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Den ny museumslov
Vi har fået en ny museumslov, som i højere grad vare
tager landets kulturarv end den eksisterende lov gjorde. 
Den ny lov, der blev vedtaget i maj, træder i kraft 1.ja
nuar 2002 og den vil få betydning for landets 7 stats
lige og 146 ikke-statslige museer. I næste nummer af 
museumsbladet vil vi komme ind på den betydning, 
som den ny museumslov vil få for Helsingør Kommu
nes museer.

Den ny kulturminister er allerede delagtiggjort i et tvær
ministerielt samarbejde, hvis arbejde de sidste 2 år skal skabe 
endnu større respekt for kulturarven og den fysiske planlæg
ning af denne. I konsekvens heraf har man oprettet en 
Museumsstyrelse under Kulturministeriet som erstatning for 
Statens Museumsnævn, Rigsantikvarembedet og det Arkæo
logiske Nævn.

Denne Museumsstyrelse skal fremover stå for Det Kultur
historiske Centralregister (DKC), som hidtil har været pla
ceret på Nationalmuseet, desuden det centrale register over 
kunstværker i offentlige danske museer og samlinger, Kunst 
Indeks Danmark (KID) som havde haft til huse på Statens 
Museum for Kunst. Ved den nye regeringsdannelse flyttes 
tre kontorer fra Miljø- og Energiministeriet (Skov- og Natur
styrelsen) til Kulturministeriet. Herved er varetagelsen af hele 
det antikvariske arbejde vedrørende den faste kulturarv samlet 
i ét ministerium, nemlig Kulturministeriet. For første gang 
bliver der nu mulighed for en helhedstænkning og dermed 
en helhedsvaretagelse af vor faste kulturarv. Overflytningen 
drejer sig om sager vedrørende lov om regionale faglige 
kulturmiljøråd, sager i medfør af bygningsfredningsloven 
samt sager vedrørende fortidsminder efter Naturbeskyttelses
loven.

Den fremtidige deling af Rigsantikvarembedet til to adskilte 
stillinger, som henholdsvis direktør for Nationalmuseet med 
ansvar for Nationalmuseets samlinger og museets antikvari
ske opgaver, og direktør for en ny styrelse under Kulturmi
nisteriet med ansvar for bl.a. den antikvariske myndigheds
udøvelse for hele landet, vil skabe en klar deling og styr
kelse af arbejdet med landets kulturarv. Men det skal vi som 
nævnt vende tilbage til i det ny år.

LH

Forsiden
Vinterstemning ved Tikøb, nærmere betegnet »Skov
huset«, der ligger på Hornbækvej ved skovløberstedet 
»Grønnerendehus« og indkørslen til Horserød Hegn. 
På billedet ses ejendommens udhus, der sammen med 
stuehuset er opført omkring 1850.
O.A. Bjørn Madsen fot. 1963.
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Noget om gaver og de hellige 
trekonger i Gurre

Sommerens undersøgelser i Gurre 
er slut, og de mange spændende 
resultater vil blive beskrevet i den 
bog som Bymuseet sammen med 
Vivian Etting fra Nationalmuseet 
og Ph.D.-studerende Charlotte 
Boye Andersen vil udgive næste 
år. Mange fine fund blev allerede 
gjort af skovridder S.M. Bjørn- 
sen, da han udgravede ruinen 
af slottet i 1835. Blandt de 
mange fund var en guldring. 
Nu kunne man tro, at histo
rien her skulle handle om 
Gurresagnets tryllering, rin
gen som tilhørte kong Valdemars elsker
inde Tove og hvis kraft tryllebandt kon
gen til hende, selv efter hendes død, men 
som de fleste ved, er historien om Val
demar og Tove en sammenblanding af 
en middelalderlig dansevise om den 
tohundrede år ældre kong Valdemar den 
Store og hans elskerinde Tove, der i lø
bet af 1600 -1700-årene forveksles med 
et ældre sagn, hvorefter Valdemar den 
Store bliver til Valdemar Atterdag. Hi
storien bliver som bekendt i 1800-årene 
optaget af romantikkens forfattere, og 
komponisterne skriver musik dertil.

Et er det berømte sagn. Virkelighedens 
verden var imidlertid en kongeborg og en 
lensborg, hvor slottets embedsmænd, 
adelsfolk, præster og bønder, håndvær
kerne osv. levede og arbejdede, og det var 
her kong Valdemar Atterdag den 24. ok

af Lone Hvas s

tober 1375 døde, efter at han havde ind
kaldt landets øverste embedsfolk til for
handling med udsendinge fra hanseateme. 
Det var også her, dronning Margrethe og 
kong Erik af Pommern underskrev breve 
og traktater, og en tid blev der endog slået 
mønter. Slottets lensmænd sørgede for den 
daglige drift, indkrævede lenets indtæg
ter og administrerede de omkringliggende 
landsbyers landbrug og skovdrift.

