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Advent betyr ventetid, men det er ikke akkurat mye venting. Det er baking, vasking, avslutninger, 

julegaveordning, brev- og kortskriving, brygging og mye, mye mer. Det er ei god gammaldags onn. 

Kanskje den eneste skikkelige onna vi har igjen, etter at de fleste av oss har forlatt land- og 

fiskebruket. 

I onner er det full fokus på arbeidsstykket og det er godt. Det stås på fra morgen til kveld og det tas i 

så det monner. Du ser likevel fort forskjell på de som er vant med onner og de som ikke er det. De 

vante jobber hardt, men tar også gode pauser. I dagens idrettsverden, heter dette restitusjon. Det er 

avgjørende for et godt resultat. 

Så hvorfor ikke lære av erfarne onnere og ta noen gode pauser. Advent er mye innejobbing, så da må 

det bli en god utepause. 

Ettermiddagene er mørke nå, men bål er en fin måte å lyse opp på. Selv i klarvær, er mye av veden 

våt på denne tida. Det krever derfor litt kunnskap å få fyr. Kan du, er det alltids ei rå.  

Har du tett granskog i nærheten, så har du god opptenning nesten uansett vær. Nederst og nærmest 

stammen finner du praktisk talt alltid tørre, tynne små kvister. Er de fuktige eller våte i barken, kan 

du gni den av. Et gammelt samisk triks er å banke riset og knuse det lett. Da tar det lettere fyr. De litt 

tykkere kvistene (opp til 0,5 cm i diameter) på grana kan det være lurt å splitte med kniv. Furukvister 

kan også fungere bra, men de er gjerne våte i den ytterste veden. Er den våt, bør du spikke vekk 



ytterveden, før du bruker furukvisten til opptenning. Tyri er fantastisk hjelp dersom du skal fyre opp 

når det er fuktig. Det er gammel død furu, som lukter sterkt av tjære når du skjærer eller brekker av 

en bit. Fliser av tyri brenner uansett vær. Den er impregnert av kvae og blir ikke våt inni. Einer har litt 

av de samme egenskapene. Never fra bjørk er som alltid bra når du skal få fyr på bålet. Den tenner 

selv om den er litt fuktig. Er den våt, kan mye never splittes lagvis. Skreller du da av det ytre laget, er 

mye av fukten borte.  

Regner eller sludder det, må du være nøye med å holde veden tørr inntil du skal fyre på. Du kan da 

for eksempel oppbevare den i en lomme, pose eller sekk. 

Desto våtere det er, desto mer opptenningsved trenger du. Til resten av bålet er det ikke så nøye, 

men døde bartrær er generelt bedre å brenne i vått vær enn lauvtre. Einer og stående furu eller 

furugreiner er best som ved i vått vær. 

Når du skal fyre opp bålet, krever det litt mer nøyaktighet enn vanlig. Lag et dekke med tykkere 

kubber (5 – 10 cm i diameter) i bunnen. Nå kan du bygge opptenningsbålet oppå dette. Det er viktig å 

holde dette så tørt som mulig. Hvis det regner eller sludder, kan du for eksempel brette jakka di over 

når du jobber med bålet. Start med å legg never og de fineste kvistene/flisene innerst, og så litt 

grøvre oppå. Ha litt i reserve ved siden av i tilfelle det ikke tar fatt ved første forsøk. Fyr på det 

fineste materialet innerst og følg godt med hvordan det tar fatt. Er opptenningsbålet for tett og vått, 

ryker det mye og brenner lite. Blir det for luftig, tar ikke flammene ordentlig fatt. Etter hvert som 

opptenningen tar skikkelig fyr, kan du bygge på bålet med tykkere og tykkere ved til passe 

bålstørrelse. 

Når bålet nå brenner godt, kan du sette over gløggen, rulle ut sitteunderlaget og ta en prøvesmak på 

noen av julekakene. Sup gløgg, se inn i flammene og finn roen. 

Mildvær i desember blir av mange kalt kakelinna. Fra gammelt av mente man at all baksten og 

kokinga før jul varmet og fuktet været. Kanskje er det en ekstra grunn til å ta en pause, fyre et 

forsiktig lite bål og la vinteren få feste taket til julaften. Da unngår du kanskje at det går en kule varmt 

i egen kropp også. Bålrestitusjon er bra! 


