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En frågelista från  

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

 



Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika 
saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, 
böcker, dockor, antika möbler, lås, gevär och mynt. Många av 
oss samlar också på erfarenheter och upplevelser, till 
exempel resor och äventyr, sedda fågelarter, fladdermöss 
eller flygplan. Med den här frågelistan vill vi öka kunskapen 
om alla former av samlande och samlingar, från barndomens 
bokmärkessamling till den vuxnes avsmakningar av 
årgångsviner.  

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala är ett offentligt arkiv 
som ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och 
folkminnen. Arkivet har till uppgift att på olika sätt förvalta 
vårt kulturarv, bland annat genom att på vetenskaplig grund 
samla, bearbeta och förmedla kunskap om folkminnen.  

Svaren på frågelistan arkiveras för framtida och samtida 
forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Frågelistan är avsedd att användas som hjälpmedel och 
inspirationskälla till skrivandet.  

Hjälp oss att bevara gårdagen och samtiden till framtiden!  

 
 
 
 
 
 



Dina samlingar 
Vad samlar du på? 
Har du tidigare samlat? I så fall på vad? 
Har du övertagit samlingar eller skapat dem själv? 
 
 
Början 
Hur länge har du samlat? 
Hur gammal var du första gången du kom i kontakt med det 
du samlar på? 
Hur kom det sig att du började samla? 
 
 
Nytillskott 
Hur får du tag i nya delar till din samling? 
Vad vore drömmen att få fatt i? 
Berättar du för andra om nya tillskott din samling? 
Har ditt samlande några begränsningar? 
 
 
Omfattning 
Hur stor är din samling eller dina samlingar idag? 
Hur mycket tid lägger du på samlandet? 
Ungefär hur mycket har samlandet kostat i pengar? 
Hur mycket tror du att din eller dina samlingar är värda? 
 



Utformning och presentation 
Hur är dina samlingar uppbyggda? 
Vilka kriterier avgör vad som får vara med i en samling? 
Katalogiserar eller dokumenterar du ditt samlande? 
Hur presenterar du din samling? 
 
 
Kunskap 
Kan du mycket om det du samlar på? 
Har du böcker, tidskrifter och tillbehör till det du samlar på? 
Hur bra tycker du att din samling eller dina samlingar är i 
förhållande till andra samlingar inom samma område? 
Har du tjänat pengar på eller fått uppdrag i relation till ditt 
samlande? 
Har du någon gång ställt ut dina samlingar? 
 
 
Relationer 
Vad anser dina närstående om ditt samlande? 
Är konkurrensen stor inom ditt samlarområde? 
Umgås du med andra samlare? 
Vad ska ske med dina samlingar i framtiden? 
Är du medlem i någon samlarförening och i så fall varför? 
 
 
 



Drömmar 
Vad skulle du vilja samla på? 
Vad och hur skulle du samla om du var ekonomiskt 
oberoende? 
Finns det något du inte tycker det är värt att samla på och i så 
fall vad? 
Vad tror du är den vanligaste anledningen till att man 
samlar? 
 
Om dig 
För förståelsen av dina svar är det bra att veta något om dig 
som berättar. Beskriv därför gärna var och när du är född, var 
du nu bor och annat du anser är viktigt för oss att veta om 
dig, ditt samlande och dina samlingar. 
 

Fotografier och teckningar 

Om du har texter, fotografier, teckningar eller liknande som 
illustrerar dina berättelser får du gärna skicka med dessa. Vi 
tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss ditt 
material kan vi låna det för att skanna av och sedan sända 
tillbaks det. Uppge också upphovsmans namn om möjligt. 
Meddela oss om arkivet och våra besökare får använda dina 
illustrationer i böcker, artiklar och på Internet. 

Beskriv, förklara, motivera och lägg gärna till annat som du 
anser är viktigt att förmedla. 



 

 

Skicka ditt svar per e-post eller som brev till: 

Susanne Nylund Skog 

Institutet för språk och folkminnen,  

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala  

Postadress: Box 135, 751 04 Uppsala 

E-post: susanne.nylund.skog@sprakochfolkminnen.se 
Hemsida: www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen 
 

                                       
Tack för din medverkan! 
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