig adskillige spor. 

udsmykkedes med muslingeskaller. 
Denne skik optoges i renæssancen. 

Sir John de Grailly, der levede i 
nærheden af Bordeaux i begyndelsen 
af 1400-tallet, havde fØlgende våben: 
i gult felt et sort kors og derpå fem 
hvide muslingeskaller. Sir John havde 
store handelsinteresser i Bordeaux, og 
da denne by, 'dengang som nu, drev 
CIl stor og lukrativ handel med mus
linger, er det måske tilladeligt at tro, 
at han har sat muslingerne i sit våben 
for - ligesom så mange andre - at 
anskueliggØre en af sine indtægtskil
der heraldisk. 

Den kategori af våbener som kaldes 
.talende« vrimler med Ibs- eller andre 
skaller. Gennemblader man f. eks. 
Henry Petersen »Danske gejstlige si
giller«, ser man at stØrstedelen af de 
kannikker, kantorer, præster, ærke
degne, O.S.v., i hvis segl eller våbener 
der er en Ibsskal eller St. Jakob-skik
kelse, hedder: Jacobus, Jakob, Jeip, 
Jep eller lignende. Det ældste bevare
de eksempel er fra 1379, I nyere tid fØ
rer f. eks. de svenske adelsslægter von 
Jacobson og Jacobskold Ibsskaller i 
deres våbener. 
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Sven Tito Achen 

Ordspil pa .musling«, .skal« m. m. 
har samme resuItat, uanset tungemal. 
Shelley h\6rer naturIigvis til i denne 
gruppe; digteren f\6rte tre konkylie
agtige skaIIer, og en anden gren af 
sl;:egten tre kammuslinger. En skotsk 
familie Pringle med IbsskalIer i sit va
ben spiller sikkert pa pilgrim. Og i 
Sluelsklj}1"s vaben sidder der en mus
ling, som minder os om byens oprin
delige navn: SkteIfisk-\6r. .Sktelfisk« er 
et gammeIt ord for musling. 

J1;fuslingeskallens skonhed 

Den san de bevteggrund bag aIle disse 
praktiske og symbolske anvendelser, er 
maske den enkle, at kammuslingens 
skal er en sa vidunderIig smuk ling. 
I antikken, rentessancen, barokken, ro
kokoen, klassicismen (bords\6lv), bie
dermeyer, jugend, lige til surrealismen, 

1 I. Af sin f<edrene arv oprettede Birgitte 
G~ye sammen med sin mand Herluf 
Trolle i 1565 kostskolen Herlufsholm. 
Dennes elever bterer G~yev1l.benet p1l. de
res skjoTter, tr~jer, sportst~j og blazere. 
En Ibsskal alene sidder i deres uniforms
knapper og huer. Slips kan v<elges efter 
behag: med tre Ibsskaller cller med en 

r~ trold. 

34] 

12. Flag hvis hele dug udg~res af et vllben 
er almindelige i Schweiz, Storbritannien, 
Tyskland og tillige, isa:r som kommune
flag, i Sverige, Finland og Norge. I Dan
mark er de n<esten ukendt. Hvilken 5t01"
artet effekt et 511dan t flag kan have, giver 

Herlufsholms G~yefane et indtryk af. 

har muslingeskaIIen vteret et uhyre el
sket ornament. Er hele ikonografien 
og heraldikken kun et paskud, en se
nere konstruktion for at rationalisere 
den fryd ved en form, som ikke kan 
forklares? 

Engelske specialister, som har skre
vet om IbsskalIen, har i alle fald in
gen bedre forklaring pa den enorme 
9Igning af pilgrimsskarerne tiI Com
postela, og den f\61gende eksplosive 
spredning af Ibsskallen som pilgrims
mterke, fromhedssymbol og siden om
trent IlVad som helst, end den, at mus
lingeskaIIen forekom folk sa tiItrtek
kende. ViIIe Compostela have dragct 
lige sa mange pilgrimme, hvis St. Ja
kobs attribut havde vteret f. eks. en 
tang med en udtrukket tand i, hvilket 
er St. ApolIonias kendetegn? 

Et eksempel pa, IlVad muslingeskal
lens sk\6nhed kan f9>re til, har man i 

Sven Tito Achen 

Ordspil på .musling«, .skal« m. m. 
har samme resultat, uanset tungemål. 
Shelley hØrer naturligvis til i denne 
gruppe; digteren førte tre konkylie
agtige skaller, og en anden gren af 
slægten tre kammuslinger. En skotsk 
familie Pringle med Ibsskaller i sit vå
ben spiller sikkert på pilgrim. Og i 
SkælskØl"S våben sidder der en mus
ling, som minder os om byens oprin
delige navn: SkæIfisk-Ør. .Skælfisk« er 
et gammelt ord for musling. 

