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---- - - • a. 'J.Ll-~ h ~~=~:~~:~-~~~-~~=~~~~=~ ~~;;;1,~ltffi,.'f?,.,,, 
Hur länge har ~i känt till bruk.et.1}:Jt_ givag ,ir.l~~r/.·dt:, ';tJ '- ' 

I.«,~~~ ~,ff,A/~4- ' 0 ,~ .. 
Gav alla l:J/jjemedlemrnarna varandra Julklappar? Brukade grannar 

och vänner skicka varandra gåvor vid jul? Vad brukade man t.ex. ge 

varandra för gåvor? Var det kläder eller leksaker eller matvaror?_ 

Hur delades julklapparna ut? Kastades de in genom dörren eller . 
lades de i en korg e;J,,.ler 7 :;;ides d:e i en 'aög 1rn,d er äuJ.grano:n? Brukade • 

"jullimtenh e.Joler n.iigon annaR- utklädd figur dela ut de~m?~,__;.,?i~ 
. ./ '1- ~., / '/h::, • --n-- I 

Brukade julklapparna vara inlagda i pak~.t? Vad anvande man i så 

fall för :➔:ro.slag -- halm eller tidningspapper eller annat? När börja- 

pde man l~gga in julklap arna i lac ade aket?~~ .. ;.z;,~~f-- 
• ., ., ~- J O • « <> 
~ 4tAI-.I, l, ~ -c.c.v). 

Sade ma~~app eller jul va? Var julklappen försedd med både 

givarens och mottagarens namn? Eller skulle man gissa vem som skulle 

ha den och vem som givit den? . .# . J,:_.,J, •./; ~L__ ~/'::-~ .. ~ . 
Var det brukligt med julklappsrim? ~ d! ,-1- ... X oL,,_ J.o ~• .. • 
Beskriv ingående hur det gick till vid julklappsutdelningen? Satt 

man t.ex. runt ett bord eller satt man och P,.T)2...t~e.å:dan ju~~arna 

kastades in, eller gjordet;n på a~-c ~~!'; Ji. "~Z ~ ~~• ~ ,.,... .... ,.q. r-u· • ..-~ • 'L~r,,t 
När infördes seden me jul fomte i E.a.er tra~~ ~41-.,,.-,-,6-1..«., 

..-6--..,~· ,~-- 
Hur var jultomten kl&dd? hade man även andra namn f~mten 

som toexa julgubbe, julv&tte9 kinkenges el. jul!\an? t;._ Jotk 
. ~•~a.- .. "t~Jd.«-,.,.. 

När såg Ni :första bilden av en jul t_owte? ~Och~ur .såg ~er;. ut1_,./4, 
~ /Y'f' Z-. '"°~ ._;-.,, ~ .,6-.,._ 'U'~ ..,' 

Har m~n j_ Eder trakt känt 6till ~lden med ~ulbockefi?cJ.u~:ti/! jul~ 
bocken kladd och hur upptradde h<:1)-/•~~, 4~,....,l ,11. • :-■=•.,. 

;,r~~~:1.-iw(/~fYJ•U~ .. 4' "-'>. 
Har man i Eder trakt brukat klä ut sig till !ttlaspöken7 Vilken 

dag gjorde man det? Hur var julaspökena klädda och vad gjorde de? 

När infördes bruket med julkort i Eder trakt? 
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~1,•4-,;1,<,;f/~-I-J-/'-04-,, ,_~-~~~ r "L,,, • ,. . ~ d 1 ,. ~ ,. r.::w: ~ == ~-C..., ,_.-;h-c-,,,b,,t) ~ ~ ~ 
~ WuY, r;;,~ ~t;: H.:.tl~,~~ •//;1'rr- M ~ ~ ~- (: ~ i-,;J- ~-~~ • . deco 1944. ~ 

_ny~ ,.-U-J ~~ ~ ~r,:,j&~-~. 
~ -4~J • ._&._ ~ J. /4 ...... tC. J;., ~~4- • ~ ~ "t, 
,,u,,··1,,;· .. ~~ ~A ~41.z.;:.;., ~,~~, 
~~r:·U.f'o,t:.~,-~~~~~~ 
~);;f, ~fl~ b ~ .._....m.t..:J.{~7tY~~ 
~,,~. '4i,,..:.L.tfy/f% ~ , ~- 


