Frågelista nr 34

Bli bjuden och bjuda hem
Att bli bortbjuden och att bjuda hem innebär ofta outtalade
regler och rutiner. Med den här frågelistan vill vi öka
kunskapen om hur vi äter och umgås tillsammans, från den
enkla middagen till släktkalaset, den jämna födelsedagen eller
någon annan tillställning.
Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du
behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om
sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att
enbart berätta fritt om någon middag där du deltagit.

Bjuda in och bjuda tillbaka
Hur bjuder du in till en middag eller annan tillställning? Muntligt eller
skriftligt? Krävs ett speciellt tilltal? Vilken information måste finnas
med? Vad finns det för rutiner för att bjuda tillbaka? Händer det att
du spontant besöker någon och blir bjuden på mat, eller att du själv
får oplanerade matgäster? Berätta!

Gåva
Brukar du ha med någon form av gåva när du blivit inbjuden? Får du
själv gåvor? Berätta!

Bordsplacering och dukning
Brukar ni ha bordsplacering? Varför/varför inte? Hur tänker du när en
bordsplacering sätts samman? Kan du berätta om en lyckad och/eller
en misslyckad bordsplacering? Hur dukar du för olika typer av
middagar och tillställningar? Berätta!

Tala, skåla, tacka
Hur skålas det, om det skålas? Vem tackar för maten? När hålls tal?
Finns det några regler kring detta? Hur har du lärt dig hur man skålar,
håller tal eller tackar för maten? Har du någon gång upplevt att du
gjort ”fel” vid en middag? Berätta gärna om något sådant tillfälle.

Klädsel
Berätta om klädsel, hur vet du vilken slags klädsel som gäller när du
blir bortbjuden eller bjuder hem någon? Hur väljer du kläder? Har du
blivit inbjuden till någon tillställning som kräver särskild klädsel?
Berätta!

Mat och dryck
Berätta om mat och dryck! Vad brukar du bjuda på? Har du idéer
kring vad du vill äta och dricka när du blir bjuden till någon?

Något speciellt
Berätta gärna om ett särskilt minne! Vad är viktigt för att en
tillställning ska bli lyckad? Vad kan förstöra en tillställning?
Något mer du vill berätta?

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/annat, 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 ”Frågelista”.
Du kan även e-posta ditt svar till dag@sprakochfolkminnen.se

