Kulturvetenskapliga arkivet Cultura
Etnologiska samlingarnas frågelistor nr 1-74 (1952-2011)
1

Om dödandet av hästar, hundar och katter. Hevosen, kissan ja koiran tappamisesta.
(1952) 108 svar / 89 vastausta
2-3
Fårskötseln. Lampaanhoidosta. (1953) 184 svar / 177 vastausta
4
Butikshandeln på landsbygden. (1953)
5
Insamling av löv, lavar, mossor m.m. för utfodring av tamdjuren. Kotieläinten
ruokintaa varten suoritettu lehtien, jäkälien, sammalien y.m. keräys. (1954)
6
Dansplatser. (1956)
7
Munknamn. (1957)
8
Munkki. (Samma som nr. 7 på finska, 1957)
9
Kringvandrande ryska handelsmän. Venäläisiä kulkukauppiaita. (1971)
9B
Kringvandrande ryska (karelska) handelsmän. Venäläisiä (vienankarjalaisia)
kulkukauppiaita. (1957)
10
Fästingen. Punkki. (1960)
11
Nyckelpigan. Leppäkerttu. (1960)
12A Forna dagars kosthåll. Entisaikojen ruoat. (1961)
12B Insamling av vildfågelägg. Luonnonvaraisten lintujen munien keräys. (1961)
12C Tegelbränning. Tiilenpoltto. (1961)
12D Folkmedicin. Kansanomaiset lääkkeet. (1961)
12E Garvning i hemmet. Raakanahan kypsyttäminen. (1961)
12F Skrinnande som ett sätt att färdas. Luistimet kulkuvälineinä. (1961)
13A Skrinnande och skridskor (komplettering till nr 12 F). Sparkkälken. (1962)
13B Vintergravar. Barnets "dihorn". Kyrkstugor, -stallar och -bodar. Talvihaudat, lapsen
imetys-sarvi, kirkkotuvat, -tallit ja -aitat. (1962)
13Bb Dihorn och dihornshållare. Imetys-sarvi ja imetys-sarven teline. (1968)
14
Kyrkfärderna och livet på kyrkbacken. Kirkkomatkoja ja elämää kirkkomäellä. (1964)
15
Tillverkning av fiskredskap. Kalastusvälineiden, purjeiden y.m. valmistus. (1964,
1965)
15A Allmogeseglation på Estland. Talonpoikaspurjehdus Viroon. (1969, 1970)
16
Fågelfångst med nät, ryssja eller annat fiskredskap. Linnunpyynti verkolla, rysällä tai
muilla kalanpyydyksillä. (1965)
16B Förekomsten av alfåglar. Ortnamn på Fågel-, Vind- och Stång- (komplettering till nr
16). (1967)
17
Skiftesverk. Varhopatsasrakenne. (1965)
18
Osten i allmogehushållningen. Juustonvalmistus ja -käyttö. (1966)
18B Brödosten. Leipäjuusto. (1966)
19
Uttorkning av träskängar. (1966)
20A Insamling av fågeldun (och fjädrar). Untuvien keräys. (1967)
20B Insamling av vass. Ruokojen keräys. (1967)
21
Den åländska storstugans inredning. (1967)
22
Ortnamn på -kors. Brunnsstolpar i form av ett manshuvud. (1967)
23
Vaggor, skodon, moss-skidor, vattenkälkar, spisar m.m. Kehdot, jalkineet, suosukset,
uunit y.m.(1968)
23b Ryor. Juldekorationer. Linberedning. (1969)
24
Tillverkningen och användningen av klädesplagg av skinn. Nahasta valmistetut
vaatteet ja niiden käyttö. (1968)

