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Den bild vi idag har av utklädningsupptåg i 

Sverige bygger till stor del på berättelser 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.  

 

Genom att skriva om de upptåg som du själv 

har upplevt eller deltagit i hjälper du oss att få 

en överblick av den mångfald av utklädnings-

upptåg som har förekommit och förekommer i 

Sverige. Exempel på årsfester då utklädning 

förekommer är Anders, Anna, Lucia, jul, 

trettondedagen, tjugondedag Knut, Felix, 

fettis-dagen, Mattias, Vårfruafton, påsk, val-

borg, fruntimmersveckan och alla helgons dag 

/halloween. Utklädsel förekommer ibland 

också i samband med livets högtider, till 

exempel i samband med bröllop (möhippor och 

knutare), födelsedagar och namnsdagar. Mer-

parten av upptagen är regionala eller lokala, 

men en del förekommer över hela landet. 

 

Frågelistan är en del av det nordiska 

forskningsprojektet Masks and mumming in 

Nordic area.  

 

Frågelistan är avsedd att användas som ett 

hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. 

Det är en fördel att läsa igenom alla frågorna 

innan man 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 får 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. 

 

 

 
Tjugondedag Knut 

 

 

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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Har du klätt ut dig? 

Vid vilka tillfällen har du klätt ut dig? Berätta om när du sist gjorde det och i vilket 

sammanhang. Hur såg utklädseln ut? Skriv gärna utförligt om hur du klädde ut dig och om 

eventuella masker eller annan form av maskeringar. Vad gjorde du som utklädd? Besökte du 

någon och gjorde de besökta i sådana fall något speciellt? Vilka besökte du och vilka besökte 

du inte? Fick du något? Har du positiva eller negativa erfarenheter av att klä ut dig? 

 

Har du fått besök av utklädda? 

Har du fått besök av utklädda? När? Vad gjorde de? Vad gjorde du när du fick besök av 

utklädda? Vad tyckte du om att få besök av dem? 

 

Tankar om traditioner? 

Berätta vad du tycker om traditionerna i allmänhet! Ved du om de också förekommer på andra 

ställen? Har traditionerna förändrats, minskat, ökat eller rentav försvunnit under din livstid? 

Har åldern på de som klär ut sig förändrats under din livstid? Berätta! Har du hört några 

historier om utklädda som du särskilt minns? Har organisationer, affärer eller föreningar något 

med traditionen att göra? 

 

 

 

 
Fettisdagsgubbar i Alfta socken, Hälsingland. Foto: Ivan Jonsson 

 

 

Läs mer om vår verksamhet på www.språkochfolkminnen.se  

 

http://www.spr�kochfolkminnen.se/

