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Att skapa hem i Sverige 
En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 

  

DIALEKT- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild: Artur Enggrön och Alfred Milberg från Storbyn på Lilla Rågö lägger på 

1930-talet ut fiskebåten. 

Mittuppslag: Kvinna som lagar nät, kvinna vid 'vask-hon' samt kvinna som mjölkar, 

ögonblick som förevigats från 1930-talets Lilla Rågö. 

Fotografier tagna av Per Söderbäck åren 1933-1938 (arkivuppteckning: ULMA 

25318, s. 293 samt ULMA 25318, s. 278, 337, 273).  



Om arkivet och projektet 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala ingår i den statliga myndigheten 

Institutet för språk och folkminnen som har till uppdrag att bedriva 

språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida 

kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella 

kulturarv i Sverige. 

Vi använder oss bland annat av frågelistor för att dokumentera vår tids 

vardagskultur. Genom att ställa frågor om utvalda teman hoppas vi 

kunna inspirera människor med olika bakgrund att dela med sig av sina 

erfarenheter, tankar och minnen! 

Som en del av projektet Hem ställer vi nu frågor om hur man efter flykten 

från Baltikum och Gammalsvenskby i Ukraina skapade nya hem i 

Sverige. Vi bygger samtidigt vidare på det stora material som samlades 

in till arkivet av Nils Tiberg och hans medarbetare, från det tidiga 1920-

talet fram till 1994. Vi är speciellt intresserade av personliga upplevelser, 

men välkomnar även berättelser som har gått i arv inom familjen. Svaren 

på frågelistan arkiveras för framtida och samtida forskning på Dialekt- 

och folkminnesarkivet i Uppsala. 

Ditt svar sänds in med Frisvar, så portot bekostar vi. Se information i 

slutet av denna folder. 

Är du intresserad av att muntligen förmedla din berättelse gör vi gärna 

en inspelad intervju. Kontakta i så fall forskningsarkivarie Marlene 

Hugoson. 

 

Låt din berättelse bli en värdefull del i våra samlingar!  



Frågelistan är avsedd att användas som hjälpmedel och inspirationskälla 

till skrivandet. Det är en fördel att läsa igenom alla frågorna innan du 

svarar, då de ibland tar upp samma eller liknande saker. Du behöver 

heller inte svara på alla frågor och du behöver inte svara lika utförligt 

under alla rubriker. Då vi gärna ser att svaren är personliga har du 

givetvis möjlighet att vara anonym. Då uppger du endast kön, 

yrke/sysselsättning, födelseår samt födelse- och bostadsort. 

 

Frågor: 

1. Var i landet bosatte du och din familj er när ni 

kom till Sverige? I en stad eller på landet? Bodde ni i 

hus, radhus eller lägenhet? Var det en hyres- eller 

bostadsrätt? Vilka bodde där? 

 

2. Berätta om platsen för det nya hemmet. Varför 
åkte man just till den platsen, vem var det som 
beslutade det? 

 

3. Fick ni med er några föremål från det gamla 

hemmet. Berätta gärna om dem! 

 

4. Vilka var de första husgeråden och möblerna som 

införskaffades i Sverige? 

 



5. Hur möblerade ni? Rita gärna och förklara (du 

behöver inte vara duktig på att rita för att ditt bidrag 

ska vara av intresse). 

 

6. Beskriv det nya hemmet! Hur upplevde ni det 

jämfört med det ni tvingades lämna bakom er? 

 

7. Fanns det någon trädgård eller balkong i det nya 

hemmet? Hur såg den ut och användes den? Odlade 

ni någonting där? 

 

8. Hade ni några husdjur eller höll ni kreatur i 

Sverige? Berätta! 

 

Lägg gärna till om det är något annat du vill berätta 

om hemmet och livet i Sverige! 

 

Om dig: 

Namn (valfritt) 

Kön 

Yrke/sysselsättning 

Födelseår 

Födelseort 

Bostadsort  



 

 

 

 

 



Om du har fotografier, teckningar eller liknande som illustrerar 

dina berättelser får du gärna skicka med dessa. Uppge om 

möjligt årtal och upphovsmannens namn. 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 tillbaka det. Ange om din 

text och dina bilder får användas i publikationer och/eller på 

internet. Beskriv, förklara, motivera och lägg gärna till annat 

som du anser är viktigt att förmedla. 

 

Kontaktperson: 

Marlene Hugoson 

E-post: marlene.hugoson@sprakochfolkminnen.se 

tfn. 018-65 24 32 

 

Skicka ditt svar portofritt till: 

Institutet för språk och folkminnen  

Frisvar  

20632717  

758 06 UPPSALA 

 

Du kan även e-posta ditt svar till Marlene eller svara via vår 
webbplats: http://www.sprakochfolkminnen.se/hemisverige 

 

 

Tack för din medverkan!  
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