J1;fuslingeskallens skønhed 

Den sande bevæggrund bag alle disse 
praktiske og symbolske anvendelser, er 
måske den enkle, at kammuslingens 
skal er en så vidunderlig smuk ting. 
I antikken, renæssancen, barokken, ro
kokoen, klassicismen (bordSØlv), bie
dermeyer, jugend, lige til surrealismen, 

l I. Af sin fædrene arv oprettede Birgitte 
Gøye sammen med sin mand Herluf 
Trolle i 1565 kostskolen Herlufsholm. 
Dennes elever bærer Gøyevåbenet på de
res skjorter, trøjer, sportstøj og blazere. 
En Ibsskal alene sidder i deres uniforms
knapper og huer. Slips kan vælges efter 
behag: med tre Ibsskaller eller med en 

rød trold. 

34] 

12. Flag hvis hele dug udgØres af et våben 
er almindelige i Schweiz, Storbritannien, 
Tyskland og tillige, især som kommune
flag, i Sverige, Finland og Norge. I Dan
mark er de næsten ukendt. Hvilken stor
artet effekt et sådan t flag kan have, giver 

Herlufsholms Gøyefane et indtryk af. 

har muslingeskallen været et uhyre el
sket ornament. Er hele ikonografien 
og heraldikken kun et påskud, en se
nere konstruktion for at rationalisere 
den fryd ved en form, som ikke kan 
forklares? 

Engelske specialister, som har skre
vet om Ibsskallen, har i alle fald in
gen bedre forklaring på den enorme 
Øgning af pilgrimsskarerne til Com
postela, og den fØlgende eksplosive 
spredning af Ibsskallen som pilgrims
mærke, fromhedssymbol og siden om
trent hvad som helst, end den, at mus
lingeskallen forekom folk så tiltræk
kende. Ville Compostela have draget 
lige så mange pilgrimme, hvis St. Ja
kobs attribut havde været f. eks. en 
tang med en udtrukket tand i, hvilket 
er St. Apollonias kendetegn? 

Et eksempel på, hvad muslingeskal
lens skØnhed kan fØre til, har man i 



oliefirmaet Shell, se figur 7. Denne ar
tikels oplysninger om Ibsskallen byg
ger i vidt omfang pa .The Scallop. 
Studies of a Shell and its Influences 
on Humankindc, som Shell udsendte 
i 1957, og hvori muslingen og mus
lingeskallen behandles etymologisk, 
zoologisk, kunsthistorsk, ikonografisk, 
heraldisk, og gastronomisk, hvert af
snit skrevet af en verdenskapacitet pa 
omradet. 

Gnymibenets skrdbjeelke 

Det var en lang forklaring pa Ibsskal
lens og andre skalIers optneden i he
raldikken. Tilbage til G9lyevabenet! 
Hvorvidt dette vabens skaller er egent
lige Ibsskaller, eller de h9lrer til i en 
af de andre grupper, elIer evt. har en 
helt tredje arsag, viI aldrig blive op
klaret. Sandsynligvis er de pilgrims
skaller. 

Sa enkelt som G9lyevabenet er, gen
gives det dog med forskelIige variatio
ner. Den almindeligste bestar i at an
bringe Ibsskallerne pa en skribja:lke 
(se figur 8); denne variation kendes 
allerede fra 1300-tallet og er brugt i 
alIe sla:gtens lin jer, somme tider af 
samme person afvekslende med det 
normale vaben. Bade i udlandet og i 
Danmark kendes der eksempler pa, at 
man har indsat en skrabja:lke i et va
bensk jold som en differentiering, bI. 
a. for at angive ua:gte f9ldseI. For 
G9lyevabenets vedkommende betyder 
den sporadisk opdukkende skribja:lke 
imidlertid intet i den retning. Den 
har na:ppe nogen anden arsag end 
personlig tilskyndelse. 

I ~vrigt ma den na:rmest anses for 
en heraldisk forbedring: IbsskalIerne 
syner st9lrre og tager sig bedre ud i 
en skribja:lkes begra:nsede areal end 
i det fulde skjold. 

Gpyevaben og Ibsskal 

13. iIvor heraldik er stimulerendel Sam
menIign ga:ngse salrue- og sangbogsbind 
rued disse dejIige hvide Ibsskaller pll. Her-

lufsholms bHi sangbog. 

