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JULEFORBEREDELSER

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir
brukt av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be om å få
svaret i retur eller makulert.

«Hvordan forbereder du til jul», er det vi gjerne vil at du skal skrive om denne gangen.
I tid setter vi strek til og med lille julaften. Vi vil gjerne at du skal se tilbake og notere
deg endringer over tid, fra din barndom og til i dag.
I butikkene begynner jula tidligere og tidligere. Det kan variere når man begynner med
egne forberedelser, – gaver kan for eksempel kjøpes og lages hele året, men baksten
begynner man med når høytiden nærmer seg. Vi vil gjerne at du skal fortelle når du
begynner med de forskjellige typer forberedelser og om dette har endret seg.
Vi vil også at du skal fortelle hvor du har tradisjonene dine fra, for eksempel din egen
barndom, fra ektefelle, fra barns aktiviteter i barnehage og skole, eller tradisjoner du
selv har vært med på å skape.
Vi har bare ført på noen stikkord som hjelp for tankene, men ser helst at dere forteller
løst og fast, gjerne med fortellinger knyttet til juleforberedelsene.

Mat og drikke
Fortell hva du lager, eller kjøper, av bakst, kjøttmat, pålegg eller annet. Skaffer eller lager du spesiell drikke til jul?
Klær
Kjøpes det nytt tøy til jul, blir det sydd og strikket? Tas «juleklærne» fram og etterses?

Rengjøring
Betyr det noe for deg å ha en «rengjort» jul? Stikkord: rundvask, gardiner, tepper og
matter, sølvpuss.
Pynting
Vi vil at du skal fortelle om førjulspynting både inne og ute. Stikkord: rundvask, gardiner, matter, pynteting, julekrybbe, blomster, dørpynt, lysslange på trær, verandaer, – og
hva du ellers kan fortelle. Når pyntes juletreet?
Gaver
Hva liker du å gi bort – «nytteting», ting man ellers ikke skaffer seg, hjemmelaget,
kjøpt, «opplevelser», løfte om arbeidsoppgaver? Hvis du kjøper, når gjør du det (hele
året eller nærmere jul) og når pakkes gavene inn?
Juleshopping
Reiser du noe sted og juleshopper? Går du på julemesser og julemarkeder? Hvor drar
du og hva er det du skaffer?
Julepost
Skriver du julekort og julebrev. Bruker du moderne teknologi og sender «mangfoldiggjorte» brev?
Adventstid
Hvordan markeres adventen? Med stjerne, lys og/eller kalender. Hvordan gjør du det,
og hvilke farger bruker du (rødt, hvitt, fiolett, andre)?
Julekonserter
Går du på julekonsert eller andre stemningsskapende tilstelninger før jul? Har du julemusikk på plate eller CD som du hører på hjemme. Hva slags musikk liker du å høre
på? Når hører du på julemusikk?
Veldedighet
Støtter du veldedige organisasjoner med en «julegave» ut over det du støtter med ellers
i året? Legger du penger eller ting ved Frelsesarmeens julekrybbe og juletre?
Førjulsselskapelighet
Holder du juleverksted med barn og/eller voksne? Dyrker du førjulsselskapelighet,
hvordan og med hvem?
Hygge eller stress og mas
Hva må til for å få «julestemning»? Hva «hører absolutt med» til førjulstiden? Hvordan opplever du ukene før jul, som hyggelige eller bare som stress og mas? Hvordan
tilbringer du vanligvis kvelden på lille julaften?
Norsk etnologisk gransking

2

