
Ekstranummer for juletræet

Først skal træet vises – 
siden skal det spises. Når 
gaverne er pakket op, 
og de sidste lys er sluk-
ket, så stil juletræet ud 
i haven og pynt det med 
spiselige emner for fugle.

I kender det sikkert. Gaverne er for 
længst åbnet, og træet er begyndt at 
drysse i stuen. Inden I går amok med 
nytårsrengøringen og smider træet ud, 
kan I give juletræet et ærefuldt ek-
stranummer: Gør det til et festmåltid for 
musvitter, mejser og solsorte. Vinteren 
er en hård tid for de overvintrende fugle. 
Dagene er korte, og når jorden er dæk-
ket af sne og is, kan det være svært for 
fuglene at finde føde. I kan hjælpe dem 
med at opbygge et fedtlag, så de kan 
klare frostgraderne. Glem alt om BMI og 
lav jeres egne kogle-fedtkugler. 

Det skal I bruge:
•  Store og åbne fyrrekogler
•  Ukrydret fedt, fx palmin/svinefedt
•  Fuglefrø – gerne olieholdige frø og  
    nødder, som fx solsikkefrø, jordnødder  
    og hørfrø
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Sådan gør du:
Saml nogle fyrrekogler, gerne så store 
og så åbne som muligt. Koglerne skal 
bruges til at fylde fedtblandingen i. 
Varm fedt op i en gryde og hæld frø i.   
Lad blandingen køle ned, så den bliver  
stiv.Rør i blandingen undervejs, så 
frøene ikke samler sig på bunden. 
Bind en snor rundt om fyrrekoglerne og 
fyld fedtblandingen i mellemrummene 
mellem kogleskællene.
Nu er jeres foderkogle klar til at blive 
hængt op i juletræet, på altanen eller 
foran vinduet. Har I en fuglebog, så kan I 
følge med i hvilke fugle, der kommer på 
besøg. 

Husk – er I først begyndt at fodre, skal 
I blive ved til langt hen i foråret – til der 
igen er frø og insekter, fuglene kan leve 
af.

I kan også pynte juletræet med æbler 
på snor. Brug de æbler, der lige har 
ligget lidt for længe i frugtskålen. Hvis 
I også vil glæde et egern, kan I hænge 
valnødder på træet. Uden skallen er de 
lette at få til at sidde fast mellem gran-
nålene. Valnødder med skal kan hænges 
på en snor og sættes fast på træet.

Lav flot ispynt til juletræet
Når frosten bider, og alt fryser til is, kan 
I med fordel finde sandkasseformene 
frem. Hæld lidt vand i dem og læg et 
stykke snor ned i vandet. Lad dem 
stå ude natten over (eller sæt dem i 
fryseren, hvis det ikke er koldt nok). 
Næste dag har I den flotteste naturlige 
julepynt til juletræet. Sandkassespan-
dene kan I fylde med vand, lade det 
fryse og stable det i kunstneriske 
formationer. I kan få is-delene til at 

Juletræet med sin pynt – langt ind i januar. Den flotte is-pynt er nem at lave.

Er æblet blevet runkent og kedeligt? Giv juletræet et ekstranummer og fuglene noget 
ekstra sul.
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fryse sammen ved at komme lidt vand 
på og lade det stå endnu en nat. Hvis 
sandkasseformene for længst er skiftet 
ud med sværd og løbehjul, kan I bruge 
jule-kageforme. Læg formene i et lavt 
fad og fyld fadet op med vand, til det 
når kanten på formene. Husk også her 
at lægge et stykke snor i hver form. Når 
vandet er frosset til is, bankes formene 
forsigtigt løs fra resten af isklumpen. 
I kan også bruge lidt varmt vand til at 
løsne formene.

Snemand på en ny måde
En snemand behøver ikke altid være 
en mand med hat og gulerodsnæse. 
Inspireret af ”Sten og Stoffer”s sne-
mandsmonstre får I her et par ideer til 
uhyggelige snemænd. Brug krogede 
grene til arme – hår kan laves af små 
pinde. Munden skal være åben og for-
vrænget i en hæslig grimasse. I kan lave 
skarpe hugtænder ud af små sten eller 
grenstumper. Hvis I kan finde nogle røde 
bær hist og her, kan I give jeres monster 
skræmmende røde øjne.

Islygter af balloner
Hvis I har et par balloner tilovers fra 
nytårsaften, kan I pynte rundt om 
juletræet, i haven eller altankassen med 
nogle flotte islygter. Fyld et par 

balloner med vand fra hanen. For at un-
dgå det store vandsjaskeri, kan de med 
fordel sættes fast på vandhanen, mens 
de fyldes. Når de har den ønskede stør-
relse (fx på størrelse med en Galia-mel-
on), bindes der knude på ballonen. Læg 
ballonerne ud i frostvejret. Efter ca. 15 
timer ved  minus 5 grader er det yderste 
af ballonen frosset, mens det indre 
stadig er flydende. Klip hul i ballonen og 
hæld det overskydende vand fra. Hvis 
ballonen er frosset hele vejen rundt, kan 
det være nødvendigt at smelte et hul i 
midten med varmt vand for at få vandet 
ud. Sæt et fyrfadslys i islygten og stil 
det udenfor, når mørket sænker sig.

Islygter pynter også i altankassen.

Vidste du det?
”Olympia” var nok den største 
snekvinde nogensinde med en 
højde på ca. 40 meter. Den stod 
i Bethel, Maine i USA. Den blev 
lavet i vinteren 2008 og var 3 
meter højere end den forhen-
værende rekordindehaver “Angus, 
King of the Mountain,” som var 
verdens højeste snemand siden 
1999. Olympia havde arme af 
hele fyrretræer, knapper lavet af 
traktordæk og hendes øjenvipper 
var lavet af 16 ski.

Juletræets historie
Juletræets historie er ikke gam-
mel. Kun knap 200 år – så et rela-
tivt ungt fænomen i den danske 
jul. Det var en tysk skik, bragt til 
landet bl.a. af kunstnere og ade-
lige, der rejste ud.
Danmarks første juletræ blev – 
så vidt man ved – tændt på det 
sydsjællandske gods Holsteinborg 
i 1808.
Juleaften i 1811 tændtes det før-
ste københavnske juletræ.   
I løbet af 1800-tallets første årtier 
begyndte træet at blive alminde-
ligt, ikke mindst hos f.eks. præster 
og lærere, der ikke ville stå tilbage 
for de københavnske borgerhjem. 
Men først omkring år 1900 var 
juletræet normalt i alle samfunds-
klasser.

Flere generationer henter juletræ.


