Ola Fyksen i Gausdal er
juletreprodusent og har solgt
juletrær siden nittitallet.
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Du grønne
glitrende
Norsk og stuttreist, grønt og glitrende tre vil vi ha.
Av Åse Kari Gravråk

Vi befinner oss midt i juletrefeltet et par kilometer nord
for Segalstad Bru. Ola Fyksen
forteller ivrig og viser trær som
er merket med rød sløyfe, det
ene finere etter det andre.
Dette er trær som er klare for
å hogges siste del av november.
- De må vokse minst sju år, og disse
trærne her ble planta i 2009. Men det
er mye jobb. Jeg begynner i april og må
være på vakt hele sommeren. Da går jeg
over samtlige trær og ser over toppene
og justerer der det trengs. Jeg gjødsler en
gang, men må hele tiden passe på ugress
og være på vakt mot evt. sykdommer, forteller juletreprodusenten.

Hva mener du med sykdommer?
- Det kan oppstå sopp på trærne, og da er
det viktig at det oppdages i rett tid så vi får
tatt knekken på det. Ellers kan det bli store
tap. Klimaendringer kan kanskje være en
grunn til angrepene, mener Fyksen.
- Jeg så ikke noe av det på nittitallet, det
har kommet de senere år og dette kan av
og til være en utfordring.

Når begynner årets juletresalg?
- 12. desember skal det være klart! Da står
vi ved Cirkle K ved Segalstad Bru fra kl.
1000-1700 hver dag, men når det nærmer
seg jul blir det nok lengre dager. Vi selger
hovedsakelig til gausdøler og hyttefolk, og
litt til Kvitfjell. Vi har mange faste kunder.
Noen vil ha gran, andre edelgran.

både tre og fire meter høyt tre.

Hva med plastjuletre, hva mener du
om det?
Ja det er en konkurrent, men samtidig er
det enkelte av mine kunder som har gått
tilbake til naturtre etter at de har hatt plast
noen år. De vil tilbake til det ekte.
Jeg tror også at fokus på miljø og plastforurensing bidrar til folks bevissthet på å
velge naturtre. De vil ha norske stuttreiste
juletrær.

Men når vi har kjøpt treet og fått
det inn, hva er det første vi bør
gjøre?
- Sag litt av stammen og sett treet i varmt
vann, er Ola Fyksen sitt råd.

Hvor høye juletre vil folk ha?
- Et par meter høyt er gjennomsnittstreet,
men det er faktisk noen som også vil ha

Juletreets
historiske røtter
1500-tallet: Juletreskikken oppstår i det katolske Syd-Tyskland og Sveits.
1800-tallet: Juletreet blir kjent i Europa og Amerika. Tyske misjonærer, 		
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1850:

Østnorge
juletrelag
Ola Fyksen har nettopp avsluttet et treårig engasjement som konsulent i Østnorge
juletrelag som er et lokallag for juletreprodusenter. Lokallaget ligger under organisasjonen Norsk Juletre og de jobber bl.a.
med næringspolitikk for å bedre rammevilkårene for juletreproduksjon.

		
		
		
		
		

1919:

		

utvandrere og forretningsfolk tar med seg tradisjonen.
I Christiania blir det første juletreet registrert. I Norge er det 		
særlig prester og lærere i byene som introduserer tradisjonen
med juletre.
Juletrefester i skolenes regi starter rundt midten av 1800tallet. Det bidrar til å gjøre juletreet kjent ut over bygdene. 		
Dikt av Welhaven og Wergeland bidrar også til at folk blir 		
kjent med den nye tradisjonen. Eventyrsamleren og
forstmannen Peder Chr. Asbjørnsen gir i 1850 ut et julehefte
med navnet ”Juletræet”.
Juletreet på Universitetsplassen i Oslo blir reist for første 		
gang.

I dag har over 90 % av norske husstander tradisjon med å pynte et tre til jul.
Kilde: norskjuletre.no
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