
Traditionen om at bringe et levende træ ind og tænde lys stammer oprindeligt fra 

Tyskland. Og det er faktisk ikke så mange år siden, den tradition kom til Danmark. Man 

mener, at det første juletræ blev tændt på Holsteinborg i 1808. H. C. Andersen, der 

havde et tæt og gensidigt forhold til flere mennesker på de Sydsjællandske herregårde, 

var også tilknyttet Holsteinborg. Det skyldtes venskabet gennem 20 år med grevinde 

Mimi Holstein. Efter sit første besøg på Holsteinborg i 1856, skrev digteren dette 

smukke julevers: 

Paa Holsteinborg Juletræet staar 
Med straalende Gaver og Kjærter 

Én green heelt op til Liemfjorden naard 
Med hilsen fra Trofaste Hjærter 
I 1811 tændtes det første københavnske juletræ i Ny Kongesgade 221 hos unge doktor 

Martin Lehmann, hans kone Frederikke og deres lille søn Orla på 1½ år. Drengen blev i 

sine voksne år en kendt politiker. Martin Lehmann var fra Holsten og har formodentlig 

kendt juletræsskikken fra sit eget barndomshjem. Allerede i det 1400 århundrede holdt 

tyske håndværkslaug en slags juletræsfest, hvor et stort pyntet grantræ blev sat ind i 

laugsalen i forbindelse med julen. 

Det varede en del år, før juletræsskikken slog bredt igennem i Europa. Først omkring 

1. verdenskrig bliver juletræet efterhånden rigtig udbredt, og selv efter dette 

tidspunkt, var det langtfra alle, der havde råd til at anskaffe sig et træ. I arbejderhjem 

blev der lavet træer af grønkålsstokke, grene og kamuflerede kosteskafter.  

I Danmark produceres der hvert år omkring 10 mio. juletræer, og Danmark anses for 

at være Europamestre. Den væsentligste årsag er vores klima, som er velegnet til 

dyrkning af nåletræer i høj kvalitet. Udover de mange juletræer, klippes der ca. 35.000 

tons nobilisgran og nordmannsgran + 8000 tons rødgran og fyr. 

85% bliver eksporteret til udlandet – især Tyskland, England, Frankrig, Holland, Norge 

og Sverige. 15% bruger vi selv, og du kan købe et dansk produceret kvalitetsjuletræ til 

din stue i dit havecenter.  Vælg frit hvilket træ, der passer til din stue, din altan, din 

forhave, din udestue, din trappe, din campingvogn, eller hvor du nu ønsker dig at stille 

det. 



HUSK at dække de sarte planter  
 

Endnu er vintervejret mildt, og der er stadig dage med tocifrede varmegrader. Alligevel 

har vi allerede set, hvad vejret har at byde på, så glem ikke de sidste gøremål i haven, 

trods julemånedens mange aktiviteter. 

Egentlig kan de fleste af vores planter i haven sagtens klare vintervejret. Især hvis 

vejrguderne først lægger et fint lag isolerende sne henover det hele. Sværere bliver 

det, hvis det er frostvejr, blæsevejr og knopperne står helt uden beskyttelse mod den 

udtørring, som uvilkårligt vil ske. Det gælder ikke alle planter i haven, men der er 

nogle, som det altid er godt at beskytte mod vintervejret. 

 Almindelige hortensia, der blomstrer på andet årsskud og derfor ikke blomstrer, 

hvis vinteren har ”taget” blomsterknopperne.  

 Kirsebærlaurbær, som har svært ved at klare vinterkulden uden at få brune 

blade 

 Slyng- og klatreroser, som det har vist sig kan få mange vinterskader 

 Nyplantede stauder, frugtbuske og buske 

Dækkematerialet må gerne være ”naturligt” og her er grangrene effektive. Dynger af 

nedfaldne blade er også ok, men vær opmærksom på musegnav, da bladbunker er 

rigtig gode at være i, når man som mus også fryser. Du kan også dække planterne 

med sækkelærred eller lignende materiale fra dit havecenter, der er produceret til at 

dække planter med. Vælger du at dække med plastik, risikerer du at lave 

”drivhusforhold” under planterne, hvilket gør ondt værre. 

Er du i tvivl om dine planter skal vinterdækkes, så kan du få råd og vejledning i dit 

havecenter.  



Mad med gran  
  

Har du købt et økologisk juletræ, kan du høste nåle og nyde gransmagen samtidig med 

at det vises. 

Opskrift på grangelé 

5 dl friske skud/nåle 

1 l vand 

5 cm ingefær 

1 lime (skal og saft) 

1 citron (saft) 

1 kg sukker 

Geleringsmiddel 

 

Skyl grannåle/skud og kog dem i 15 min. ved svag varme. Tag gryden af varmen og 

lad blandingen stå i mindst 1 time og gerne natten over. 

Tilsæt ingefær (tynde skiver) og lime og lad blandingen simre ved lav varme i 1 time. 

Si nåle og ingefær fra og tilsæt citronsaften. Nu tilsættes sukkeret og geleringsmidlet. 

De spæde bløde nye skud fra ædelgran og rødgran er lækre at sylte og lave grangelé 

og gransirup af – så husk at fylde forrådskammeret op med gran, når foråret kommer. 




