Berätta om ditt Knutmassofirande i Gimo!

Vi bevarar dåtiden och nutiden för framtiden!
Just nu dokumenterar Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Knutmassotraditioner i Uppland − och vi börjar i Gimo.
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) har till uppgift att
samla in, bevara, utforska och förmedla kunskap om dialekter och
folkminnen. Arkivet har dokumenterat folkminnen sedan 1914. Här
finns över en miljon handlingar som beskriver människors liv och
leverne – från 1800-talets fiske- och bondesamhälle till dagens
mångfaldssamhälle. Hos oss kan man också studera samisk och finsk
kultur. Dessutom har vi dokumentation kring den svenskamerikanska
och den estlandssvenska kulturen.
DFU ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och
folkminnen. Läs mer om vår verksamhet på www.sofi.se.
Frågorna här intill är avsedda som ett hjälpmedel, en
inspirationskälla till skrivandet. Du behöver inte svara på allt. Du kan
svara kort eller långt. Du kan svara här, på webben
www.sofi.se/knutmasso eller skriva ditt svar i ett separat dokument
som du bifogar ett e-postmeddelande till: marlene.hugoson@sofi.se
Har du bilder tar vi gärna emot dem.
Om du vill hjälpa oss med detta kommer dina svar att bevaras i våra
samlingar.
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Utklädnad
Klädde du ut dig i år? Om du klädde ut dig, vad klädde du ut dig
till? Berätta om din dräkt och vad som inspirerade till den!
Går du i gatan varje år och hur många år har du deltagit?
Går du själv eller tillsammans med andra (familj, vänner
och/eller arbetskamrater) och hur många brukar ni vara?
Använder du/ditt lag något mer än dräkter (släp, musik,
ljussättning, bjudgodis, dans, tillrop eller annat)?
Berätta om hur du/ditt lag lägger upp arbetet, från planeringen
fram till själva Knutmasso!
Att umgås
Hur viktigt är det sociala och att umgås med familj, vänner
och/eller arbetskamrater inför och under Knutmasso?
Hur många timmar lägger du ner på Knutmasso? Och om du
ingår i ett lag, hur många gånger träffas ni?
Ber du andra om praktiska tjänster under arbetet inför
Knutmasso (inköp, snickra, sy, frakta saker m.m.)?
Hur mycket pengar lägger du på knutmasso?
Dricker du alkohol under firandet?

Vänd!

Firande nu och förr
Varför deltar du i firandet (av tradition, för att umgås, roligt att
tävla om bästa kostym eller annat)?
Firar du Knutmasso på något annat sätt också?
Vilket är ditt bästa Knutmassominne?
Har den äldre generationen berättat något om hur de firade
Knutmasso förr i tiden?
Övriga tankar eller kommentarer?
Om dig själv
Namn (valfritt, du får vara anonym om du vill):
Kön:

man

kvinna

Födelseår (åååå):
Födelseort:
Yrke/sysselsättning:
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