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Side 2 

 

GRUPPE 4 SIGER: 
Noget om ordsprog og skikke  

 

"Julenissens historie"  
Ingen jul uden julenisser! Men nissen har ikke altid været en hyggelig 

og rar lille fyr. Det blev han først i 1836, da maleren Constantin Hansen 

"opfandt" julenissen 

 
 

Første gang (så vidt vides) at vi hører om nisser 

lavet specielt til jul, og nisser der giver gaver, er 

ved danske kunstneres julefest i Rom, vinteren 

1836. Festen blev holdt  i maleren Constantin 

Hansens lejlighed. Blandt gæsterne var Vilhelm 

Marstrand, Bertel Thorvaldsen og Bindesbøll. 

Værten Constantin Hansen havde lavet en ud-

smykning med papirklip som forestillede nisser 

i forskellige situationer. Nisser, der dansede om 

julegrøden, sloges med katten og nisser, der 

drog over Ponte Molle med julegaver for at hol-

de jul i Rom. 
 

Bondens nisse var er lille væsen, der 

                                                                          navnlig hjalp til i stalden 

"Flag på juletræet"  
Dannebrogsflagene og de rød-hvide farver i 

julepynten hører til i gruppen af "national jule-

pynt", som blev populær i midten af 1800-

årene - ikke mindst efter 1864 
 

Fra denne periode stammer også  fx  trompeter og 

trommer, der jo har et vist "krigerisk" præg.  Et 

eksempel på, at denne særlige form for nationale 

stemning var en del af julen, er det ældst bevarede 

danske kræmmus, der er fra 1866. Her er motivet 

hverken nisser, engle eller lignende "juleting" - 

det er  tværtimod "Den Tapre Landsoldat" med 

bøgekvisten. 
 

I øvrigt har man også i andre lande - bl.a. de andre 

nordiske lande - kendt til at sætte nationale flag på juletræet.  

På gengivelser af ældre amerikanske træer kan fænomenet også ses. 
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GRUPPE 4 SIGER forts: 
Noget om ordsprog og skikke  

 

"Dansen om juletræet"  
Hvorfor danser vi om juletræet, og hvor længe har vi gjort det? 
 

De første danske juletræer , som vi kender til,  blev tændt i hhv. 1808 og 

1811. Det vides ikke, om der blev danset omkring disse træer eller ej, men 

det er ikke usandsynligt. Det første helt sikre vidnesbyrd om dans rundt om 

juletræet i et privathjem er faktisk Peter Fabers "Højt fra træets grønne top", 

der stammer fra 1847/1848. 
 

Engle dansede om træet i 1817 

Allerede 30 år tidligere havde  

Heiberg dog digtet om, hvordan der 

danses om juletræet i Himmelby". I " 

Julespøg og nytårsløjer" fra 1817 

fortæller han om, hvordan en fattig 

københavner-pige oplever jul i Him-

melby, og bl.a. kommer til at danse 

om juletræet med englene. En sådan 

idé havde han næppe fået og brugt, 

med mindre dans omkring træet var 

et  fænomen, som hans publikum 

ville forstå og acceptere som et  

naturligt element i julefesten. 
     Der danses om juletræet hos den socialdemokratiske 

                                            borgmester Jens Jensen i København 

GLÆDELIG JUL TIL JER ALLE  

Husk at melde jer til julemødet 



Side 4 
 Tove Nielsen skriver stafetten januar  2015 

                                                Husker du.?  
Husker du. ?  Ja det gør jeg. Jeg husker en masse oplevelser jeg har haft i 

min barndom og ungdom, Min første kærlighed og hvordan jeg traf min 

kone. Og når vi i venners lag taler om soldater minder, husker jeg klart 

alle de numre jeg har lavet, men når det kommer til de sure timer. Hvor 

vi lå i sneen og skulle skille gevær ad i kulden. De oplevelser skal hentes 

et andet sted i arkivet. Vi er da heldigvis skabt til at arkiverer de kedeli-

ge ting nede i rækken. Når jeg har stået med fanen ved en bårer, er det jo 

en vemodig afsked vi tager med personen. Kommer vi til at tale om per-

sonen senere ved en anden forbindelse, er det som regel alle de fornøjeli-

ge stunder vi har haft sammen der dukker frem, kan du huske de glæder 

vi har haft, ved forskellige spejder løb. Jeg husker tydelig d en glæde et 

barn havde, da vedkommende kom over åen ved Pile dam i en gondol og 

den angst der var overvundet.                                                                                                               