Her i Gurre færdedes nogle af landets 
fornemste folk iklædt deres kostbare 
dragter og smykker. En af dem har en
gang tabt den guldring, som vi her skal 
fortælle om. Guldringen er i dag perma
nent udstillet i Nationalmuseets middel
alderudstilling. En kraftig 5,32 g tung 
ring af det pureste guld, 22 mm i diame
ter og 6 mm høj, pyntet med et snoet bånd 
i randen, og ornamenteret med blomster
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og en indskrift: »Caspar - Melchior - 
Baltacar«, også kendt som de hellige tre
konger. Ringen blev ifølge optegnelser
ne fra 1835 fundet i slotsgraven (under
søgelserne i år afslørede imidlertid at der 
aldrig har været en slotsgrav), men den 
må have ligget tæt ved slottets ringmur.

Hvad ved vi da egentlig om disse mys
tiske skikkelser fra Østerlandet, og hvor
dan havner en ring med disse navne i 
kongeborgen så langt mod nord. I Mat
thæus evangeliet (2. kap.,vers 1) beret
tes der om dem at de var »magere«, dvs. 
stjernekyndige, og at de opsøgte Hero
des for at tilbede den nyfødte Jødernes 
Konge, som stjernen havde varslet. De 
nævnes ikke som konger, heller ikke at 
de var tre, men de ofrede tre slags kon
gelige gaver: Guld, Røgelse og Myrra.

1200-årene finder nogle skriftlærde da 
ud af, at disse østerlandske astronomer 
og astrologer var konger, idet de henvi
ser til, hvad der står i Det gamle Testa
mente om, hvem det er, der skal frem
bære gaver til Guds folks konge, altså til 
Messias:

»Konger fra Tarsis og fjerne strande 
frembærer gaver, Sabas og Sebas kon
ger kommer med skat« (Salmernes Bog, 
4

De hellige tre Kongers tilbedelse. Jomfru Maria 
sidder til højre på en trone og holder det nøgne 
jesusbarn frem for sig. Den ene af de tre konger 
knælerfor hende, mens en tjener står med hans 
krone. De to andre konger kommer gående med
bringende guld, røgelse og myrra.
Kalkmaleri i Set. Mariæ Kirkes søndre sideskib. 
Peter Christiansen fot. 1999.

72., 10) Og da de ifølge Matthæus-evan- 
geliet kommer med 3 slags gaver: Guld, 
røgelse og myrra, blander man fortællin
gerne og drager den konklusion, at det 
var 3 konger, og det blev den alminde
lige opfattelse inden for kirken, der dog 
aldrig gjorde dem til hellige mænd. De 
blev da heller aldrig ophøjet til at være 
helgener (det kan man læse om i lørn 
Piøs bog »Julens hvem hvad hvor« s. 46).

I 700-årene kaldes de for Kaspar, Mel
chior og Balthasar, og omkring 1370 blev 
det efterhånden omfattende legendestof 
samlet i legenden om de »hellige« tre
konger. 11164 var deres relikvier blevet 
overført fra Milano til Koln af kejser 
Barbarossa. De blev skrinlagt i det store 
pragtfulde helgenskrin, der endnu kan ses 
i Kolnerdomen. Allerede inden år 1200 
udgjorde dette skrin et af de mest besøgte 
valfartsmål i Europa, og mange danske 
pilgrimme kom hertil, bl.a. dronning 
Margrethe. Et lille antal blystøbte 
valfartstegn fra Køln er fundet her
hjemme. Guld-



navne er nærmest enestående, selvom 
navnene ofte blev indgraveret på drikke
horn og drikkebægre. Måske har en af 
slottets beboere eller gæster også 
valfartet til Kbln.

For nu at vende tilbage til romantik
kens Tovelil, så var det ikke hendes guld
ring. Heller ikke dronning Margrethes, 
da den er så kraftig, at den må have væ

ret båret af en mand. Den er fra 1400- 
årene og den nærmeste parallel til den 
skulle være en sølvring fundet i Helsing
borg. Ringen omtales iøvrigt af National
museets ekspert i middelalderlige ringe, 
Fritze Lindahl i et kommende storværk. 
Skulle ringen være båret af en kvinde, 
kunne det godt have været på tommel
finderen, som det også var skik dengang.

Tegningen side 4 nederst: 
Den kraftige guldring har 
siddet på tommelfingeren, 
hvis den har været båret 
afen dame.
Tegning af Lone Hvass 
2001.

