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Ribbe, medisterpølser, smultringer, marsipan, pinnekjøtt, moltekrem… - Joda, jula har mye godt 

innhold. Det nytes rundt mange strålende julebord i hyggelige julestuer. Stearinlys lyser opp til fest. 

Mørket står som en ugjennomtrengelig vegg på utsiden. 

Julestri er innetid. Juleavslutninger, handling, baking, vask, julegaver og alt det andre fyller 

førjulsdagene. I jula nytes lys, fred, smaker, lukter og toner i hus og hytter – sammen eller alene. 

Julestemningen kryper bokstavelig talt inn og setter seg. 



Før jul henter vi inn juletre, bar, mose, lyng og kongler. Vi henger opp stjerner. Nisser og reinsdyr 

settes på hyller og skap. Snømenn, hester, mus og elger får pepperkakekropper. Tradisjoner skal 

respekteres, men hvorfor ikke ta jula ut der julestemningen lever?  

Mørket er ingen vegg det gjør vondt å møte og det finnes lykter eller fakler. Ta dere en tur ut og fyr 

gjerne bål. Finn en fin utejulestue der sofaen er en snøbenk eller mosetue. Sitteunderlaget kan tas 

med eller lages av grønt, friskt bar. Juletreet står der alt, rotfast, levende og mosegrodd, pyntet med 

levende kongler. Gulvet er dekket med mose og lyng med bladknopper som skal briste til våren, eller 

et lekkert snøteppe om kong vinter har fått anledning til å rulle det ut. Alt etter hvor du er, kan 

reinsdyr, hester, mus og elger titte fram. Noen av dere kan kanskje hjelpe snømenn og damer ut av 

snøen. Og nissen, vet vi aldri når gjør et pek. I jula trenger du ikke vente lenge før stjernene tennes 

på himmelen. Selv om julestjerna ikke er der, kan du se noe som ligner. Mest sannsynlig er det Venus 

eller Sirius. Den ekte julestjerna var en optisk sammensmeltning av Jupiter og Saturn vi ikke kan se i 

dag. 

Du kan spise det du vil ute, men rester av pinnekjøtt, pølser og ribbe stekt på bål, er sikre 

smaksvinnere. Til dessert kan bålvarma smultringer anbefales. Alt kan stekes på en pølsepinne. 

Topper du med varm gløgg eller kaffe, kan jula fort ha fått en ny tradisjon. 

Skal du steke mat på bål, er det lurt å vente til bålet har brent en stund og har mye glør. Vil du ha 

både flammer og glør, kan du dra bålet litt til ene siden og fore med ved der og ta glohaugen litt til 

den andre siden og steke på den.  

Et matbål vinterstid, kan bygges på rå stokker som legges på bakken eller snøen. Så stables den 

groveste veden oppå disse og tynnere oppover. Denne veden bør være tilnærmet tørr og stables tett. 

På toppen fyrer du et vanlig pyramidebål. På den måten får du et varig bål som flyter oppå snøen. 

Legger du noen friske bjørkekubber innimellom den tørre veden og lar dem brenne ut, får du ekstra 

fint stekekull til maten. 

Har du lyst til å ta hele julenatta ute, kan du lage en nying. En godt laget nying kan brenne gjennom 

hele natta og akkompagnere drømmene på beste vis. Bålet bygges av tre store, rette stokker, helst 

død furu. Gran kan være skummelt. Den gnistrer mye. Stokkene kan gjerne være ca 2 m lange og 20 – 

30 cm i diameter. To av stokkene legges nederst med litt avstand. Her pakkes småved og never til 

opptenning. På tvers oppå, mot hver av endene av de to første stokkene, legger du to friske greiner 

av furu (ca 5 cm i diameter). De brenner dårlig. Så legger du den siste stokken midt mellom de to 

andre stokkene oppå furugreinene.  For å få lettere fyr, kan du hugge litt fliser på flatene av de store 

stokkene som vender mot hverandre. Pass på at vegetasjonen omkring bålet ikke kan ta fyr og hold 

god nok avstand når du legger deg til å sove. 

For mer informasjon om matbål, kan du se på www.salten.no/friluftsradet og klikk på fanen 

aktivitetstips. Her ligger det også forslag til aktiviteter og leker du kan fylle utejuletida med. 

God jul der ute! 

http://www.salten.no/friluftsradet