Varianter og norm 

.Lexicon over adelige familierc, 1782 ff, 
oplyser, at en linje af G9lyerne .f~rte 
i skjoldet kun to Ibsskallerc, hvilket 
jeg dog aldrig har set. Derimod ken
des der i hvert fald et eksempel pa, at 
et medlem a£ familien har f9lrt en 
Ibsskal, nemlig ingen ringere end Bir
gitte G~ye se Iv (der ikke kan have 
va:ret stiv i sin heraldik), se figur 9. 

Andre afvigelser fra normen bestar 
i Ibsskallernes indbyrdes stilling. U n
dertiden ser man G9lyevabener, hvis 
Ibsskaller har abningen opad, elIer er 
anbragt individuelt lodret (se figur 
10), elIer med deres individuelIe akse 
vinkelret pa deres samlede akse, eller 
... osv. Sk9lnt man skulIe tro det umu
ligt, er der endnu adskillige variatio-
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oliefirmaet Shell, se figur 7. Denne ar
tikels oplysninger om Ibsskallen byg
ger i vidt omfang på .The Scallop. 
Studies of a Shell and its Influences 
an Humankinde, som Shell udsendte 
i 1957, og hvori muslingen og mus
lingeskallen behandles etymologisk, 
zoologisk, kunsthistorsk, ikonografisk, 
heraldisk, og gastronomisk, hvert af
snit skrevet af en verdenskapacitet på 
området. 

GøyeJoåbenets skråbjælke 

Det var en lang forklaring på Ibsskal
lens og andre skallers optræden i he
raldikken. Tilbage til GØyevåbenet! 
Hvorvidt dette våbens skaller er egent
lige Ibsskaller, eller de hØrer til i en 
af de andre grupper, eller evt. har en 
helt tredje årsag, vil aldrig blive op
klaret. Sandsynligvis er de pilgrims
skaller. 

Så enkelt som GØyevåbenet er, gen
gives det dog med forskellige variatio
ner. Den almindeligste består i at an
bringe Ibsskallerne på en skråbjælke 
(se figur 8); denne variation kendes 
allerede fra 1300-tallet og er brugt i 
alle slægtens lin jer, somme tider af 
samme person afvekslende med det 
normale våben. Både i udlandet og i 
Danmark kendes der eksempler på, at 
man har indsat en skråbjælke i et vå
benskjold som en differentiering, bl. 
a. for at angive uægte fØdsel. For 
GØyevåbenets vedkommende betyder 
den sporadisk opdukkende skråbjælke 
imidlertid intet i den retning. Den 
har næppe nogen anden årsag end 
personlig tilskyndelse. 

I Øvrigt må den nærmest anses for 
en heraldisk forbedring: Ibsskallerne 
syner større og tager sig bedre ud i 
en skråbjælkes begrænsede areal end 
i det fulde skjold. 

Cøyevåben og Ibsskal 

13. iIvor heraldik er stimulerende! Sam
menlign gængse salme- og sangbogsbind 
med disse dejlige hvide Ibsskaller på Her-

lufsholms blå sangbog. 

Varianter og norm 

.Lexicon over adelige familiere, 1782 ff, 
oplyser, at en linje af Gøyerne .fØrte 
i skjoldet kun to Ibsskallere, hvilket 
jeg dog aldrig har set. Derimod ken
des der i hvert fald et eksempel på, at 
et medlem af familien har fØrt en 
Ibsskal, nemlig ingen ringere end Bir
gitte Gøye selv (der ikke kan have 
været stiv i sin heraldik), se figur 9. 

Andre afvigelser fra normen består 
i Ibsskallernes indbyrdes stilling. U n
dertiden ser man GØyevåbener, hvis 
Ibsskaller har åbningen opad, eller er 
anbragt individuelt lodret (se figur 
10), eller med deres individuelle akse 
vinkelret på deres samlede akse, eller 
... osv. SkØnt man skulle tro det umu
ligt, er der endnu adskillige variatio-
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G�yevåben og I bsskal 

ner af denne art, men de er· alle min
dre k�nne end normen. 

Hjelmfiguren er med ganske få und
tagelser altid den samme, og også far
verne har altid ligget fast. Det korrek
te G�yevåben ser f�lgelig således ud 
(se figur 1): i blåt felt tre hvide lbs
skaller anbragt som en skråbja!lke. 
Hjelmfigur: to hvide lbsskaller med 
åbningen opad, og let udad, hver be
sat med seks naturligt farvcde påfjer. 
Hjelmklrede: udvendigt blåt, indven
digt hvidt. Hvis skjoldets Ibsskaller er 
anbragt på en skråbjrelke, må man gå 
ud fra at feltet er hvidt, og skråbjrel
ken blå. 
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