Et veldækket bord som 
det har set ud i euro
pæiske fyrstehuse eller 
som det har set ud på 
Gurre slot, når Valdemar 
Atterdag gjorde gæstebud 
i 1300-årene. Gæsterne 
sidder til højbords i 
smukke klædninger og 
farvespillet i billedet, der 
er at finde på en forgyldt 
sølvkande med emaille- 
indlægninger, understre
ger det fornemme sel
skabs omgivelser. 
Sølvkanden blev muligvis 
sammen med en alterkalk 
og en sølvtallerken til 
nadverbrødet skænket af 
Frederik den Andens 
tyske dronning Sofie til 
den nyoprettede tyske 
kirke, Set. Mariæ i det 
gamle Karmeliterkloster. 
De tre dele kaldes i dag 
for parisersættet og hører 
til et af Nationalmuseets 
klenodier. Lennart Lar
sen, Nationalmuseet fot.
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I Hammermøllens righoldige arkiv findes 
mange interessante fotografier fra Helle
bæk- Aalsgaarde. Fotografiet herover er et 
af dem. Det er optaget på Nordre Strand
vej et sted mellem Boderne og Ellekilde 
omkring 1890, hvor kystskrænten endnu

står ubebygget og græsklædt. Denne del 
af Strandvejen var i langt dårligere stand 
end strækningen mellem Helsingør og 
Hellebæk, hvilket dog ikke ser ud til at 
bekymre den enlige cyklist. I vore dage, 
hvor der er en tiltagende bekymring for 
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den konstante udbygning af netop denne 
kyststrækning, og hvor flere og flere 
grundejere lader opføre høje mure og 
plankeværker for at holde støjen fra de 8- 
9.000 dagligt passerende biler ude, kan 
dette billede nok give stof til eftertanke. 
Det er i sidste øjeblik hvis de sidste rester 
af Strandvejens idyl skal reddes.

Så er det dog slet så galt fat ved den 
søndre havnemole i Helsingør der ligger 
helt fredeligt hen, omend maleren og teg
neren Peter Tom-Petersen næppe ville 
kunne genkende Helsingørs gamle hav
nebro om han så den i dag. Tegningen un
der fotografiet har han lavet til ugebladet 
Ude og Hjemme i 1883.

11963 var vinteren usædvanlig hård og solrig. Gennemsnitstemperaturen var -5,3 grader i januar, 
og da december også havde været hård med temperaturer en enkelt dag ned til næsten 20 minus
grader, var en tur ned til Kronborg Strand en prægtig naturoplevelse med de mægtige isskruninger, 
som vi ikke har set mange af siden. Billedet er taget af brygger O.A. Bjørn Madsen i januar 1963.

Billederne fra GI. Hellebækvej
I sidste nummer af Forening og Museum (3/2001, 
side 11) bad vi om læsernes hjælp til nærmere 
stedfæstelse af nogle fotografier, utvivlsomt fra 
GI. Hellebækvej. Fra lokalhistorikeren Erik Trolle 
har vi fået et et godt bud på et par af billederne. 
Trolle mener, at det øverste billede forestiller Lille 
Godthaab t.v. og det nu nedrevne Hyrdehus ved 
indkørslen til Taarnhøj (den nuværende Ferieby) 
t.h. set fra GI. Hellebækvej omtrent ud for højhu
set Lunden. Af de små billeder derunder kan han 
stedfæste fotografiet nederst t.v. som værende det 
såkaldte Bastiansens Flus, der lå omtrent, hvor 

idrætshallens store grusbelagte parkeringsareal 
findes. Stadig er der rester af den træbevoksede 
allé ned til huset. Trolle er derimod ikke helt enig 
med redaktionen i, at det øverste af de små bille
der i venstre række er Lille Godthaabs nordside 
set fra GI. Hellebækvej. Det passer dog ikke desto- 
mindre med den udbygning der er midt på nord
længen, men derimod dårligt med gavlen af det 
ubekendte hus der anes i baggrunden bag lygte
pælen. Vi mangler derfor stadig bud fra vore læ
sere. Det midterste billede i venstre række kunne 
være Hyrdehuset set fra GI. Hellebækvej ned mod 
Taarnhøj (den nuværende vej til Feriebyen).
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Da julen blev 
forretning

Udstilling af Legetoi til Jule- ogNytaars- 
presenter findes hos S. P. Holstebroe 
__________ i Bjergegaden.

?it jeg ligefom be foregaaenbe faringer tjar 
UbfiiUing af æroberu, ©alanteriv parfumeris og 
Srpilafoarer, Segetøi m. nt., giver jeg mig ben gru 
t)eb at befjenbtgjøre, og anbefaler famme fom pafc 
fenbr til Sule« og SJptaargprefenter.

@.JB. $ ilI i gjo e.

Legetoi og Diverse til Julegaver 
findes udstillet hos C. E. Thune.

De første juleannoncer optræder i Helsingør 
Avis i 1840’erne. De to herover er fra 1841 og 
de to herunder fra 1851. Bemærk at en af byens 
driftige købmænd C.J. Kaas som en af de første 
annoncerer for pynt til juletræet.

Et stort Udvalg at billige Gjen- 
stande, passende til Julepresenter og 
til Udpyntning af Juletræer, forefindes 
hos C. J. Kaas.

