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Gull, røkelse og myrra: De første julegaver
Av Nina Aldin Thune

I vår tid er det å gi og motta gaver blitt en av julens  viktige tradisjoner. Det er

gavene som er viktigst for barna, og det de gleder seg mest til. Å finne gaver har alltid

vært viktig, og hvordan et samfunn bruker gaver som en symbolsk markering av makt

og rang har vært tema for mange studier.1 Ved statsbesøk er gaveutvekslig et fast

punkt på programmet, og når fotballag møter hverandre er det vanlig å utveksle

vimpler som tegn på vennskap. Det er viktig å kunne finne den rette gaven til den

rette personen ved rett tidspunkt. Gavene forteller også noe om giverne,  om yrke,

sosial status  e.t.c. Jesusbarnet fikk også gaver da det kom besøk fra Østen. Vi hører

om disse gavene i Matteusevangeliet, og  om giverne ” De tre vise menn”.

Vismennene hyller Jesus ( Matt. 2:1-2)
1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen

vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født?

Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham.»

Hvem var det som kom til Jesusbarnet?

Det var altså noen besøkende som kom for å finne Jesusbarnet. Først kom de

til Kong Herodes, men de måtte reise videre til Betlehem for å finne barnet.

                                                
1 Se Pierre Bourdieu, ”Hederskänlan” i Broady och Palme; Kultursociologiska texter, Brutus  Östling
1993
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I en mosaikk fra S. Apollinare Novo i Ravenna fra midten av det 6.århundre,  er

mennene i spissen for rekken av kvinnelig helgener på vei for å gi Jesusbarnet gaver.

Vi ser at mennene er i Østlige drakter  med fint mønster og edelstener. På hodet har de

disse merkelige luene, frygriske luer. Dette var hodeplagg til menn, i oldtiden brukt av

frygerne i Lilleasia, overtatt av grekerne og senere introdusert i Europa. Frygiske luer

ble lagd av mykt stoff, var kjegleformet med ørefliker og foroverbøyd topp. I kunsten

representerer disse en type hodeplagg brukt av folk fra Orienten. Under den franske

revolusjon  ble luen pyntet med trefarget brokade og gikk under navnet jakobinerlue,

frihetslue eller den røde lue. Bildet i Ravenna ble restaurert på 1800-tallet og

muligens er luene blitt rødere enn de var. Det var lenge vanlig å fremstille de vise

menn med disse luene. Vi ser det ikke så tydelig på en av de eldste fremstillingene fra

Priscillakatakomben i Roma fra 100 eller 200-tallet, men i senere sarkofager er de

fremstilt med disse luene, som Isaacius sarkofagen fra det 5. århundre som befinner

seg i San Vitale i Ravenna.

I engelske tekster er de vise menn omtalt som ”Magi”. En oversettelse av dette

kan være magiker eller filosof som har studert astrologi, og som en trodde hadde

okkulte krefter. Denne tittelen ble gitt til Zoroasti-prester. De hadde flere betydelige

spesialiteter som å lege syke og forklare fysiske fenomen. De var kjent for å

praktisere astrologi og fortelle om fremtiden. I sin bok ”The Star of Bethlehem2 , The

legacy of the Magi” hevder astronomen Michel R. Molnar at disse frygriske, luene

som vismennene har på seg, ble brukt av astrologer som drev med stjernetyding.

Vismennene er fremstilt med de samme luene i mosaikkene på korbuen  i Santa Maria

Maggiore i Roma fra 500-tallet. På den ene siden vises besøket hos Herodes og på den

andre siden bærer de frem sine gaver til Jesusbarnet. Men i den senere apsiden er de

fremstilt som konger. En av grunnene kan være Den gyldne legende som forteller om

konger som kom til Jerusalem og som også gir dem navn3. Det er også konger vi ser i

fremstillingen i Santa Maria i Trastevere.  Jeg velger å tolke dem som vismenn og

muligens legekyndige personer. Denne tolkningen finnes også i Den gyldne legende4.