25A
25B
25C
25D
25E
25F
26
27
28

Liarna och de första slåttermaskinerna. Viikatteet ja ensimmäiset niittokoneet. (1970)
Slagorna och de första tröskverken. Varstaat ja ensimmäiset puimakoneet. (1970)
De första båtmotorerna. Ensimmäiset venemoottorit. (1970)
Användningen av gamla båtar som skjul. Veneiden käyttö vajoina. (1970)
Nejonögonfiske. Nahkiaisenpyynti. (1970)
Pärlfiske. Helmenpyynti. (1970)
Högtidskonfekt. (1970)
Bröllopsdekorationer. (1970)
Inventering av fiskelägen och fiskehamnar. Kaukokalastuspaikkojen ja kalarantojen
inventointi. (1970)
29A Smörframställning och smörhandel. Voin valmistus ja voikauppa. (1971)
29B Odling av mink (och räv). Minkin ja ketun kasvattaminen. (1971)
30A Fiske med drivgarn (skötar eller nät). Ajoverkko- ja isorysäkalastusta. (1972)
30B Fiske med storryssjor. (1972)
31A Ruokatalous ennen ja nyt. (Mathushållningen förr och nu, finskspråkig, 1972)
31B Huoneiden sisustusta. (Heminredning, finskspråkig, 1972)
32
Benämningar på jordbruksredskap och jordbruksmetoder. (1973)
32BC Komplettering till nr 32. (1973)
33
Snoddgaffeln ("slingtjugan"). Nöyrintekohanko. (1973)
34
Barn och familj. (1973)
35
Inventering av hembygdsmuseer. (1974)
36
Matvanor i äldre tid. (1974)
37
Firandet av veneziansk afton ("villaavslutning") i Jakobstadsnejden. (1975)
38A Klockringningsseder. Kellonsoittotapoja. (1976)
38B Insjö- och träskfiske. Järvikalastus. (1976)
39AB Trålfiske. Troolikalastus. (1975)
40
Persontrafiken Borgå - Kervo. Porvoo - Keravan henkilöliikenteestä. (1977)
41
Isvägar och isfiske. Jäälläkulkutavoista ja talvikalastuksesta. (1977)
42
Turun kauppahalli. (Saluhallen i Åbo, finskspråkig, 1978)
43
Barnuppfostran förr och nu. Lapsikasvatus ennen ja nyt. (1980)
44
Skärgårdskvinnors kontakter och arbete. (1981)
45
Sängar, sovplatser och sovvanor. Sängyt, nukkumapaikat ja nukkumistottumukset.
(1983)
46
Boningshus med två våningar respektive en och en halv våning. Kaksikerroksiset sekä
puolitoistakerroksiset asuinrakennukset. (1984)
47
Skärgårdsångarna och de tidiga sommarvillorna. (1984)
48
Ransoneringstiden omkring 1939 - 1950. Säännöstelyaika noin 1939 - 1950. (1985)
49
Krukväxter i hemmet förr och nu. (1987)
50
Fiske med vinternot. Talvinuottakalastus. (1988)
51
Arbete och livsvillkor på landsbygden och i tätorter. Työ ja elinehdot maaseudulla ja
taajamissa. (1988)
52
Kulturmöte. Kulttuurien kohtaaminen. (även på polska, 1988)
53
Etnisyys ja identiteetti. (Finskspråkig, 1988)
54
Om iskunskap. Jäätietoudesta. (1988)
55
Livet vid älven förr och nu. Elämä joen varrella ennen ja nyt. (1988, 1992)
56
Älgjakt. Hirvenmetsästys. (1991)
57
Skärgårdsliv. (1992 och 1994)
58
Julgranen. Joulukuusi. (1995)
59
Skogen. Metsä. (1997)
60
Bilen. Auto. (1997)

61
62
63
64
65
66
67
68

69a
69b
70
71
72
73
74

Minnesvärda måltider. Unohtumattomat ateriat. (1998)
Mobiltelefonen. Matkapuhelin. (1999)
Berätta om Ditt 1950-tal. Kerro 1950-luvusta. (2000) (i samarbete med Folkloristiska
arkivet vid Åbo Akademi)
Naturen – min miljö. Luonto – ympäristöni. (2001)
Livet vid bruket. Elämä ruukkipaikkakunnalla. (2002)
Sverigeresan - min första resa till Sverige med passagerarbåt eller bilfärja.
Ruotsinmatka - ensimmäinen matkani Ruotsiin höyrylaivalla tai autolautalla. (2003)
Min bokhylla. Kirjahyllyni. (2003)
Mode-musik, ting och teknik. Berätta om 1960-talet. Muoti-musiikki, esineet ja
tekniikka. Kerro 1960-luvusta! (2004) (i samarbete med ämnet musikvetenskap vid
Åbo Akademi)
Jordbruket i nutiden. Maatalous nykyajassa. (2005)
Dans och musik på landsbygden. Tanssi ja musiikki maaseudulla. (2005)
När freden kom. Sodasta rauhaan. (2006) (i samarbete med Etnologiska institutionen
vid Jyväskylä universitet)
Marknader och musikanter – traditioner och moderna fenomen. Markkinat ja
katusoittajat – vanhoja perinteitä ja uusia ilmiöitä (2007)
Det var livet på 1970- och 1980-talen. Se oli elämää 1970- ja 1980-luvuilla. (2009)
1990-talet, 1990-luku (2010)
Upplevelser av kriser och katastrofer i Finland. Kriisi- ja katastrofikokemukset
Suomessa (2011) (Administreras av folkloristiska samlingarna)

Förutom dessa har bl.a. följande onumrerade frågelistor och enkäter sänts ut:
Livet ombord. (1971)
Ålandsgården. (1981)
100 ålänningar berättar. (1981)
Dagböcker och almanackor. Byarkiv och byhandlingar. (1982)
De sista dragoxarna på Åland. Rörvass (röj) och vipp. (1982)
Människan i föreningslivet. (1986)
Jeans. (1986)
100-åbolänningar berättar.(1988)
Inventering av kulturminen och sevärdheter i Åboland.(1988)
Enkät om språkanvändnigen i Lielax skola. Kielenkäytöstä Lielahden kylässä. (Pargas, 1994)
Kysely kielenkäytöstä Nilsbyn koulun oppilaille. (Pargas, finskspråkig, 1994)
Den österbottniska ladan. (1995)
Livet på Kårkulla. (1997)
Vildmarksliv. (1998)
Om släktforskning. (1998)
Seglaren. Purjehtija. (1999)
Lovisa Stads Goda Innewånare. Loviisan Kaupungin Hywät Asukkaat. (Lovisa, 2000)
Riddarklubben vid Åbo slott. Turun Linnan Ritariklubi. (2001)
Trädgårdsodling i Aspegrens trädgård. Puutarhaviljely Aspegrenin puutarhassa. (Jakobstad,
2003)
Hembygdskänsla och historieintresse. (Åland)
Beckholmen. (Åbo)