Til Julen anbefales
vent engl. nectar drops Sy abricot drops, store 
gronne Mallaga Viindruer, store nye Confect- 
rosiner & Krakmandler, sode Valencia Mand
ler ér Druerosiner, nye Bilbao Castanier, nye 
ital. Dadler, nye ital. Succade, Confect-Figen, 
friske Cocosnodder, nye franske Cathrineblom- 
nier, nye russiske Ærter, nye Batuberger Kirse
bær, fiin Vanille, Macaronni ir Parmason-Ost, 
nye franske Oliven <y Champignons, syltet Inge
fær i hele Boyaner & Nettovægt, fineste Lucca 
& Provence-Cllie, verit. engl. Sennep, mixed 
picles, piccalily, Lemonasia, Agurkasia, smaae 
Agurker, Hindbær &' Ribs-Salt, Julelys i alle 
Farver, Spillekort til Fabrikpriis, endvidere 
tillader jeg mig at anbefale mit Udsalg af 
dHr. Cloetta Minni & Co. forskjellige Arraks 
og Rom Punsch Extracter, Champagne Punsch, 
Melke Punsch, svensk Banco, Guava Rom, 
Hindbær ty Solbær Rom, bouteillerede Vine, 
hvoriblandt en meget fiin Xeres Viin, Portviin, 
Madeiraviin, Medoc ty gi. fransk Viin.

M. P. Hoyrup.

Elkomfur LK
i elfenbensémaille med 3 kogeplader 
stegeovn med termostat..............585

Torsdagen den 15de December aabner Undertegnede 
stilling, som iaar er bleven særdeles smukt udstyret med en 
saavel Brugs- som Luxusgjenslande, som passende egne sig so 
Af billige Gjenslande fremhæves et smukt Assortiment af Albi 
dessins, Portemonnaies, Brevtasker, Dame- og Barnetasker, S 
Syæsker & Etuis, Masser af Nipsgjenstande samt inden- og 
Parfumerier m. m.; endvidere er min

Legetbis-Udstilling
iaar bleven forsynet med Masser af nye Ting, som udmæi 
Priisbillighed. Da der næppe selv i Kjdbenhavn f. T. fine 
eller smukkere Assortiment i denne Branche, kan denne Uc 
Rette anbefales et storre Publicum.

Qcnbcel æbre ©nlanterioorer og ^qjetokt 
til oji iinbcr JJulikjobspriiø. Cill’l GtilT
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Julestegen
FiæskéStég, Hbbéti«Stég, gås Øg and steges på omtrent samme måde. Sværen på 
flæskestegen bliver aitid Sprød, dersom dén koges ca. 15, minutter før sfeg- 
ningéri. Kogningen kån ské i bradépåndén, der stilles i buhdéfi* åf ovtien.
SVasrért ilkål véfldé nedad under kogning dg opad under stegning, 
lægge« med dén fedéste Side Opad. Gå« og and steges den første 
stegetiden méd ryggen opad, for at brj'StkØdét ikke skal blive tørt. 
Stegéfi lægges på grillristen ovér bradepandén, der normalt stilles

Ribbénsstcg 
trediédél af

i kold ovn.
Dét tilsætte« ta. 2 dl Vånd. Afbryderen for overvarmen stilles på trin 2 og før 
under Var men på trip 1 eller 2, dg ventilen lukkes. Skal stegen være sprød, 
hældes Skyén fra, og ventilen åbrtés dé sidste 20—30 minutter, urtdérVårmén 
afbryde«, Og ovérvårmen Hille« på stærkeste varme, til stegen er sprød. I ovne 
med termostat stilles afbryderen på Stærkeste over- og undérvarme og termo
staten på ca. 150’ til and dg gå« og ca. 170’ til flæskekød. Til sprød Steg 
stilles termostaten på ca. 200° de sidste 20—30 miftuttér, og såfremt dér findes 
selvstændig indstilling for overvarméh, benytte« kurt denne. Stégetider: Cå. 
3 kg skinke steges Cå. 4 timer. 2 kg flæskekam med svær steges 3—4
timer, 
Ærtder

uden tvær ca. 2 timer. Ribbehssteg stéges efter1 tykkelse 2—4 timef. 
på ca. 3 kg steges ca. 3 timer. Gæs på ca. 4^ kg steges 4—5 timer.

rigtig anvendt - billig i brug...
NOKDSJÆLLÅMDS ELEKTRICITETS OG SEORVEJS AKTIESELSKAB - Stron*tv»|*n 102 - Hellerup - Telf. HEIrup 40 01

O : ; ■ ■' - '

H
elsingørs købmænd og andre hånd 
lende begynder først i anden halv 
del af 1800-årene for alvor at udnytte 
julen i deres markedsføring. De første jule

annoncer viser sig i Helsingør Avis omkring 
1840, og i 1880’eme er julen for alvor blevet 
de handlenes højsæson, hvor annoncerne bli
ver stadig større og nu med illustrationer af 
varerne. Her ses et udvalg af annoncer fra 
1841-1864 (sidstnævnte år er repræsenteret 
ved Carrigues, Hasselberg og gartner Nielsens 
annoncer). Herover er vi sprunget helt op til 
1953, hvor man i Helsingør Socaldemokrat 
finder denne annonce for et moderne elkom
fur til en pris af ikke mindre end 585 kr.

