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Gammel julepynt tar vi 
gjerne fram år etter år. Det 
hører liksom med og vi får 
følelsen av at slik har det 
vært i nærmest uminnelige 
tider. Men historien viser at 
julepynting i stor grad følger 
mote og trender, og ikke på 
noen måte lever sitt eget 
tradisjonelle liv upåvirket av 
verden rundt. Et av de mest 
kuriøse eksemplene var da 
man rundt første verdenskrig 
pyntet juletrærne med 
bomber utformet i glass, 
og små miniatyr-zeppelinere.  

Å pynte til jul har tradisjoner langt tilbake 
i tid, allerede på 16-1700 tallet var det van-
lig å gjøre boligen ekstra fin til høytiden. 
Hvite duker og hvite talglys ble brukt. 

I begynnelsen skilte ikke et julepyntet hus 
seg nevneverdig fra hvordan huset ellers 
ville se ut ved andre høytider og festlighe-
ter, som bryllup og lignende. Men én tradi-
sjon var viktig i nesten alle deler i landet: 

Ett lys skulle brenne i stua hele julenatten 
igjennom. Det var større og tykkere enn 
de andre. I tillegg var det vanlig å bake 
en såkake. Kaken ble bakt av det siste 
kornet fra åkeren og var utformet som en 
høne som lå oppå et egg. Det var litt ulike 
tradisjoner rundt kaken; noen steder skulle 
den stå fremme hele jula, for så å bli spist 
når jula var over. 

Rundt 1930 begynte rødfargen å forbindes 
med jul. Å tenne lys i adventsstake er en 
tradisjon som dukket opp i norske hjem 
rundt 1940, men først med hvite lys. Lilla 
lys ble mer vanlig på 60-tallet. Mye lys har 
imidlertid vært helt sentralt i julefeiringen 
i århundrer. 
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Tradisjon, trender og tips
Men hva rører seg på julepyntfronten i 
2018?  Visit Skeikampen kontaktet Norway 
Designs for å få en oppdatert oversikt på 
årets trender.
– Vi leter etter 100 års produktene, de du 
kan se for deg bli tatt frem jul etter jul, sier 
Runa Boman som er daglig leder. – Men vi 
ser likevel at hvert år har sine tendenser. 
I år er det julepynt som kuler, lyslenker, 
engler, enhjørninger og fugler. Kort opp-
summert er det pynt til treet og resten av 
huset i litt mindre tradisjonelle farger som 
hvit, dyp blå, gull og sølv, rosa og mint.

Men det er den tradisjonelle julepynten 
Norway Designs har mest tro på, som for 
eksempel nisser, halmbukker, stearinlys, 
fine dørkranser og ikke minst engelspill 
av den gode kvaliteten. 

Materialene de fokuserer på her er tre, 
glass, tinn, stål og stråpynt og i de tradi-
sjonelle fargene mot jul, rødt og grønt. 
Boman trekker også frem produkter som 
ikke nødvendigvis er så ”julete”, men som 
du kan bruke for få den rette stemnin-
gen. Gjerne en flott linduk som du kan ha 
resten av livet og kanskje til og med arve 
videre til neste generasjon. Eller en fin 
lysestake, stoffservietter, små trefat, eller 
en vase du kan putte noen grankvister i.  

Skap din egen julestemning
Hva med å skrive julekort som du kan lage 
selv? – Ingenting er så hyggelig som et 
håndskrevet kort med noen gode ønsker 
som ligger i postkassen og venter, sier 
Boman. Og det er like hyggelig å sitte 
rundt bordet og lage kortene, kanskje 
med musikk og gløgg som selskap. Gå 
ut, klipp av noen greiner fra et grantre, 
tenn stearinlys, sett på juleplaten til Bugge 
Wesseltoft, pust med magen og gled deg 
til jul.

Julepynten
– gammelt og nytt

NORWAY DESIGNS
er en livsstilsbutikk med fokus på norsk design, håndverk

 og unike småskalaprodukter fra Norge og Norden.

Følg de gjerne på sosiale medier


