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~i1!g_~~!_!Qh_L!ll~_jli-lgt~~n~ 
• 1. På tlika trakter har man på elika dagar använt banämaingar~a 

lilla jul ech lille julaften. Vilka dagar har man i E9-er trakt 

kallat så~~= ~F~f;/:f ~. . 
2. Firades lilla jul på något särskilt sätt?4.;, ~/¼ r..l~ 
3. Förokom·det att man gav varandra gåver vid lilla jul? - 
4. Har Lucia på någ•t sätt firats i Eder trakt? Klädde man ut 

sig på någ•t särskilt sätt? Känner Ni till uttrycken "lusse 
gubbar" eller "lussegetter"? --- 

5. När infördes i ~der trakt Luciaseden med den vitklädda flf~.§11' .. 
med ljus i hår~t? När såg Ni en Luciabrud ;örsta ~~en?:~ 

6. Hur firades Lucia förr i tiden innan man klädde ti11,-S.b.{:t'!! .._, 
brud? -- 

i - 7. Har det i Er trakt varit. vanligt a tt äta tidig frukest · på 
Luciadagens morgen.,? Har man några särskilda talesätt ~lier 
s~dyä~jlr i 3ammanha~g h~rm.d? - 

$ • Förek•m det att man bjöc( på Lussibi t1::in? Vad menade man där 
med? - 

; \.' 

~. Brukad~ man slakta julgrisen på Luciadagen - eller brukade 
den sl.ak t as på ~n annan bestämd dag. Fanns det några be s-tämäa 
tider i samband med julslakten. Skull~ slaktaren ell~r andra 
me dh jä Lp ar eha någen be s tämd · trakter~ - eller skul~ få 

något av slak~mat)P.~rned -~~g hem?~,:;;;.:::t07.-r~ .. ~.,t 
1e. Har man i Eder traltt ~~~ekot :.tsvinettanl •ch ven.(. ; •~ 

menade m~n d:·irmed?~(Jf'(~~~-tJa4..•::.~'/._~.':":;Tp.• • 
11. Brukade Lu c La bjuqo. på Luciak~tter? När införd~~s7 seden ·att baka 

:J ... .. X::. ~ 
lussekat;ter? Vilken f•rm och storlek hade de? .· ~~ 

' 
Har man firat kyndelsmässan i Eder trakt? Gör man det f-4rt- 
farr.:m~e - _eller ho.r sed~n b•rtlag~ i så fall när?->• _,,..t, L 
Hur firade man KyndelsIDdssv.n?~_ tf.")::!9tt~ 
Har Ni hört talas em att man gav varandra gaverv-r:f't.
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mässa? 
15. Har man använt uttycket Benraskesöndag i Eder trakt? Vilken 

dag kallades så - . ech varfer fick dagen detta namn? - 
16. Vilken dag ansåg man att: julen tog slut? Och vilka sedvänjer 

hade man därvid'?•~ .J;.;:,r._ 7/"_ /J.•e1, r-6· 14+ 4~~ .J:...,~;~•-u .... '"4 
v_,,_j._ L~(,,,__~ /40~~~ 
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