Matförvaring
Utgå från ditt hushålls situation idag men inkludera gärna
minnen och erfarenheter från tidigare.

Förvaringsutrymmen nu och då
Beskriv ditt hushåll idag (geografiskt område, bostadsform,
antal personer som ingår i hushållet). Berätta om vilken sorts
mat- och dryckesförvaring du har tillgång till. Hur använder
du den? Var finns den, i vilket rum, i eller utanför hemmet?
Skiljer sig matförvaringen åt vid olika tider på året? Har du
extra utrymmen såsom kyl och frys som endast används
ibland?
Vad har du för tidigare erfarenheter och minnen av
matförvaring? Minns du hushållets första kylskåp eller
frysbox? Har du varit med i en frysfacksförening eller haft
andelsfrys? Har du, eller har du haft, tillgång till matkällare,
jordkällare eller visthusbod?

Förvara, bevara och ta till vara
Vilken sorts matvaror och drycker förvarar du var? Var
förvaras godis, läsk, alkoholhaltiga drycker? Förvarar du något
som inte är avsett för förtäring i utrymmen som är avsedda
för livsmedel, till exempel porslin, medicin, batterier?
Om du odlar egna grönsaker eller frukt, jagar vilt, fiskar eller
plockar bär och svamp, hur förvarar du dessa? Brukar du

sylta, safta, röka, torka eller på annat sätt bevara matvaror?
Hur förvarar du i så fall dessa? I behållare eller flaskor av plast
eller glas? I skafferi, kyl, frys eller källare? Skillnad idag
jämfört med tidigare? Berätta!
Tillvaratar du rester från matlagning? Hur förvarar du i så fall
dessa? I påsar eller behållare, av papper, plast eller glas? I kyl,
frys, skafferi eller på annan plats?

Förändrade förvaringsutrymmen
Har du fått, byggt om eller köpt nya förvaringsutrymmen?
Hur resonerade du vid dessa inköp eller ombyggnationer?
Vad gjorde du av den gamla förvaringen, till exempel kylen
och frysen? Vilka funktioner och egenskaper är
viktiga/oviktiga för dig? Har du erfarenhet av så kallade
”smarta” kylskåp?

Beredskap och mat
På vilket sätt är ditt hushåll rustat för en eventuell
samhällsstörning, såsom ett större elavbrott eller
klimatförändringar? Hur förbereder du dig för en eventuell
kris? Har tidigare erfarenheter påverkat hur du förbereder dig
idag? Hur förhåller sig ditt hushåll till de rekommendationer
om mat som föreslås i MSB:s broschyr Om krisen eller kriget
kommer?

Övrigt
Något annat du vill tillägga?

Välkommen med din berättelse! 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.

