
  



I Sverige firas fars dag den andra söndagen i november, men 
när seden först kom hit i början av 1930-talet låg denna dag i 
juni. Av kommersiella skäl flyttades den för att inte 
konkurrera med mors dag som firas sista söndagen i maj. 
Även våra nordiska grannländer Norge, Finland och Island 
firar dagen andra söndagen i november, medan det i 
Danmark är den 5 juni som gäller. 

Fars dag uppstod i USA 1910 på initiativ av Sonora Smart 
Dodd som ville hedra sin far som blivit änkeman och därefter 
uppfostrat sju barn själv. 

Precis som mors dag har dagen fått en hel del kritik, bland 
annat för att vara kommersiell men även för att cementera 
könsrollerna samt utestänga de barnlösa och föräldralösa. 

 

 

Uppmärksammar du fars dag eller inte? Blir du själv 
uppmärksammad? Berätta! 

 

Ser du några förändringar av fars dag?  

 

Kan du berätta om det såg annorlunda ut för 
exempelvis tjugo, femtio, åttio år sedan? 



Alla svar kommer att bli en del av våra samlingar och därmed bevaras 
till framtida generationer. Ange namn och adress (frivilligt), 
födelseår, kön, födelseort och bostadsort samt vad som är/har varit 
din huvudsakliga sysselsättning/yrke.  

 

Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du gärna 
skicka med dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge 
fotografens namn. Vi tar gärna emot original, men om du inte vill 
skänka oss dina bilder kan vi skanna och sedan återsända dem. Ange 
om din text och dina bilder får användas i publikationer eller på 
internet. Har du frågor, kontakta oss på telefon 0200-22 92 00. 

 

Skicka ditt svar portofritt till: 

Frisvar 

Institutet för språk och folkminnen 

20494256 

401 10 Göteborg 

Märk kuvertet ”Frågelistsvar”. 

Du kan även e-posta ditt svar till dag@sprakochfolkminnen.se 

 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som bland 
annat har till uppgift att samla, undersöka och förmedla kunskap om 
immateriella kulturarv som folkminnen, dialekter och namn. Upprop, 
frågelistor och webbfrågelistor är exempel på metoder vi använder 
för att dokumentera vår tids vardagskultur. Vi hoppas kunna 
inspirera personer i olika åldrar och med olika bakgrund att dela med 
sig av sina erfarenheter, tankar och minnen.   
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