
     

Frågelista - Kvinnornas Alingsås

Fokus för denna frågelista är arbetsliv och vardag i Alingsås under första halvan av 1900-talet med 
kvinnorna som utgångspunkt. Frågorna är tänkta 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 din mor/mormor/farmor eller annan kvinnlig släkting eller 
kvinna vars engagemang och berättelse du tycker är viktig att bevara. Glöm inte berätta vem du 
skriver om och din relation till henne.

Skriv för hand, på dator eller skrivmaskin. Ange ditt namn och adress (frivilligt), födelseår och 
bostadsort för dig som berättar. Om du har fotografier som illustrerar din berättelse får du gärna 
berätta om dessa. Beskriv vad bilderna föreställer och uppge om möjligt årtal och fotografens 
namn. Vi kan då återkomma om intresse/behov finns, lämna gärna e-post och telefonnummer för 
vidare kontakt. 

Svaren på frågelistan kommer att användas i museets verksamhet och sparas i museets samlingar 
för framtiden. Ange om din text och dina bilder får användas i publikationer eller på internet eller 
om du vill vara anonym i en eventuell publicering.

Svaren på frågelistan skall vara museet tillhanda senast 2019-01-31.

Svaren skickas till:
Alingsås museum
Att: Kajsa Landström
441 81 ALINGSÅS

eller via e-post till: digitaltmuseum@alingsas.se 

För frågor kontakta Kajsa Landström, museiintendent kajsa.landstrom@alingsas.se, 0729–98 07 59.
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Namn?
Födelseår?
Födelseort? Om annat än Alingsås, när flyttade hon hit och varför?
Vad gjorde hennes föräldrar?
Har hon syskon?
Skolgång?

När började hon arbeta?
Vilket var hennes första jobb?
Hur mycket arbetade hon?
Hur såg en vanlig vecka ut?
Bytte hon arbete/arbetsuppgifter under sitt arbetsliv?
När slutade hon arbeta/gick hon i pension?

Hur bodde hon? Flyttade hon under sitt liv?
Gifte hon sig? Fortsatte hon arbeta som gift? Om ja, varför?
Fick hon barn? Hur många? 
Var hon ledig i och med barnets födsel?
Slutade hon arbeta när hon fick barn? Om nej, varför fortsatte hon att arbeta efter barnen?
Var var barnen när hon arbetade?
Vad gjorde mannen i familjen? 
Hjälpte han till i hemmet med hushållsarbete och barnen?
Vad var viktigast när barnen var små?
Hur såg vardagen med småbarn ut?

Var hon med i facket? Aktiv i fackrörelsen?
Engagerade hon sig politiskt? Om ja, vet du varför och vilka frågor som var viktiga för henne?
Hade hon några fritidssysslor/intressen?
Var hon aktiv i någon förening?

Hur var hon som person?
Drömde hon om något? 
Vad önskade hon utav livet? 
Var lycka något som hon tänkte på? 
Hur såg hon på framtiden?

Hur var synen på kvinnan under hennes levnadstid? 
Hur skulle en kvinna vara?
Hur var synen på ogifta kvinnor?
Hur var det att få barn utanför äktenskapet?