                                                
2 Michael R. Molnar: The Star of Bethlehem, The Legacy of the Magi, London 1999
3 Medieval Sourcebook: The Golden Legend: Epiphany, When our Lord was born, the three kings
came into Jerusalem, of whom the names be written in Hebrew, that is to wit Galgalath, Magalath, and
Tharath. And in Greek Appelius, Amerius, and Damascus. And in Latin Jaspar, Melchior, and
Balthasar.
4 Item, Magus in same wise. For Magus in Hebrew is said doctor, in Greek, philosopher, and in Latin,
wise, whereof they be said Magi, that is to say great in wisdom.
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Bilder av vismennene har også blitt brukt som dekorasjon på klær som f.eks. på

Theodoras kjole i mosaikken i San Vitale i Ravenna. Denne bruken ble kritisert og

bruk av denne typen bilder var en av grunnene til ikonoklasmen i det bysantinske

riket. Spørsmålet var om dette var en magisk bruk av bildene.5

Går vi tilbake til Matteusevangeliet  forteller det videre om de vise menn som

gikk inn i huset, fikk se barnet og så falt på kne. Så åpnet de sine skrin og bar frem

gavene gull, røkelse og myrra. Dette er blant annet vist på utsiden av alterskapet i

Mariakirken i Bergen og på prekestolen i Stavanger domkirke.

                                                
5 se Henry Maguire: Magic and the Christian Image in Byzantine Magic, Dumbarton Oaks Research
Library and Collection, Washington, DC 1995
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Fra 800-tallet var det Kaspar, den unge, som kom med gull, Balthasar, med røkelse og

Melkior med myrra.

Gavene har blitt tolket ut fra Jesus senere liv gull fordi han var konge, røkelse viste til

hans prestegjerning og myrra til lidelse og død.

Men hva er dette, og hvordan beskriver den farmasøytiske litteraturen gavene?6

Gull , Aurum

Gull er et mykt ytterst bøyelig metall med karakteristisk gul farge og sterk

glans. Gull er bl.a. omtalt i 1. Mosebok7.

For alkymistene var gull metallenes konge, ”Rex metallorum”. Deres største mål var å

forvandle andre metaller til gull. På bilder fremstilles gullet som en konge fulgt av

dyrenes konge, løven, som i munnen har solens tegn. Gull er også blitt brukt som

legemiddel. Man la det på sårede og barn for å gjøre gifter og tryllemiddel uvirksomt.

Blandet med pimpstein ble det brukt på infiserte og stinkende sår. I det 8. århundre

lærte Geber å løse gull i klorholdig salpetersyre.

På

Arkeologisk Museum i Stavanger finnes en magisk ring  i gull med diamant fra

Finnøy i Rogaland som er fra seinmiddelalder (1350-1536 e.Kr). Den bærer

innskriften IASPAR MELCHIOR BAL III OR DEI MISERERE (”O Guds konger

                                                
6 Omtalen av stoffene er i det vesentlige basert på John Lindgren: Läkemedelsnamn, ordförklaing och
historikk,Berlingska Boktrycheriet Lund 1918
7 1.mos. 2:10 , 10 En elv gikk ut fra Eden. Den vannet hagen og delte seg siden i fire grener. 11 Den
første heter Pisjon. Det er den som renner rundt hele Havila-landet, der det er gull. 12 Gullet i det
landet er godt, og der finnes også bedolah-kvae og karneol. 13 Den andre elven heter Gihon. Det er den
som renner omkring hele Nubia. 14 Den tredje elven heter Hiddekel. Det er den som renner øst for
Assur. Og den fjerde elven er Eufrat.
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forbarm dere”).8 Navnene på de tre vise mennene Kaspar, Melchior og Baltasar ble

ansett som virksomme mot epilepsi, krampe og feber. Diamanten var, i tillegg til at

den var lykkebringende, også medisinsk virksom. Siden den var den kaldeste av

edelsteinene kunne den stille kraftig feber, og den kunne også motvirke gift.

Røkelseskrydder, Species fumalis orientalis

Den andre gaven er røkelse. En kan anta at det var et røkelseskrydder, en

blanding av aromatiske droger, slik som balsamer, harpikser m.m. som ved sakte

forbrenning uten lid, vanligvis ved å strøes på glødene kull frembringer en

velluktende røk. Latinsk navn er species som egentlig betyr art, slag, men  som i

middelalderen fikk betydningen krydder, fumalis adjektiv  av det tidlig latinske ordet

fumus som betyr  røk, og orientalis , østerlandsk .

