Norsk etnologisk gransking
Norsk Folkemuseum
Museumsvn. 10
0287 Oslo

Oslo, desember 2006

Spørreliste nr. 216

JULETEKSTILER

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.

For et år siden sendte vi dere en spørreliste om juletrepynt. Vi fikk inn mange fine svar, med
detaljerte beskrivelser av gammel og ny pynt. Det har vært til hjelp og inspirasjon når det her
på museet skal pyntes til jul i alle hus! I denne spørrelisten ber vi dere om å gå detaljert til
verks når det gjelder å beskrive julens tekstiler. Vi er også glade for fotografier og tegninger
hvis det er mulig, og ber dere som vanlig tenke tilbake til barndomshjem og eget voksenliv.
Les gjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive.
På forhånd takk!

Barndom:
Fortell om særskilte tekstiler som kom frem til advent, jul og nyttår. Det kan være duker,
brikker, kjøkkentekstiler, filleryer, tepper, sløyfer og bånd, gardiner, forklær eller annet.
Beskriv de enkelte tekstilene, beskriv farger og materialer, søm, broderi eller andre teknikker.
Hvem hadde laget dem? Fortell hvor de enkelte tingene kom fra, (kjøpt, arvet, utlandet,
gave…).
Laget du selv noen juletekstiler i barndommen? Fortell hva du laget, og beskriv din første
juleduk.
Fortell hvor de enkelte tingene ble plassert, eller hvordan de ble brukt.
Når ble de tatt frem?
Når ble de pakket ned igjen?
Ble det kjøpt inn ny voksduk til jul? Husker du mønster? Fortell.

Eget hjem
Fortell om særskilte tekstiler som du har/har hatt fremme til jul og nyttår i ditt eget hjem:
Duker, brikker, kjøkkentekstiler, filleryer, tepper, sløyfer, bånd, gardiner, forklær eller annet.
Har du tatt med deg – eller arvet – juletekstiler fra barndomshjemmet? Bruker du dem i eget
hjem? Hvilke tekstiler? Beskriv.
Fortell om dine juletekstiler: Har du fått, kjøpt, laget ting selv? Hva er til eget bruk – har du
laget ting som gaver? Beskriv farger, materialer, søm, broderi eller andre teknikker.
Når tas de ulike tekstilene frem, hvordan blir de brukt, hvor er de plassert?
Når blir de vanligvis pakket ned igjen?
Fortell om endringer gjennom årene.
Fortell om stell av juletekstilene: vask, rens, stryking, rulling etc. Hvordan blir de forskjellige
tingene oppbevart (på rull, brettet, innpakket og lignende)?
Fortell om juletekstiler som du har, men som du ikke bruker lenger.
Hva tar du frem av tekstiler når du skal pynte hjemmet ditt i år?
Fortell hva dine juletekstiler betyr for deg.

Klær
Til julens kjøkkentjeneste er det mange som tar frem et spesielt forkle.
Noen av oss har kanskje en ”julekjole”, eller en vest eller skjorte som kommer frem til jul.
Fortell om klesplagg du har hatt gjennom livet, som har vært brukt spesielt til jul. Fortell hvor
du fikk tak i dem, selvprodusert, fått eller kjøpt, – farger, stoff: Beskriv dem. Lag tegning!
Hvor lenge har du hatt plagget? Hvor ofte kjøper du nytt spesielt til jul?
Hva pleier familiens medlemmer å ha på seg på julekvelden?
Bunad er et plagg mange tar frem til jul. Er det vanlig i din familie? Hvem i familien bruker
bunad? Hva slags bunad – hvorfor nettopp denne bunaden?
Ved hvilke anledninger i julen brukes bunaden? Gjelder dette enten man er hjemme, borte
eller f. eks. på hytta?
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