
 

 
 

 

 

”Med fingrarna i kakburken – en frågelista om kakor och kakätande” 
 

DAGF 11 (2005) 

 
 

Sedan några år tillbaka har man kunnat skönja ett nyvaknat intresse för kakor. Det ges ut 

mängder av bakböcker fyllda med läckra recept. Den gamla klassikern ”Sju sorters kakor” 

firar 60 år, laddad med gamla och nya favoriter. 

 

Vad tycker du om kakor? Här får du chansen att berätta om dina minnen från förr, eller nutida 

erfarenheter som har med kakor att göra! Med hjälp av frågelistan ”Med fingrarna i 

kakburken” vill vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet (DAG) samla bilder, minnen 

och erfarenheter från nu och då, på temat kakor. Var med och berätta du också! 

 

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. 

 

 

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! 

 

 

 

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/
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”- Ensåndär med syltimitten” Här vill vi att du berättar vad du tycker om kakor och hur en 

kaka ska vara. Försök att beskriva din egen relation till kakor! 

 

Hur ofta äter du kakor? Hur ska en god kaka se ut och smaka (mjuk/hård, form, storlek, smak 

osv.)? Har du någon favoritkaka? Vet du namnet på de kakor du tycker om? Har du egna 

namn på olika kakor? Dela med dig och berätta! 

 

 

”Fikadags!”Fundera över sammanhang där du äter kakor. Kanske kommer du att tänka på 

speciella platser, tillfällen eller människor som du vill berätta om. 

 

I vilken miljö/ miljöer brukar du äta kakor (t.ex. på kafé, i trädgården, hemma, i föreningen, 

på arbetsplatsen, hos någon vän eller släkting)? När? (till fest och vardags, tidpunkter på 

dagen osv.) Berätta om platser eller tillfällen som du särskilt förknippar med kakor och 

kakätande! Äter du kakor ensam och/eller tillsammans med andra? Finns det någon eller 

några personer som du tror har haft betydelse för dina kakvanor och ditt kakätande? 

 

 

”Baka baka kaka, vem skall kakan smaka?”Hur får du tag på dina kakor? Vi vill gärna 

höra om din bakning, dina receptsamlingar och dina kakköp! 

 

Om du bakar, vilka kakor bakar du? Var har du lärt dig att baka kakor? Vad använder du för 

recept? Varifrån har du fått dem? Bakar någon annan kakor åt dig? Händer det att du själv 

bakar kakor för att ge bort? Köper du kakor? Var? Är det någon skillnad på hembakta kakor 

och kakor som man köper? Vad föredrar du? 

 

 

”Burkar och fat till vardags och till fest” Tillbehör och dukning kan ha betydelse för 

upplevelsen av att äta kakor. Hur ser du på detta? Dela med dig av erfarenheter och tankar! 

 

Hur förvarar du dina kakor? Hur lägger du upp/serverar dem? Har du speciella föremål 

(burkar, fat, porslin m.m.) som hör kakorna till? Beskriv dem gärna! Minns du om det såg 

annorlunda ut när du var liten, eller märker du skillnad på upplägget när du besöker någon 

äldre släkting eller vän? Har du själv förändrat ditt sätt att förvara och servera kakor under 

årens lopp? 

 

 

”Kakor du minns” Har du andra minnen som har med kakor att göra? Kanske är det själva 

kakorna du minns bäst, kanske platsen, människorna, dofterna, känslorna, atmosfären… 

 

Tycker du om samma sorts kakor idag som när du var liten? Kanske förknippar du kakor med 

olika perioder, händelser och personer i ditt liv? Berätta om ”kakan du aldrig glömmer”, eller 

om någon speciell kakupplevelse du haft och vill dela med dig av! 

 