Røkelse og andre sterktduftende og velluktende balsamer og  smurninger har i

uminnelige tider blitt brukt og var høyt vurdert av Østerlandenes folk.9 Vellukt hører

også til østerlandsk høytid og glede, og savn av den betegner sorg og hård tid.10

                                                
8 Museoteket ved Arkeologisk Museum i Stavager, Rogalandsfunn fra istid til middelalder, Stavanger
1995
9 Ordspr. 27:9, 9 Olje og røkelse gleder hjertet, slik gir også en venns hengivenhet større glede enn
gode råd.
10 Jesaja 3:24, 24 Da blir det stank istedenfor vellukt,
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Østerlenningen gjennomrøker skjegg, klær og husgeråd11. Røkelse ble så høyt vurdert

i disse landene at en slik gave var tegn på den høyeste aktning og ære. Kongelige

personer ble hedret med røkelseskrydder. Det var også vanlig å hedre de døde med

røkelse12. De mindre bemidlede nøyde seg med å ha velluktende urter i likklærne, men

ved store begravelser ble det tent store røkelsesbål. Dette fortelles det om i Bibelen ,

om kong Asa og Zedekia13.

På samme måte som en æret jordens mektige æret man også de himmelske

maktene og søkte gjennom røkoffer å erverve seg gudenes nåde. Det antas at det

selvstendige røkofferet først ble innført i den assyrisk/babylonske kulten. En har

funnet offerlister og forskrifter i templenes urgamle arkiv som forteller at røkofferet

var blant de midlene som ble brukt for å blidgjøre gudene. I røkelseskarene på

offerbordene skulle det brennes ceder og sypress. Ved de store Baals- og

Astartefestene ble det brent store mengder røkelse. Også i den egyptiske kulten ble det

brukt selvstendig røkoffer. Både asiatiske og egyptiske monument viser hvordan

røkelse ble ofret på alteret, i skåler og røkelseskar. De store sfinksene  i

Heliopolistemplet holder røkelsesfat i framlabbene. Resepten på en slik egyptisk

røkelsesblanding er bevart i hieroglyfene på tempelmuren i Edfu og Phile og er

opptatt i Papyrus Ebers. Blandingen ble kaldt Kyphi14, og ble bare laget av prester

som nøye fulgte de anvisningene som var i de hellige skriftene som ble lest under

tilberedningen.

Det finnes også en resept på røkelse i andre Mosebok. Denne røkelsen ble bare

brukt ved gudstjenesten og skulle bare lages av prester.

2. Mos. 30:35
34 Herren sa til Moses: Ta deg røkelsesstoffer: balsam, myrraolje, harpiks som lukter

skarpt, og ren virak. Det skal være like mye av hvert. 35 Av det skal du lage krydret

røkelse, slik som salveblanderne gjør det, saltet og ren, til hellig bruk. 36 Noe av det

                                                
11 Orspr. 7:17, 17 og over mitt leie har jeg strødd myrra, aloë og kanel.
Høysangen 3:6, 6 Hvem er det som stiger opp som en røksøyle fra ødemarken, ombølget av myrra og
røkelse og alle slags krydder fra kremmeren?
Høysangen 4:6,6 Når dagen blir sval, og skyggene flyr, da går jeg til myrraberget, til haugen som anger
av røkelse.
12 2. Krøn. 16:14, 14 De gravla ham i den graven han hadde latt hogge ut for seg i Davids-byen. De la
ham på et leie fylt med velluktende urter og forskjellige salver som var blandet. Så tente de et veldig
bål til ære for ham.
13 Jeremia 34: 5, 5 men dø i fred. Og likesom de tente ild til ære for dine forfedre, som var konger før
deg, skal de også tenne ild til ære for deg. De skal holde sørgehøytid over deg og rope: «Å ve, herre!»
Dette er mine ord, sier Herren.
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skal du knuse smått og legge foran loven i møteteltet, der jeg vil møte deg. Høyhellig

skal det være for dere. 37 Røkelse som er blandet slik som denne, må dere ikke lage til

dere selv; viet til Herren skal den være. 38 Den som lager maken til denne røkelsen for

å nyte dens vellukt, skal utryddes av sitt folk.

Grekerne syns ikke å ha brukt orientalske røkmiddel før under det 5. århundre

f. Kr., men etter denne tiden brukes røkelse av både grekerne og romerne såvel til

daglig bruk som ved festlige anledninger, og røkelse inngikk også i deres religiøse

seremonier. I den eldste kristne kirken var all røkelse ved gudstjenesten forbudt. Først

fra det 4. årh. ble det vanlig å bruke røkelse i forbindelse med gudstjenesten. De

katolske kirkenes røkelse besto  av : virak 200, bensoe 100, kaskarillbark 50, salpeter

25 deler.