3ule »Udfitlltng.
Ipaéfelbetgé Sule < UbiTiHina anbefale« 

meb tn 2)ia«|e (mutte ®jenflanbe, pa«fenbe til 
$)re|cnler, bnoraf frembære«: ^aruplper af ©ilfe, 
Sllpaco« ej S mu(b, ©pabfereftoffe, lan^e o« Forte 
$hber, trgtt ©frrlTumépiber og Etgarm i ®tui, 
alle Sorter fine æørfler og .Ramme, ftort Uuoalg 
af Kiergfryftal« ©moffer, 9TtDS, gegetøk Sæbe, 
SPomabe og mangtolbige anbre Sing, |øm Sllt 
fælge« meget billigt be« ^aéfel&erg, SJjerge« 
gaben, tot Peb ©teenaabm.

juletræet
betomme« bo« (gartner 9T i e I fen, Dteberbanebaben.
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Spændende lommeur 
til museets samling
I oktober 2001 lykkedes det museet at er
hverve et af de få stadigt eksisterende lom
meure, som er fremstillet af urmagermester 
Andreas Ketner i Helsingør. Den 27-årige ur
mager fik borgerskab som urmagermester i 
1838, og han viste sig at være en fremragende 
fagmand på sit område. På verdensudstillin
gen i Paris i 1872 fik han således tilkendt en 
flot broncemedaille.

Det lommeur, museet har erhvervet, har An
dreas Ketner lavet omkring 1840-50, og i uret 
står følgende oplysning: »A. Ketner, Helsin
gør No. 2«. Uret, eller rettere kapslen, er la
vet af sølv, og det fungerer med sit smukt 
håndlavede værk stadig perfekt. Uret var ejet 
af samleren Søren Kragh i Greve, der imid
lertid ønskede at sælge det og derfor henvendte 
sig til museet for at få yderligere oplysninger 
om mesteren for uret. En god proveniens er 
jo ikke kun af stor værdi for museerne, men 
også for samlerne, hvorfor uret var vurderet 
ganske højt af et udenlandsk auktionsfirma. 
Heldigvis nåede det ikke så langt. Uret, der 
ses herover, vil snarest muligt blive udstillet 
på museet til glæde for vore gæster.

Uhr-Etablissement.
Undertegnede anbefaler sit nyligen fra Ud

landet ’hjemkomne Lager af Guld og Solv Cy
linder- og Spindelunre, Pariser Taffelulire, 
Skilderieuhre i alle Dimensioner, samtSchwartz- 
walderuhre med eller uden Slag og Vækker- 
værk. A. Kettner, Steengade 25,

Andreas Ketner var en flittig annoncør i Hel
singør Avis. Herover ses en af hans annoncer 
fra 1851. Museets nye ur (øverst) er fra den tid; 
måske lidt tidligere.

Et særegent minde om 
Bergmandsdal

Fra Carl Fl. Thomsen i Haderslev har mu
seet modtaget lidt af et klenodie, nemlig den 
herunder viste tekop med »tilhørende« ind
rammede akvarel. Det er fra dengang, da fi-
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nere familier fik fremstillet kopper, vaser 
m.m. på den Kongelige Porcelænsfabrik med 
dekoration efter eget ønske. I dette tilfælde 
modtog skibsklarerer Heinrich Borries og 
hans hustru Marie Neergaard et sæt tekop
per som bryllupsgave (hvoraf museet nu har 
fået den ene) fra Maries forældre. Faderen 
var proprietær Hans Peter Neergaard, og han 
ejede i midten af 1800-årene det tidligere 
teglværk Bergmandsdal ved Søndre Strand
vej, der på det tidspunkt mere kunne karak
teriseres som en af Helsingør-områdets man
ge lystejendomme. Og hvad var mere natur
ligt for Borries’ svigerforældre end at lade 
deres landsted forevige på et par tekopper. 
De fik derfor i 1853 maleren Johan Frederik 
Damm, der siden 1849 havde boet i Helsing
ør, hvor han underviste på realskolen i teg
ning, til at udføre den her viste akvarel af 
Bergmandsdal set fra Strandvejen med Kron
borg i baggrunden. Akvarellen blev herefter 
bragt til porcelænsfabrikken, 
der kopierede billedet til de to 
tekopper. Damms akvarel viser 
det oprindelige Bergmandsdal, 
der senere blev helt ombygget i 
nyklassicistisk stil, og hvis ho
vedbygning stadig er bevaret på 
Sdr. Strandvej 54a. Den tyske 
maler Johann H. Mårtens ud
førte i 1830’erne et maleri med 
næsten samme motiv. Det er 
gengivet i Bruun Rasmussens 
auktionskatalog 703 (nov. 
2001). Museets fornemme gave 
vil snarest blive udstillet.

