
 
 



Frågelista DAG 29 Husdjur 

Med den här frågelistan vill vi ta reda på människors förhållande till husdjur. Vi 

vill gärna att både du som har eller har haft husdjur och du som inte har ska 

skriva och berätta. Frågelistan är en del av ett större projekt om Hemmet som 

är ett samarbete mellan Folklivsarkivet i Lund, Institutet för språk och 

folkminnen samt Nordiska museet.

Vad är ett husdjur?  
Beskriv vad ett husdjur är för dig. Är det skillnad på förr och nu? 

Mitt djur 
Berätta om ett husdjur du har eller har haft. Är det en särskild sort/ras?  

Har du flera djur och är det i så fall olika sorters djur eller samma?  

Att skaffa ett djur 
Varför skaffade du dig ett husdjur? Hur kom djuret till dig? Hur kom du fram till 

vilken sorts djur du skulle ha? Förberedde du dig innan du skaffade djuret och i 

så fall hur? Berätta! 

Att ha djur 
Berätta om ditt liv med ditt djur. Vad är positivt/negativt? Tar någon hand om 

ditt djur när du inte kan. Passar du någon annans djur? 

Djurets skötsel  
Hur anpassar du ditt hem för djuret? Vem sköter djuret: dess matning, motion 

och t.ex. städning av bur eller toalettlåda? Behöver ditt djur några särskilda 

saker? Vad kostar det att ha djur? Berätta! 

Djurets namn 
Berätta om djurets namn? Varför heter det så? Har ditt djur något smeknamn? 

Finns det namn som bara passar vissa djur, t.ex. hundar eller marsvin och finns 

det namn som inte passar som djurnamn? Tycker du att djurnamnen har 

förändrats? 

Sjuka djur/Att mista ett djur 
Har du varit med om att ett husdjur varit sjukt, har skadats, försvunnit eller 

dött? Hur gick det till? Hur tänker du kring hur mycket vård man kan eller bör 

ge ett djur (ekonomiskt, känslomässigt, praktiskt)? Har du begravt ett djur och i 

så fall hur och var? 
 



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, teckningar eller liknande som illustrerar din 

berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar helst emot original, 

men om du inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att 

kopiera dem och sända tillbaks dem igen. Uppge också 

fotografens/illustratörens namn om möjligt. Meddela oss om dina 

illustrationer får användas i böcker, artiklar och på internet. 

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

våra samlingar. 

Skicka ditt svar portofritt till: 

Frisvar 

Institutet för språk och folkminnen 

20494256 

410 10 Göteborg 

Du kan även e-posta ditt svar till 

dag@sprakochfolkminnen.se
(Telefon: 0200-22 92 00) 

Omslagsfoto 
Kaninen Ninis (Carin Svedjedal), sköldpaddan Majvor (Thomas LB Johansson), 

katten Moppe (Ingrid Olsson), kaninen Julia (Annette Richthoff), katterna Sigge 

och Sluggo (Lina Midholm), hamstern Fluffy och hunden Pontus (Bengt Edqvist), 

hunden Ceasar (Ann Lundgren), flasklamm (Mats Eskilson), gäss (Marlene 

Hugoson). 

bengt.e
Rektangel



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

den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. 

Arkivet har bland annat till uppgift att samla, undersöka och förmedla 

kunskap om immateriella kulturarv som folkminnen, dialekter och 

ortnamn. 

Att skicka ut frågelistor är ett sätt som vi använder för att 

dokumentera vår tids vardagskultur.  

Genom att ställa frågor om utvalda teman hoppas vi kunna inspirera 

både män och kvinnor med olika bakgrund att dela med sig av sina 

erfarenheter, tankar och minnen!  


