
 
 

Bröllop! 

 
DAGF 8 (2001) 

 
I de svenska folkminnesarkiven finns ett stort antal berättelser om bröllopsseder som 

samlades in i början av 1900-talet. I våra samlingar saknas beskrivningar och bilder från idag 

och vi har inte haft så stora möjligheter att fånga vår tids mångfald och förändringar. 

 

Utifrån den här frågelistan vill vi be dig att skriva om dina minnen, tankar och erfarenheter av 

bröllop. Vi är intresserade av dina åsikter om hur ett bröllop bör, eller inte bör, firas. Om du 

har gift dig får du gärna skriva om ditt eget bröllop. Är du inte gift så har du kanske ändå 

erfarenheter av och åsikter om bröllop. Om du har närvarat vid flera bröllop under ditt liv kan 

du skriva om likheter och skillnader som du upplevt. Om du ingått registrerat partnerskap 

eller närvarat vid ett sådant får du gärna berätta om detta. 

 

I dagens mångkulturella Sverige finns det också olika sorters bröllop och kanske är inte våra 

frågor relevanta för alla typer av bröllop, men berätta gärna om erfarenheter och minnen av 

och tankar kring andra bröllop än de ”klassiska”. Frågelistan är avsedd att användas som ett 

hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. Det är en fördel att läsa igenom alla frågorna 

innan du svarar då de ibland tar upp samma eller liknande saker.  

 

Då vi gärna ser att du svarar personligt har du givetvis möjlighet att vara anonym. Uppge i så 

fall bara om du är kvinna eller man, yrke/sysselsättning, ditt födelseår samt din födelse- och 

bostadsort. Om du har fotografier, vykort, teckningar eller liknande som illustrerar din 

berättelse få du gärna skicka med dessa. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill 

skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att scanna av dem och sända tillbaks dem igen. 

Uppge också fotografens namn om möjligt. Meddela oss om arkivet och våra besökare får 

använda dina illustrationer i böcker, artiklar och på internet.  

 

 

Din berättelse blir en värdefull del i våra samlingar. 

 

Skicka ditt svar till: 

Frisvar 

Institutet för språk och folkminnen 

20494256 

401 10 Göteborg 

Du kan även e-posta ditt svar till DAG@sprakochfolkminnen.se 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Barndomens bröllopsbilder! 
Lekte du bröllop som barn? Pratade du och dina vänner om bröllop? Fanns det TV- eller 

radioprogram, tidningar, film eller reklam som på något sätt anknöt till bröllop? Något 

speciellt du minns? Var du med på något bröllop som barn? Vad minns du? Är dina föräldrar 

gifta? Omgifta? Vilka bilder av bröllop och vilka ideal tror du att du haft med dig från barn- 

och ungdomstiden? Berätta! 

 

Inför bröllopet 
Tidigare var förlovningen ofta detsamma som att förbinda sig till giftermål. Idag kanske det är 

annorlunda? Fundera kring vad förlovningen betyder idag. Är du förlovad? Hur gick det till? 

Vem initierade förlovningen?  Om du är gift, förlovade du dig innan giftermålet? Hur lång tid 

innan? Vad betydde förlovningen för dig? Är det fortfarande mannen som förväntas fria? Vad 

tycker du? Om du är gift, hur gick frieriet till? Om du inte är gift kanske du har tankar om hur 

ett ”drömfrieri” bör gå till? 

 

Lysningen och uppvaktningen kring den har under en period nästan varit borta. Hur är det 

idag? Om du är gift, uppmärksammades lysningen på något sätt? Har du själv uppvaktat 

någon på lysningen? Har du hört talas om utklädning eller olika upptåg i samband med 

lysningen? 

 

Svensexor och möhippor 
Har du varit med om svensexor och möhippor? Berätta så noggrant som möjligt om hur detta 

gick till. Vilka deltog? Var ni utklädda? Vad gjorde ni? Har du hört några historier om t.ex. 

alkoholkonsumtion, olyckor med mera i samband med svensexor och möhippor? Berätta! 

 

I sista minuten 
Om du gift dig, hur lång tid i förväg började du planera? Vilka utomstående personer var 

involverade? Fotograf? Frisör? Florist? Andra professionella? Hur valdes dessa? Har du varit 

tärna eller haft tärna vid ditt eget bröllop? Hur planerades det? 