Jeg kan da stadig finde vej gennem Europa og rundt på alle de småveje 

der er i lokalområdet i den egn hvor vi holder ferie. Det jeg glemmer det 

er datoer og den halve liter mælk jeg skulle have med hjem.   Hvad jeg 

gruer mere er en oplevelse jeg havde i sidste uge, hvor en ældre bekendt 

havde glemt dele til sin tele fon lader på Storedam. Da hun nu var tilba-

ge igen fik hun nu de glemte dele, men det viste sig at hun havde glemt 

en ledning. Da Toves lader var samme type lånte hun den så hun kunne 

få ladet sin telefon op. 5 minutter efter kom hun nu tilbage og fortalte at 

det ikke var hendes telefon og at hendes telefon aldrig havde set sådan 

ud, nu bad vi hende om at lukke den op og kikke på telefontavlen om 

ikke hun kendte nogle af de navne der var der, hvorefter hun sagde at så 

må det jo være min. Den lader spøgte hele ugen og enden blev at hun fik 

Toves lader og vi går ud og køber en ny. Skulle hun selv gøre det, vil det 

sikkert være en uoverskuelig ting. Lad os håbe at vi ikke kommer i den 

situation, hverken for dig selv eller dine nære  
 

SÅ vær glad for, at du stadig husker de daglige ting.                                           

Mogens   

   Stafetten                                         Mogens Nielsen 
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”KNUDENS”  redaktion ønsker alle 

gildebrødre i Ølstykkegildet og Arresø 

Distrikt en Glædelig Jul og et rigtigt 

godt nytår. 

 

   Lene, Vibeke, Povl-Erik og Christian 

Redaktionen skal have indlæg  senest d. 20. december 2014 kl.18:00 

Meget gerne på diskette eller via E-mail 
 

Christian Petersen      Lene Jørgensen    Povl-Erik Høxbroe 

Sønderparken 22      Strandbakken 39   Engvej 28 

3550 Slangerup      3600 Frederikssund   3650 Ølstykke 

cfp@privat.tele.dk      lene-j@email.dk            ape@hoxbroe.com 

47 33 58 96       51 96  30  99    47 17 70 32 

Hjemmesiden: www.oelstykkegildet.dk 

Overhold venligst deadline  
OBS. 
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Julehilsen   December 2014 
 
En regnfuld grå og trist novemberdag. Der er 
ikke meget julevejr over dét. 
Ikke desto mindre nærmer den søde juletid sig 
med alle de traditioner som hører tiden til. 
Tænk at vi allerede skal til det igen. Endnu et år 
er gået med mange spændende og udfordren-
de aktiviteter, som vi kan mindes med glæde. 
Vi i gildeledelsen vil gerne ønske alle gildebrød-
re og deres familier en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 
 
Gildeledelsen 

http://sct-georg.dk/?attachment_id=1874


Side 7 

Ølstykke Gildet 

(stiftet 29. september 1976) 
 
GM  Peter Hovgaard-Jensen, Jarlsvej 16, 3650 Ølstykke, 
  Tlf. 4717 5135, E-mail: lp.hovgaard@mail.dk 
GK  Jens Erik  Stubkjær, Spurvevej 6, 3650 Ølstykke, 
  Tlf. 47 17 91 65, E-mail: jestub@pc.dk 
GS  Kai Normann Andersen, Jarlsvej 29, 3650 Ølstykke, 
 Tlf. 47 17 97 82 
          E-mail : jytte.normann.andersen@post.tele.dk 
DGR   
   
RED  Lene Jørgensen, Strandbakken 39, 3600 Fr-sund 
  Tlf. 47 36 16 20,  E-mail lene-j@email.dk 
 
2015 
 10/01  Nytårsgildehal    Gruppe 5  
 19/01               Gilderådsmøde                   Gildeledelsen 
 11/02               Gildemøde                   Gruppe 6           
 11/03         Gildeting     Gruppe 1 
 08/04  Sct.Georgsgilldehal             Gruppe 2 
 06/05               Distriktsgildeting                  2. Hillerød 
 13/05  Gildemøde    Gruppe 3 
 21/05  Gilderådsmøde    Gildeledelsen  
 10/06  Gildemøde                          Gruppe 4 
 16/06               Friluftsgildehal                     3. Frederikssund 
 23/08                Gildeskovtur                       Gildeledelsen 
 
 
 
 
 

mailto:lp.hovgaard@mail.dk
mailto:jestub@pc.dk
mailto:hanneda@mail.dk
mailto:lene-j@email.dk
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Gruppe 4 siger: Nu er det jul igen. 
 
Lørdag den 6. december 2014 inviterer vi gildebrødrene til  
julefest på Græstedgård kl. 18.00. 
 
Medbring venligst 2 styk  julepynt, så juletræet ikke står  bart + 
1 gave for ca 25 kr. 
 
Vi byder på traditionel julemad. 
Drikkevarer til sædvanlige priser. 

 
Pris pr. person kr 125 
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt. 
 

Tilmelding senest søndag den 30. november til: 
 

Lisbeth og Henning 
Tlf: 48 18 40 84—29¨86 18 40 

Birgit og Ove 
Tlf. 47 17 96 93—23 96 11 37 

  


