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Bogen “Hvid Jul” udkom første gang i papirfor-
mat 2002 på forlaget Ashehoug. 

Bogen blev oversat til svensk “Vit Jul” og kom 
desuden i 2 bogklubsudgaver: Bonniers Bog-
klubber og i Bolig og Livsstil.

Hvid Jul er udsolgt fra forlaget, men fås nu som 
seks e-bøger, med hver sit emne:
 
Bordet . Hjemmet . Pynten 
Kort . Gaver & Søde sager

Hjertelig Tak
- fordi du har købt min E-bog! 

Jeg håber du får lige så megen glæde af den, som 
jeg har haft med at lave den.

Efter download, har du bogen til 
evigt eje! Men husk at det ikke er 
tilladt at videregive bogen, eller dele 
af den, til andre. Hverken som print 
eller elektronisk. Den er kun til eget 
brug.

Alle rettigheder til bogen tilhører forfatteren 
Susanne Magelund efter skriftlig aftale med for-
laget Aschehoug / Lindhart & Ringhof 2010. 

Ophavsret fotos: Fotograf Claudi Thyrrestrup.

Kopiering eller uddrag fra bogen må kun ske 
efter forudgående aftale med Copy-Dan eller efter 
skriftlig aftale med forfatteren. 

Uddrag i forbindelse med anmeldelser, må ske 
med tydelig angivelse af værkets, forfatterens og 
forlagets navn.

Udgivet som e-bog 2012 på forlaget 
Magelund e-books.dk v/ Susanne Magelund

ISBN 978-87-92931-05-4
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Rigtig hvid jul - var det kun dengang vi var børn. 
Da sneede det. Hvert år. Sådan husker vi det, men 
virkeligheden er en anden. Julen er oftere grå og 
mørk. Så megen mere grund til at skabe hvid jul 
inden døre.

Det hvide reflekterer den smule lys der er og så 
kan der ellers suppleres med levende lys. Her i 
bogen finder du en række ideer og inspiration til 
den hvide jul i hjemmet. Løbere, puder, skærme, 
stof og pelshjerter. Ting der er hyggelige at lave 
og dejlige at omgive sig med.

God fornøjelse og glædelig Hvid Jul!      
                                      
 

Susanne Magelund
indretningsarkitekt/ forfatter
www.susannemagelund.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer til bogen, 
må du hjertens gerne skrive til mig på:
info@susannemagelund.dk
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Julebogen

Det er rigtig sjovt at føre Julebog. En kombineret 
juledagbog og logbog. I den skriver man hvert år 
de gode ting op man har lavet - så det ikke bliver 
glemt. Bagværk, julemad og konfekt der var 
særligt lækkert. Man kan også skrive hvem der fik 
hvad i julegave og således ikke risikere at give de 
samme ting igen. Hvem man skrev julehilsener til 
og hvem man selv fik fra.

Beskrivelse på side 6
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Julebogen

Bogen er købt indbunden med blanke eller 
linierede sider. Beklæd den med fotokopieret/ 
printet papir med gammel håndskrift (se side 
30) eller med fint gavepapir. 

Papirstykket skal være 4 cm større end bo-
gen hele vejen rundt når den ligger opslået. 
Klip to hak for oven og forneden - skråt ind 
mod ryggen som når man indbinder skole-
bøger. Fold de to flapper om på bagsiden af 
papiret og lim dem fast. Smør lim på papiret 
lodret mellem flapperne - der hvor bogens ryg 
rammer. Smør lim på den del af papiret der 
skal dække bogens forside og pres det godt 
fast - ligeså med bagsiden. Pres papiret godt 
ned i rillen på begge sider af ryggen. Klip de 
fire hjørner der rager udenfor bogens for- og 
bagside af og smør lim på de kanter der skal 
bukkes ind i bogen og pres dem godt fast. 

Print etiketten her på siden og dekorer med et 
papirrelief med guldspray. Se side 27.