 

Ceremoni, middag och fest 
Kyrkligt eller borgerligt bröllop? Vad tror du påverkar om man väljer det ena eller det andra? 

Vad händer på bröllopsdagen? Frisörbesök, fotografering eller annat som ska ordnas i sista 

minuten? Hur går själva bröllopet till? Var hölls det? Hur gick bröllopsmiddagen till? Vem 

tillagade maten och vad bestod den av? Förekom någon speciell bordsplacering? Vad avgör 

hur många och vilka gäster man bjuder? Förekom någon toastmaster? Vad tycker du om tal 

vid bröllop? Var det dans på kvällen? Lästes bröllopstelegram? Minns du någon 

telegramvers? Sjöngs det några sånger? Förekom det aktiviteter för att få brudparet att kyssa 

varandra? Beskriv hur det gick till! Berätta gärna om positiva och negativa erfarenheter av 

bröllopsbjudningar. 

 

 



 

Kläder 
Om du har stått brud berätta då gärna utförligt om hur du planerade din klädsel, frisyr och 

blommor. Köpte, hyrde eller sydde du själv/lät sy upp klänningen? Hur fann du idéer till din 

klädsel? Läste du några speciella bröllopstidningar och vad tyckte du om dem? Hur mycket 

kostade dina bröllopskläder? Köpte du speciella underkläder och skor? Även de som inte har 

gift sig kan ha synpunkter på bröllopskläder. Uppklätt eller avspänt, vilket föredrar du? 

 

Gåvor 
Ibland har brudparet valt ut en affär och sedan skrivit upp vad i sortimentet som är önskvärda 

gåvor. Har du varit med om detta? Vad tycker du om det? Vad är en bra bröllopspresent? Vad 

får den kosta? Är bröllopspresenter nödvändiga? 

 

Bröllopsnatten och smekmånaden 
Om du har gift dig, vad gjorde ni på bröllopsnatten? Bodde ni på hotell, hemma eller någon 

annanstans? Om du inte är gift, hur tänker du dig bröllopsnatten? Vad är viktigt? Tidigare var 

bröllopsnatten kanske första gången paret hade samlag. Kopplas fortfarande bröllopsnatten 

ihop med sex? Har du varit på smekmånad/bröllopsresa? Vart reste ni? Varför? 

 

Efter bröllopet 
Förändrar giftermålet relationen? På vilket sätt? Bemöts gifta på ett annat sätt än ogifta? Om 

du gift dig, motsvarar äktenskapet dina förväntningar? Berätta! Val av efternamn – eget, 

gemensamt, dubbelt eller helt nytt? Vad har du valt eller skulle välja? Vad påverkar 

namnvalet? 

 

Nya mönster i familjebildningen 
Idag kan man vara sambo, särbo, omgift och ha barn i flera förhållanden. Hur tror du dessa 

förändringar påverkat bröllopssederna? Vad tycker du om detta? Har du egna erfarenheter 

från bröllop med familjekomplikationer? Det är idag möjligt för homosexuella att gifta sig. 

Vad tycker du om detta? Har du några erfarenheter av detta? 

 

Skrock 
”Något gammalt, något nytt…” Har du hört något som man bör eller inte bör göra vid ett 

bröllop? Om du har gift dig, gjorde du något speciellt för att få ett lyckligt bröllop? 

 

 

 
 

 

 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) ingår i den statliga myndigheten 

Institutet för språk och folkminnen. Arkivet har till uppgift att förvalta vårt kulturarv, bland annat 

genom att samla, bearbeta och förmedla kunskap om folkminnen, dialekter och ortnamn. Vårt 

upptagningsområde för folkminnen omfattar huvudsakligen Halland, Västergötland, Bohuslän, 

Dalsland och Värmland, men vi välkomnar givetvis även minnen från andra delar av Sverige. I vår 

folkminnessamling finns över en miljon uppteckningar som beskriver människors liv och leverne – 

från 1800-talets bonde- och fiskesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. 

 

 

Läs mer om vår verksamhet på www.språkochfolkminnen.se  

http://www.spr�kochfolkminnen.se/

