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Spørreliste nr. 149

FERIER
Denne listen er kommet til innenfor rammen av prosjektet ”Ferie og fritid” som NEG har
arbeidet med i senere tid. Etter å ha spurt om arbeidslivet i mange år, er det nå viktig å få
materiale som vedrører fritiden.
”Ferie” kan ha svært ulik betydning for folk fra forskjellige yrker eller miljøer. En del
mennesker vil i praksis ikke ha noen regulert ferietid – vi tenker for eksempel på husmødre,
studenter, bønder, pensjonister og arbeidsløse. Spørrelisten har derfor en del alternativer, slik
at den forhåpentligvis kan dekke alle muligheter. Når det gjelder ferie i egen hytte har vi laget
en spesiell liste, nr. 148, som vi sendte ut i fjor. Skriv gjerne etter den hvis du ikke allerede
har fått den.
For sikkerhets skyld ber vi deg lese gjennom hele spørrelisten før du svarer.

1.

Hva legger du i ordet ”ferie”?

2.

Når på året har du ferie, og hvor lenge? Hvordan har tidsmønsteret endret seg i løpet
av livet?

3.

Hva gjorde du i skoleferiene? Hvis du er vokst opp på landet/ved kysten – kan du
huske at det kom byfolk på ferie? Fortell!

4.

Vi vil gjerne vite hva du gjorde ved forskjellige alderstrinn som voksen. Hvis du er litt
eldre, ber vi deg fortelle – helst utførlig – hvordan du normalt ferierte da du var 30-40
år. Spesielt vil vi gjerne høre om ferier under krigen.

5.

Har du hatt et fast ferieopplegg de siste ti årene, eller veksler det fra år til år?

6.

Hvis du tilbringer ferien hjemme – hva foretar du deg som skiller seg ut fra hverdagen? Får du for eksempel besøk av familie og slekt?
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7.

De fleste mennesker ferierer borte i det minste en gang i året. Vi er interessert i ulike
typer av reiser, og ber deg svare på et eller flere av de tre punktene a-c:
a)

Beskriv en eller flere ferieturer i Norge som du tok sist sommer. (Turene kan
være alt fra besøk hos familie, campingtur eller leie av hus/hytte til en reise
med bil eller buss på minst en dag.)

b)

Beskriv en vinterferie i Norge du har hatt i løpet av de siste ti årene, og som du
særlig husker.

c)

Beskriv den ”beste” utenlandstur du har opplevet.

Skriv utførlig! Du kan legge det opp som du vil – folk har jo ulike feriemønster – men
du kan for eksempel fortelle om:
valg av reisemål – hvorfor akkurat dit?
forberedelser
klær
nyanskaffelser
reisemåte
suvenirer

kostnader – hvordan skaffet du penger?
forventninger
utrustning for øvrig
bagasje
varighet
gode og utrielige minner

Vi setter også pris på om du forteller om dine spesielle tanker omkring de steder du
besøkte, innen- og utenlandske. Var det noe spesielt i kultur og levemåte som du likte
eller mislikte? Hva synes du at du lærte av møtet med folk? Har du fått inspirasjon og
impulser til endrede matvaner, klær og lignende?
8.

Har du brukt tid av ferien din til å delta i konferanser, samlinger eller kurs av
forskjellig slag (for eksempel kristelige samlinger, landskappleik, malekurs, kurs i
personlighetsutvikling eller turer arrangert av studiesirkler)? Har du noen gang
kombinert tjenestereise med ferie? Fortell! Har du noen gang feriert i ”bedriftshytte”?

9.

Vi ber deg skrive opp de utenlandsferier du har hatt, helst med årstall. Har du noen
gang vært på ren ”handletur” til et naboland? Fortell!

10.

Pleier du å lage reisedagbok eller feriealbum med bilder, billetter, postkort og
lignende? Vi vil gjerne at du skriver en liste over det du har av slike reiseminner fra
turer du har vært på. Skriv også ned hva du har av filmer, videoopptak og dias.

11.

Har du planer eller ønsker når det gjelder ferier i fremtiden?

Vi vil gjerne at du sender oss fotografier som vi kan få eller låne til kopiering. Vi er særlig
interessert i bilder av deg og dine reisefeller i forskjellige situasjoner under reisen. (Hvis du
sender oss bilder til låns, må vi gjøre oppmerksom på at det kan ta litt tid før du får dem i
retur. Det skyldes at det er ventetid hos fotograf.)

Lykke til!
Anne Moestue Swang og Göran Rosander

2

