
Skal du bestille blomster? Ring 33 13 19 00, eller hva med å bestille i Messenger? Det kan du nå – vi 
hjelper deg! 
 

Juletre 
«Du grønne, glitrende tre – god dag! Velkommen, du 

som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg, 

og høyt i toppen den blanke stjerne!» 

 

 Nydelige juletrær, både brede og smale, lave og høye – det skal mye til for å finne en 

plante som bringer julestemningen mer i hus enn et ferdig pyntet juletre! I dag velger 

mange å kjøpe juletrær av silke (falske), men er du også en av oss tradisjonsglade så bør du 

lese videre her. 

 

Her kommer noen tips til stell av juletre: 

1. En viktig ting å huske er at før juletrærne kommer inn i stuen din, har den hatt en lang reise 

– og vil trenge godt med stell for å holde seg finest mulig 

2. De fleste juletrær er enten Furu eller Gran, hvor førstnevnte har myke nåler, mens 

sistnevnte er hardere og mer «stikkende» å ta på. 

3. Grantre vil miste mer nåler enn et Furutre. 

4. Vi bruker både vanlig gran og edelgran. Edelgran holder på nålene, og drysser ikke som 

vanlig gran kan gjøre. 
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5.  

5. Hvis du er ute i god tid med kjøp av juletre, er det viktig å oppbevare treet på riktig sted og 

måte. Treet bør stå et kjølig sted – gjerne i garasjen. La den helst få trekke litt vann også, så 

her kan du fint sette den i en bøtte eller rett i en juletrefot. Bruk gjerne lunkent vann med 

holdbarhetsmiddel. 

6. Når treet først er satt inn i stua, husk at den vil trives best om den holdes fuktig – så fyll 

vann i foten ofte. 

 

Viste du at…? 

 De fleste europeiske juletrærne blir dyrket i Danmark? Hva med at flere fyller juletrefoten 

med vodka, konjakk eller whisky for å bevare juletreet lenger? Dette er derimot et gammelt 

kjerringråd som ekspertene ber oss om å bare glemme! Bruk heller vanlig vann med 

holdbarhetsmiddel, eller vann med litt sitronbrus i. 

 