Familien
Galschiøt i klip
Museet har fra Aase Teilmann i Eskilstrup 
modtaget en lille samling silhouetportrætter 
af familien Galschiøt. De er klippet i 1852, 
og blandt de portrætterede personer er den 
da 8-årige Martinus Galschiøt, der 69 år ef
ter kunne udgive sin bog »Helsingør omkring 
Midten af forrige Aarhundrede«, der den dag 
i dag er et højt skattet værk.

Silhouetklippet af Martinus ses nederst t.h. Ved 
siden af ham ses søsteren Juliane Margrethe Gal
schiøt (1839-1913). 4 andre silhouetklip, der ikke 
er vist her, forestiller forældrene Carl Adolf og 
Elise Birgitte Galschiøt og Martinus’ to andre 
søstre Frederikke Vilhelmine (1835-1908) og Jo
hanne (1833-99). Det var iøvrigt Carl Adolfs bror 
Ove Elling Galschiøt. der en tid drev Skibsklare - 
rergaarden i Strandgade 91. Aase Teilmann har 
skrevet en artikel om Galschiøt i Forening & Mu
seum 3/1998, hvis man ønsker at læse mere om 
familiens virke.
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Den hyggelige julemand og 
den tyske bussemand

af Lone Hvas s

Æed hensyn hl julegaverne eller ga- 
/IXf verne som de »hellige trekonger« 

bliver bringerne af, er der meget 
langt mellem de middelalderlige juletradi
tioner og julemanden, der i Helsingørs havn 
ankommer med skib for at tænde lyset på ju
letræet på Axeltorv.

I dag optræder både julemænd og julenis
ser i mere eller mindre skøn forening. I hvert 
fald, hvis man ser på forretningslivets rekla
mer og i medierne. Imidlertid var det jo så
dan, at nissen i »gamle dage« også var kendt 
som den lille gårdbo, der mere eller mindre 
synlig opholdt sig på gårdene hele året. Og 
man stod sig bedst i at tækkes ham. I 1800- 
årene ophøjede billedkunstnerne ham til at 
komme ved juletid og samtidig at være den, 
der kom med gaverne. I dag er det vist nok 
den almindelige forestilling, at nissen ligesom 
julemanden er den gavmilde uddeler af gaver 
til årets store fest, alt efter om familien nu har 
tradition for julemænd eller nisser.

Julemanden var købmændenes helgen (den 
ny Store Danske Encyklopædi fastslår, at han 
oprindelig er børnenes helgen). Hans nav
nedag er den 6.12., og man hører om ham 
allerede i 900-årene i forbindelse med børne
dagene den 28.12. Den dag kirken havde 
besluttet skulle være dagen, man mindedes

Sprællemanden her er et nytryk af Neu-Ruppin- 
trykfra 1800-årene af julemanden. Der er noget 
farligt over ham; det er ikke den rene gavmild
hed, der lyser ud af hans bebrillede øjne, selv
om han har dejlige gaver med. Det farlige ved 
ham understreges da også af kurven på hans 
ryg, hvor han har samlet uartige børn, der græ
der hjerteskærende. Ny tryk af Ballerman & Søn.
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alle de små børn som måtte lade livet, da 
Herodes beordrede sine soldater at dræbe alle 
spædbørn i håb om at få ram på det nyfødte 
Jesusbarn. På den dag fik børnene lov til at 
slå sig løs i kirken og i klosterskoleme.

Legenderne er talrige nok om den hellige 
sankt Nicolaus. Som helgen var han en af de 
mest afholdte og beundrede i middelalderen, 
og fortsat blev han det i den romersk-katol- 
ske verden. Legenden fortæller om ham, at 
han skulle have levet mellem år 200-300 i 
det nuværende Tyrkiet, hvor han var biskop 
i Myra i Lykien i det sydvestlige Lilleasien. 
I 500-årene blev der valfartet til hans sarko
fag i Myra og senere kom sarkofagen til Bari 
i Syditalien i 1087, hvorefter kulten omkring 
ham fik et stort opsving. Overalt dukkede der 
kirker, klostre, altre og stiftelser op helliget 
sankt Nikolaus. Over 100 danske kirker, al
tre og messestiftelser er oprettet til Nikolaus’ 
ære. Desuden var han patron for 
dominikanerklostrene i Helsingborg og Hel
singør (Odense og Aarhus). I Helsingør har 
vi et levn af det tidligere Dominikanerkloster/ 
sortebrødre kloster i Gråbrødrestræde (nav
net er fejlgivet i forrige århundrede) og i 
Munkegade, hvor klosterkirken lå.

