
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 genom att samla, bearbeta och  
förmedla kunskap om folkminnen, dialekter och ortnamn. Vårt upp-
tagningsområde för folkminnen omfattar huvudsakligen Halland,  
Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland, men vi välkomnar 
givetvis även minnen från andra delar av Sverige. I vår folkminnessam-
ling fi nns över en miljon uppteckningar som beskriver människors liv 
och leverne – från 1800-talets allmogesamhälle fram till dagens mång-
faldssamhälle.

Denna frågelista är ett samarbete mellan DAG och Majblommans Riks-
förbund.  Det insamlade materialet kommer dels att sparas som min-
nen in i framtiden, dels att ingå i undersökningar om majblomman.
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Majblomman har fyllt hundra år. Detta vill vi uppmärksamma ge-
nom att samla in människors tankar och berättelser om Majblom-
man. 

Majblommerörelsen startades av Beda Hallberg i Göteborg 1907.
Redan från början var Bedas Hallbergs idé att barn skulle sälja maj-
blommor så att de tidigt fi ck lära sig att de kunde göra en insats
för andra barn. Första året blev en succé och idén spred sig snabbt
över landet och även till andra länder. Majblommans ursprungliga
syfte var att samla in medel för att bekämpa tuberkulos. Idag ar-
betar Majblomman för att hjälpa barn som har det besvärligt på
grund av sjukdom, funktionshinder eller social situation.

Frågelistan är ett samarbete mellan Dialekt-, ortnamns- och folk-
minnesarkivet i Göteborg (DAG) och Majblommans Riksförbund.
Frågelistan är tänkt som ett hjälpmedel, en inspirationskälla till
skrivandet. 

Beda Hallberg

Har du sålt majblommor eller på något annat sätt arbe-
tat för Majblomman? 

Köper du regelbundet/har du någon gång köpt majblom-
man? Varför/varför inte?
 
Vilken sort köper du (t.ex. nål, krans, dekal)? Hur använ-
der du den?

Sparar du dina majblommor? 

Kanske har du eller någon i din närhet fått hjälp av Maj-
blommans insamling? Berätta!

Har du andra tankar och känslor kring Majblomman? 
Alla berättelser som har anknytning till Majblomman är 
värdefulla!

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 fotografi er, vykort, teckningar eller liknande som illustrerar 
din berättelse får du gärna skicka med dessa. Uppge också fotogra-
fens namn om möjligt.

Din berättelse blir en värdefull del av våra samlingar.
Stort tack för din medverkan!

Skicka ditt svar till:
Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22, 411 16 Göteborg
Du kan även e-posta ditt svar till: dag@sofi .se