Røken fra den hellige røkelsen ble fulgt av de troendes fromme bønner om at

alt vondt skulle forsvinne; ikke bare åndelig, men også kroppslig sykdom. Det ble

etterhvert vanlig å utnytte røkelsens helsebringende kraft og en eksperimenterte med

forskjellige røkelsesblandinger mot forskjellige sykdommer. Hippokrates brukte

røkelseskurer, og i Asklepiostemplene ble de syke badet, massert, innsalvet og til slutt

innåndet de røkelse for å renses og vugges inn i søvn ved hjelp av de bedøvende

duftene.

I middelalderen ble det brent bål med velluktende urter på åpne plasser for å

bekjempe pest og smitte. Da tobakken kom til Europa på 1500-tallet, trodde en at den

hadde en kraftig luftrensende effekt så den ble til og med blandet inn i tempelrøkelsen

når det var pest. Middelalderen var også tiden for overtro. Djevelen var opphav til alt

vondt også sykdom og død. Han hadde sine hjelpere, hekser og trollmenn som laget

trolldrikker for å skade mennesker og dyr. Dette førte til at en i klostrene opprettet et

nytt embete, heksepatere for å bekjempe det vonde med magiske middel som bl.a.

trollrøkelse. Røkelse var også viktig for alkymistene som hadde egne

røkelsesblandinger bl.a. for Solen, Månen, Saturn og Venus.

I Norge har det blitt laget røkelse i apotekene. Allerede den første norske

farmakopéen hadde oppskrift på røkelse. Denne skikken ble tatt opp igjen ved

Svaneapoteket i Oslo som etterhvert opprettet bedriften Svanelaboratoriet. Her

                                                                                                                                           
14Oppskrifter, Se John Lindgren: Läkemedelsnamn side 190
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produseres kongerøkelse med 17 – 18 forskjellige innholdsstoffer.15 Disse importeres

fra hele verden. Røkelsen selges av apotek i hele Norge. Noe eksporteres til  Sverige,

Danmark, Tyskland, USA og Australia. Grunnen til at apoteket begynte med denne

produksjonen var at det som ble importert fra utlandet viste seg å være dårlig vare og

at apoteket ønsket å selge god, ekte vare.

Virak, Olibanum

En av de viktigste bestandelene i røkelse er, Virak eller Olibanum som er det

latinske navnet. Olibanum  er det gjennom innskjæringer i barken utslupne og

stivnede sekret av Boswellia Cateri og andre Boswellia-arter, trær i Somalia og den

sydvestre kyststrekningen av Arabia. Slekten er oppkalt etter Joh. Boswell som var

botaniker i Edinburg på 1700-tallet. Drogenavnet virak kommer fra tysk Weihrauch

av weihen, innvigd, hellig og Rauch, røk, hellig røkelse.

Drogen har siden de eldste tider blitt brukt til røkelse ved religiøse seremonier.

Den avgir ved en balsam luktende røk. I Egypt ble den brukt under det sjette dynastiet

(2500 f. kr.) I kongerøkelsen er det flere andre planter som kanel, lavendel, koriander

og rosenblader.

                                                
15 Se Norges Apotekerforenings tidsskrift nr. 16, 1992
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Myrra, Gummi-resina Myrrha

Den tredje gaven Jesusbarnet fikk var Myrra

Den kommer fra det østlige Mellom- Afrika og er saft av Commiphora-arter og

Burseraceae. Treet vokser i Arabia og Afrika. Sekretet er svettet ut av barken og tørret

i luft. Utseende er gulbrune eller rødbrune, uregelmessige, sprø korn eller klumper av

vekslende størrelse. Deres overflate er dekket av hvit-gult støv. Bruddet er hvelvet,

fettglinsende, gulbrunt til rødbrunt, ofte med matte, hvite årer og lysere flekker.

Tynne stykker er gjennomskinnelig. Lukten er aromatisk; smaken er bitter, rivende.

Ifølge myten skal myrraen ha fått sitt navn etter prinsessen Myrrha som var

datter til kong Cinyras. Denne prinsessen ble så grepet av forbudt kjærlighet at hun

flyktet til Arabia der hun sank ned i en dyp sorg. Venus forvandlet henne til det treet

som bærer hennes navn og som ennå gråter tårer, den bitre men rennende og

helsebringende myrraen. Egypterne hentet myrra fra landet Punt, sør for Egypt og

brukte det til balsamering av sine døde. Myrra nevnes ofte i Bibelen f.eks.  i første

Mosebok 37:2516. Dette viser at den var en betydelig handelsvare allerede for 3500 år

siden. Den ble brukt i israelittene hellige smørning 17, til parfyme og røkelse og

inngikk i den drikk en gav de dødsdømte.