Da Nikolaus dukker op som gavegiver i 
de europæiske hjem i senmiddelalderen,

Et tysk træsnit fra 1700-årene. Verset nedenun
der fortæller at »der Kinderfresser« truer med at 
ville afbide børnenes arme og ben, hænder og 
ører, eller hvis han ikke er sulten, hænge dem op 
i røg, presse blodet af dem eller hakke dem til 
pølse osv.

havde han ofte en tjener med sig, de steder 
hvor børnene får gaver den 6.12. Eksempel
vis kommer han i Holland sammen med 
Swarte Piet, og i Tyskland og Østrig er han 
sammen med Knecht Ruprecht. Ofte blev 
disse figurer kaldt et eller andet med buk. 
Klapperbuch var en almindelig betegnelse 
blandt de tysktalende europæere. Udklædte 
figurer var maskeret som en buk, der kom 
og buldrede - klappede - på døren i julen. 
Det var juletidens usynlige gæster, der blev 
synlige og fremfor alt hørlige, og klapre- 
bukken svarer helt til den nordiske julebuk, 
der antagelig er af hedensk oprindelse.

Nogle steder gjorde man Nikolaus til 
Knecht Ruprecht - man kaldte ham for Rauhe 
Claus, den grove lådne pelsklædte Claus som

Gårdnissen i Tirup fodrer den hvide hoppe. 
Træsnit fra Flinchs Almanak 1842.
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kom sammen som tjener for Christkinds 
(Jesusbarnet). Christkind blev i det lille op
tog fremstillet af et barn eller en ung pige, 
mens Rauhe Claus blev fremstillet af en ung 
mand eller en voksen, som sammen gik ud 
og uddelte gaverne.

Efter reformationen forsøgte man på 
mange måder at fjerne Rauhe Claus for at 
flytte Christkind alene som »julemand« til 
den 24/12. Og man understregede, at det var 
Christkind, der var børnenes beskytter og 
gavmilde ven.

Historierne er mange og lange omkring 
Sankt Nikolaus og ikke mindst opfattelsen 
af ham i de forskellige lande. Hollænderne 
bragte ham til Amerika sammen med mange 
andre udvandrertraditioner. Her blev den 
hollandske udtale af sankt Nikolaus til 
Sinterklaas der igen i den ny verden blev til 
Santa Claus.

Bogen om Den store Bastian hedder i den 
tyske originaludgave fra julen 1844 den store 
Nikolaus. Her optræder Nikolaus som den 
tugtende skolemester og ikke som den gav
milde gavebringer. Sammenblandingen af at 
give gave, men samtidig også være den 
afstraffende person parat med riset, er 
afbilledet på et træsnit fra 1700-årene af »Der 
Kinderfresser (Bussemand) i færd med at 
spise et barn, mens moderen står omgivet af 
skrækslagne børn. Posen, han bærer over 
skulderen, er fyldt af små uartige børn der 
venter på at blive spist. De katolske og pro-

Herodes sidder på sin trone. Tre soldater med 
hjælme og rustninger står foran ham, denne ene 
med et spidet barn på en lanse. Små aflivede 
børn ligger rundt omkring. Kalkmaleri i Set. 
Mariæ Kirke. Bendt Petersen fot.

testantiske og ikke mindst folkelige traditio
ner omkring sankt Nikolaus som den gav
milde julemand med gaver blandes her med 
tugt og revselse af børnene. Måske som på 
det gamle tyske træsnit i 1700-årene (bille
det side 13) netop i en tid, der var tynget af 
pietismens morallære og dydighedskrav. 
Samme blanding af en gavmild gavebringer 
og en afstraffende bussemand ses på 1800- 
årenes Neu-Rupine-tryk af julemanden, der 
er afbildet side 12

Hvor om alt er, så er der langt mellem også 
barnemordet i Bethlehem, Sankt Nikolaus, 

den tyske bussemand, Den Store 
Bastian og julemanden, der efter 
en meget ny tradition kommer til 
Helsingør havn (herunder) for at 
tænde juletræet på Axeltorv. In
gen traditioner har det som vore 
juletraditioner med at blive blan
det og derefter anset for at være 
meget meget gamle og oprinde
lige i deres nuværende form.

Julemanden ankommer til Helsing
ør, og er her fotograferet af Lars 
Johannesen, med Kronborg stands
mæssigt i baggrunden.
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Bymuseet
»Borgerlige begravelser i Skt. Olai«

I anledning af den nyligt overståede gen
indvielse af domkirken, er museets udstilling 
af genstande fra den omfattende undersøgelse 
af kirkens gravkældre blevet revideret og ny
opsat. Her kan man nu se en hel spædbarns
kiste og ikke mindst spånæsker benyttet til 
aborter og dødfødte børn. Udstillingens gen
standsmateriale er dog selvsagt begrænset, 
da man som en del af restaureringen i videst 
muligt omfang har ladet gravkældrene med 
deres indhold stå helt intakte og urørte. Un
dersøgelsen omfattede derfor kun de ødelagte 
kister, ligesom kun det arkæologerne ville 
kalde løsfund, er repræsenteret på udstillin
gen.

