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Emne nr. 145
Å GI GAVER

Å gi bort gaver er en måte å vise vennlighet og styrke vennskap på. Oftest er det hyggelig å
finne den riktige presangen til et menneske, en ting man tror vil bli satt pris på. Men iblant
kan gavegivingen bli en tvang. Man leter febrilsk etter noe å gi.

Vi tror at skikken med å gi gaver har endret seg i løpet av de senere år. Gavene har stort sett
øket i antall og kostbarhet. Men ofte kan de også være nokså enkle og hjemmelaget, og har
kanskje oftere nyttefunksjon nå enn før.
Du behøver ikke svare på spørsmålene ett etter ett. Vi ser gjerne at du skriver en
sammenhengende og utførlig beretning om dine og miljøets presangvaner, og hva du synes
om dette å gi gaver.
Bruk dine egne ord!
Begynn med å lese gjennom hele spørrelista før du svarer, så får du en oppfatning av hva vi er
ute eter.
Konkrete eksempler og årstall er bra.
Legg merke til at første del av lista vedrører dagens forhold og annen del eldre tid.
Ha du fotografier av noen i familien sammen med gaver han eller hun har fått, for eksempel
til bryllup eller 75-årsdag, er vi takknemlige for å få låne dem og ta kopier.
På forhånd takk!
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Gavekrets
For å vite hvor stor din maksimale ”indre gavekrets” er, må vi få vite noe om din familie.
Begynn derfor med å fortelle om du lever i familie, er enslig eller bor på pensjonisthjem eller
lignende. Har du barn (egne eller partnerens), søsken og foreldre/besteforeldre/svigerforeldre i
live?

GAVER I DAG
Ønsker
Hvordan vet man hva folk ønsker seg? Skriver både barn og voksne ønskelister, for eksempel
til jul, før bryllupet? Foretrekker du å gi sånt som folk ikke har gitt uttrykk for at de ønsker
seg? Gir du noen lik gave hvert år, slik at vedkommende kan samle til en serie (for eksempel
platter, sølvskjeer)?
Har du noen liste over gaver du har fått eller gitt, for eksempel til jul eller ved ditt eget bryllup? Vi ber deg om å skrive den av eller sende oss lista så vi kan kopiere den.

Julegaver
Gir du regelmessig julegaver? Til hvem? Gir du også til mennesker utenom din nærmeste familie? Også til for eksempel postbudet? Hva pleier du å gi: kjøpte gjenstander, ting du har
laget selv (for eksempel husflid, matvarer), bestilte ting hos håndverker eller gjennom postordre, abonnementer, penger eller presangkort? Gir du ulike typer gaver til ulike kategorier
mennesker? Hvorfor? Pleier du å slå deg sammen med andre og gi felles gaver? Hvor mye
omtrent spanderer du på den enkelte julegave? Når du gir penger – pleier du å skaffe ubrukte
sedler/mynter?

Gaver ved andre anledninger
Tilsvarende spørsmål stiller vi også i forbindelse med:
 gebursdag (vanlige og ved ”runde” år)
 eksamen
 konfirmasjon
 forlovelse/bryllup
 fødsel/dåp
 mors-/farsdag
 når du er buden til fest/selskap
 når du besøker noen og overnatter (gaver f.eks. til barna?)
 første besøket i et nytt hjem eller i nytt bosted
 hjemkomsten fra utlandet (for eksempel souvenirer)
 gaver til arbeidskamerater, for eksempel sammenskudd til ”runde år”
 gaver eller blomst ved besøk hos nybleven mor, ved sykdom (sykebesøk) eller
dødsfall
Er det andre anledninger da du pleier å gi gaver? Står fadderbarn i en særstilling?

Spontane gaver
Pleier du å gi gaver spontant, for eksempel til din mann/kone? Hva gir du da, og hvor ofte?
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Innsamling til veldedige formål
Deltar du i innsamling av penger eller ting til humanitære formål? Hvor ofte og hvor mye?
Gir du kollekt? Gir du gaver til menighetsbasarer eller lignende? Til loppemarkeder? Har du
sendt inn penger til radio/TV-innsamlinger? Kjøper du lodder i humanitære lotterier? Har du
et såkalt fjernadoptert barn som du sender penger til?
Gaver til tiggere og gatemusikanter
Hvordan reagerer du når mennesker tigger? Pleier du å gi noe? Hvor mye? Også om du kan
gjette at pengene går til alkohol? Blir du mer motivert hvis det dreier seg om en gatemusikant
eller noen annen som ”jobber for pengene”? Hvis det kommer noen på døren – kan han for
eksempel få et mål mat? Er du innstilt på å lete på pungen i utlandet – for voksne, barn,
handikappede?
Gaveforråd
Pleier du å legge opp et forråd av gaver for kommende behov, slik at du kontinuerlig kjøper
eller lager ting som du regner med skal bli bra gaver senere?
Firmagaver
Hva vet du om gaver som firmaer pleier å gi til sine forretningskontakter til jul? Når begynte
dette? Hva pleier de å gi, og hvem får dem? Pleier de ansatte få julegaver eller julegratiale?
Innpakking
Er de gaver du gir i alminnelighet innpakket? Hvordan? Lar du barn (og voksne) lete fram
gaven gjennom noe slags ”spor”, rebus eller liknende?
Takk
Hvordan takker du for gaver, muntlig eller skriftlig? Med en gjengave? Hva venter du deg av
takk fra de du gir gaver til?
Omdømme
Hva synes du om gavegiving i dag? Har det gått inflasjon i bruken? Skjer det mekanisk, uten
omtanke? Er det en tendens i dag til å overdrive gavenes pris og omfang? Er gavene mer
”nyttige” i dag enn tidligere?

GAVER FØR
Husker du hvordan gavegivingen var i din barndom og – hvis du er eldre – da du var 30-40
år? Fortell gjerne om de samme kategorier av gaver som er nevnt ovenfor. Beskriv hvordan en
jul eller gebursdag forløp med gaver da du var barn. Hvor lenge har skikken med barselgrøt
levd?
Den beste gaven
Husker du hva som er den fineste (ikke nødvendigvis den dyreste) gaven du har fått? Fortell
om hvordan det gikk til, og om hva du følte da det skjedde.

Göran Rosander
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