
 
 
  

 

Hemvändarkvällar 
 Frågelista 



Hemvändarkvällar 
 
Juldagen och annandag jul är på flera håll de stora 
”hemvändarkvällarna”. De som har flyttat från orten, 
men som har familj kvar, kommer hem och firar jul. 
Dessa dagar passar restauranger och pubar på att ha 
öppet då detta är ett tillfälle för många att gå ut och 
träffa gamla vänner.  
 
Institutet för språk och folkminnen vill nu undersöka 
hur länge dessa hemvändarkvällar har varit ett 
fenomen och hur omfattande och spridda de är i 
Sverige. Vi vill även passa på att ta reda på om och hur 
juldagen och annandag jul har förändrats överlag. 
 
Har du hört talas om hemvändarkvällen eller något liknande 
fenomen och hur länge har du i så fall känt till detta?  
 
Har du själv varit med på någon hemvändarkväll eller 
känner du någon annan som varit det? Berätta! 
 
Upplever du att juldagen och/eller annandag jul har 
förändrats? Berätta! 

 
Har du något särskilt minne från någon hemvändarkväll, 
juldag och/eller annandag jul som du vill berätta om? 
  



Dialekt-, namn- 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 namn. Att samla in berättelser 
med hjälp av frågelistor är en metod 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. Alla 
svar kommer att bli en del av våra samlingar och därmed 
bevaras till framtida generationer. 
 
Skriv för hand eller på dator. Ange namn och adress (frivilligt), 
födelseår, födelseort och bostadsort, man/kvinna, och 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 om möjligt årtal och fotografens namn. Vi tar gärna 
emot original, men om du inte vill skänka oss dina bilder kan vi 
låna dem för skanning och sedan återsända dem. Ange om din 
text och dina bilder får användas i publikationer eller på 
internet. Har du frågor, kontakta gärna DAG 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 
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