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Spørreliste nr. 258

TING SOM BÆRER MINNER
Svaret på undersøkelsen blir arkivert (anonymt) til bruk i dag og i framtida. Forskere og andre
som bruker svaret plikter å verne integriteten din og integriteten til andre personer du
eventuelt har nevnt.

Gjenstander vi tar vare på, kan ha andre verdier for oss enn pengeverdien og den rent
praktiske nytten. Her skal det handle om en tilleggsverdi av et spesielt slag. Det er en
sørgelig, men også uunngåelig del av livet at vi mister mennesker som betyr mye for oss.
Venner flytter. Kjærester vokser fra hverandre. Familiemedlemmer dør. Iblant blir man
sittende igjen med gjenstander etter dem som det i særlig grad knytter seg minner til.
Gita Storgjerde studerer kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen og hun vil skrive
masteroppgave om slike gjenstander. Hun har bedt Norsk etnologisk gransking om samarbeid
for å gjennomføre denne undersøkelsen.
Les gjennom spørsmålene før du begynner å skrive. Skriv fritt og selvstendig. Det er din
erfaring som er viktig. Hopp over spørsmål du ikke vil/kan svare på.
Lykke til!

Gita Storgjerde
Masterstudent i kulturvitenskap

Audun Kjus
Fagansvarlig for Norsk etnologisk gransking

Hvilke gjenstander har du som bærer minner om mennesker du har
mistet?
Vi vil at du forteller om gjenstanden/e slik at vi tydelig kan se den/dem for oss.
Hvor og hvordan oppbevarer du den/dem?
Hvordan er det eventuelt du bruker den/dem?
Kan du prøve å beskrive ganske presist hvor gjenstanden/e befinner seg og
hvordan det ser ut i området rundt?
Hvordan fikk du gjenstanden? Hvor lenge har du hatt den? Har den endret
betydning for deg over tid? Når og hvordan fikk gjenstanden den betydningen
den har i dag?
Kan du fortelle om personen du forbinder med gjenstanden, om hva
gjenstanden betød for denne personen og hva denne personen betød for deg?
Vi vet at dette kan være et nærgående tema. Noen ting vil man helst ha for seg
selv. Det er ikke alt man trenger å fortelle om. Men hvis du kommer til at du
godt kan dele minnene du knytter til gjenstanden med oss, så er vi interessert
i å få dem fortalt så detaljert og tydelig som du klarer.
Vi tar, som vanlig, gjerne imot kommentarer til selve undersøkelsen også.
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Fylles ut og sendes inn sammen med svaret.
Navn og adresse blir ikke gitt videre til de som skal forske på svarene.

Navn:
Adresse:
Hvor bor du (fylke/kommune):
Fødselsår:
Yrke (evt. før pensjonsalder):

Opplysningene er hentet fra (fylke/kommune):