                                                
16 1.mos. 37:25 , 25 Så satte de seg ned for å få seg mat. Da de så opp, fikk de øye på en karavane med
ismaelitter, som kom fra Gilead. De førte gummi, balsam og harpiks med seg på kamelene sine og var
på vei til Egypt.
17 2.mos. 30: 23, 23 Ta krydder av beste slag: 500 sekel fin myrra, halvparten så mye eller 250 sekel
velluktende kanel, 250 sekel kalmus 24 og 500 sekel kassia, alt etter helligdommens vekt, og dessuten
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Grekerne brukte myrra og røkelse. I Apollotempelet i Miletus i år 243 f. Kr. var der

gull- og sølvkar, virak, myrra, kanel og andre krydder.

Dioskurides beskriver flere ulike sorter myrra, men tilrår bare at den brukes

som er frisk, lett, ensfarget men hvite striper i bruddet. Den skal også være bitter i

smaken, velluktende  og skarp. Plinius beskriver en spesiell myrra som er samlet uten

inngrep i treet, og som inngikk i isralittenes tempelrøkelse. Selv i Koranen blir myrra

nevnt.

Myrra ble brukt mot et stort antall sykdommer. Den ble brukt alene og i

blanding med andre legemiddel både til inntakning og til inngniding, i blanding med

”kvikkemelk” til øyensalve, til munnvann, mot dårlig lukt i armhulene, til tygging ved

dårlig ånde, til snusing mot snue osv. En myrratinktur ble brukt for å få fortgang i

fødselen, for å fremkalle menstruasjon og mot lammelser ved slagtilfeller. Myrra ble

også brukt som tannpulver og tanntinktur. Selv om undersøkelser av myrraens

virkninger mangler, ble den brukt som hostestillende middel og stimulerende middel.

I Bibelen hører vi også om manna, som også  er nevnt iforbindelse med

gavene til Jesusbarnet i den gyldne legende18. Manna utvinnes fra enkelte Asketrearter

Fraxinus ornelius, Fraxinus augustifolia etc. i det nordlige Sicilia, Castelbuno og

                                                                                                                                           
en hin olivenolje. 25 Av dette skal du lage en hellig salvingsolje, en kryddersalve, slik som
salveblanderne gjør det. En hellig salvingsolje skal det være.
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Pollina .En lager snitt i stammen og la sevje renne ut. For å høste en viss mengde er

det nødvendig å gjøre et snitt daglig, og ca. en gang i uken skrape fra stammen med

spesielt utstyr. Fersk sevje har en fiolett farge og er bitter. Smaken blir søt etter

stivning og fargen blir hvit innen en uke. Manna har vært brukt som avføringsmiddel

av arabiske leger . Den har vært anbefalt mot forskjellige sykdommer i indre organer,

i luftveiene og senere i slankekurer. Mange kreftpasienter brukte manna i håp om å bli

helbredet.  I vårt land har det blitt brukt askeavkok, kanskje de ubestemte stoffene

skjuler noe mirakuløst?

Kan vi finne de vise menns gaver i dagens moderne apotek? Det finnes fortsatt

legemiddel som inneholder gull og som brukes mot reumatisme, i forbindelse med

julefeiringen selges det Kongerøkelse, og i en av de mange hyllene, muligens ikke i

selvvalget, finnes Myrrhatinctur som brukes mot såre gummer.

Helligtrekongersfesten
De vise menn skal senere ha blitt døpt av apostelen Thomas og viet til

biskoper. 19  Helena , keiser Konstantins mor, skal ha brakt relikviene deres til

Konstantinopel, men de ble antagelig  flyttet til Milano på 300-tallet. Da Milano ble

erobret av keiser Fredrik Barbarossa i 1158, ble relikviene sendt til Köln, der de ble

oppbevart i et relikvieskrin av gull formet som en basilika med midtskip og to

sideskip. Her vokste feiringen av Helligtrekongersfesten,  6.januar, frem. Fra 400-

tallet hadde denne datoen blitt knyttet til de tre vise menn.  I middelalderen ble det

utviklet helligtrekongersspill, og i land sør i Europa er det fortsatt tradisjon at gavene

blir gitt av de vise menn og mange steder setter en ut skoene slik at mennene skal ha

et sted å legge gavene.  Men i vår kultur har vi ikke denne skikken. Vi ser først og

fremst frem til julaften som dagen for gaver, juletre og god mat.

                                                                                                                                           
18 The manna signifieth the godhead, which hath all sweetness of suavity.
19Nettsider for Den katolske kirken i Norge, http://www.katolsk.no/biografi/h3konger.htm