Flynderupgaard
»Nordsjællandpå paletten« - malerier 
af liv og landskab i den gamle Tikøb 
Kommune.

På Flynderupgård Museet i Espergærde vi
ses frem til midt i april 2002 en kulturhisto
risk udstilling med malerier af kendte og 
ukendte maleres opfattelse af området rundt 
om købstaden Helsingør.
Museet råder selv over en pæn samling af 
folkelivsskildringer og topografiske værker. 
Med tanke på at supplere disse, efterlyste 
museet hos lokalbefolkningen flere værker 
med lokale motiver gerne malet af lokale. 
Responsen var overvældende stor. Resulta
tet blev, at næsten ingen af museets egne bil
leder kom med på udstillingen. I stedet blev 
der givet plads til de mange højt skattede pri

vate malerier.
I udvælgelsen af malerierne er der ikke taget 
hensyn til værkernes kunstneriske værdi. Det 
har alene været hensynet til at dække områ
det og maleriernes kultuhistoriske fortælle
værdi, der har været afgørende i udvælgel
sen af malerierne.
Det har skabt en kunstnerisk yderst blandet 
og kulturhistorisk vidtfavnende udstilling.
Udstillingen åbner den 15. dec. 2001 og va
rer frem til midten af april 2002.

»Hvad julekisten gemte«

De fleste hjem har gamle papkasser, sko
æsker og andet, hvor julepynten gemmes fra 
år til år. Nyt kommer til og kun lidt kasseres. 
12001 fik Helsingør Kommunes Museer for
æret en hel kiste fuld af julepynt, der har væ
ret brugt i årene 1967 - 2000. De mange 
småting var emballerede i gamle juleservi
etter, chokoladeæsker og andet forhånden
værende, som de fleste nok kender det hjem
mefra.
I anledning af den forestående jul har vi åb
net julekisten og viser noget af dens indhold 
suppleret med et udvalg af museets gamle 
julepynt. Et fint pyntet juletræ å la Peters Jul 
mangler heller ikke. For børn og barnlige 
sjæle er der en findeleg at gå i gang med. 
Blandt andet kan man finde ud af, hvad Flyn- 
derupgårds gårdnisse og hans små fætre 
julenisserne har gjort af juleforberedelser.
I forbindelse med juleudstillingen serverer 
spisehuset »Folkestuen« en lille portion jule
grød med juleøl eller saftevand for 15 kr.
Udstillingen varer fra 3. december til Hellig 
Tre Kongers Dag d. 6. januar 2002.

Museerne har dagligt åbent kl. 12 - 16.
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ForewHa(en<leren
Vinterens foredrag
Museumsforeningen fortsætter sine populære 
foredrag, der finder sted følgende datoer i 
vinteren:

Lørdag, den 19. januar 2002: 
»Kunstnernes Hellebæk« 
- et strejftog i lyd og billeder.
Dagens foredragsholder Erik Trolle, Helle
bæk, vil fortælle om kunstneres tilknytning 
til det naturskønne Hellebæk.

Lørdag, den 23. februar 2002:
»Øgenavne på Helsingør Værft«
Redaktør Bent Jørgensen fortæller om øge
navne på Helsingør Værft med udgangspunkt 
i den nye bog »Uglen, Champagnegaloppen 
og Den skødesløse«, udgivet af Helsingør 
Museumsforening.

Lørdag, den 23. marts 2002:
Rundvisning i Karmeliterklosteret og Set. 
Mariæ Kirke. Fhv. slotsforvalter John Zilmer 
vil fremvise og fortælle om Nordeuropas 
bedst bevarede senmiddelalderlige kloster
kompleks.

Alle arrangementer begynder præcis kl. 
14.30 og finder sted i Lazarussalen i 
Karmeliterklosteret. Det anbefales at være i 
god tid for at sikre sig plads til de populære 
arrangementer.

Generalforsamling
Helsingør Museumsforening indkalder her
med til ordinær generalforsamling

onsdag, den 27. februar 2002 
kl. 19.00 på Helsingør Bymuseum.

Dagsorden ifølge lovene. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal være 
indsendt senest den 15. februar 2002 til Hel
singør Museumsforening, c/o Helsingør By
museum, Hestemøllestræde 1, 3000 Helsin
gør. I forbindelse med generalforsamlingen 
vil der blive arrangeret et aktuelt foredrag. 
Nærmere herom i næste nummer af med
lemsbladet.FORENING &MUSEUM

Nr. 1 udkommer i marts 2002.
Allersidste frist for indlevering af artikler til bla
det er 1 måned inden udgivelsen. Modtages helst 
på e-mail. Se side 2.

Dette nummer er udgivet med støtte fra
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