
 
 

 

 

Berätta med bilder 
DAGF 19 (2009) 

 

 

Den här frågelistan ansluter till projektet Våra liv och berättelser, som har till syfte att samla 

levnadsminnen från vår egen tid. Var med om att skriva nutidshistoria utifrån ditt perspektiv! 

Vad vill du lämna som minnen till framtiden? 

 

Här vill vi att du berättar i anslutning till fotografier som du har sparat. Välj några bilder som 

kan väcka känslor och minnen till liv – av t.ex. människor och djur, föremål, platser och 

tillfällen. Det kan handla om ditt eget eller någon närståendes liv. Du kan exempelvis välja ut 

ett par fotografier från samma period av ditt liv, bilder som illustrerar några skilda perioder 

eller bilder av människor och tillfällen som är speciellt betydelsefulla – vardagliga, högtidliga, 

glada, smärtsamma, nya eller gamla. Sätt dig med bilderna framför dig och försök att minnas 

så mycket som möjligt om varje bild. 

 

Vem har tagit bilden? När? Var? Vid vilket tillfälle? Vilka finns med på bilden? Berätta om 

sammanhanget! Vad minns du/tänker du på när du ser denna bild? Var finns fotot i dag? Hur 

använder du det? Berätta! 

 

Fotografierna kan skickas till oss på olika sätt. Vi tar gärna emot originalfoton, men om du 

inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att scanna av dem och sända tillbaks dem 

igen. Digitala bilder kan med fördel skickas via mejl. Meddela oss om arkivet och våra 

besökare får använda fotografierna som illustrationer i böcker, artiklar och på internet. 

 

Vi vill också att du anger ditt namn och födelseår och (om du inte tidigare har lämnat oss 

sådana uppgifter) födelse- och bostadsort samt nuvarande eller tidigare yrke/sysselsättning.  



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 hemsidan www.språkochfolkminnen.se  

http://www.spr�kochfolkminnen.se/

