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Spørreliste nr. 150 B

LYSTBÅTER
Denne spørrelisten sender vi først og fremst ut gjennom lokale båtforeninger. Den er laget for
folk som anser båten som en sentral del av sommerens ferie- og fritidsliv – eller for dere som
deltar i seilas/regatta.
Materialet som kommer inn vil bli forsvarlig arkivert ved Norsk etnologisk gransking, og
således bli kilde for fremtidens kulturhistoriske forskning.
Det vi er ute etter er folks opplevelser i forbindelse med båten og deres tanker og oppfatninger
om båtlivet. Derfor ber vi dere svare så fyldig som mulig på spørsmålene, ikke bare ja eller
nei. Skriv gjerne fritt hvis dere foretrekker det, og ta spørsmålene som en rettledning om hva
vi er interessert i.
Før du begynner å skrive bør du lese igjennom hele listen.

Anskaffelse og opplæring til båtliv
1. Når skaffet eller overtok du og eventuell familie egen båt? Hvem i familien var det
som sterkest ønsket å ha båt?
2. Hvis du har hatt flere båter, skriv opp båttype, størrelse og navn på dem. Hvorfor fikk
båten nettopp det navnet? Skriv opp anskaffelsesår og om båten var ny eller brukt.
3. Følger du med på båtmesser og i båtblader? Hvilke?
4. Lærte du å seile som barn? – Av hvem?
5. Lærte du å mestre motorbåt som barn? – Av hvem?
6. Har du som voksen tatt seilkurs, båtførerprøve el. l.?

Foreningsmedlemskap
7. Hvilken båtforening er du medlem av? Siden når?
8. Vi vil gjerne vite hva dette medlemskapet fører med seg av fordeler, og hvilket formål
foreningen har. (Stikkord: opplag, slipp, boblehavn, veteranbåtsamlinger, selskapelig
samvær, kurser, medlemsblad. Emblem, vimpel, lue/jakke, regattaer, felles utflukter.)
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Din nåværende båt – og utstyr
9. Er båten ”døpt” med noen spesiell seremoni? Står navnet skrevet på den? (Tegn
skisse.)
10. Hva slags redningsutstyr har du i båten? Når er redningsvester og -line i bruk?
11. Hva slags seil og motor har du?
12. Fortell om båtens innredning, - innvendig ”pynt” og lignende
- telefon, TV, radio?
- jolle, ”lettbåt”, seilbrett og lignende?
- loggbok/dagbok: Hvem skriver, hva skrives, hvor ofte?
13. Hvilke egenskaper ved båten din mener du betyr mest? (Seilferdighet, støhet,
rommelighet, pen, hyggelig, praktisk, osv.) Har båten din en egen ”personlighet”?

Båtlivet
14. Fortell om vinteropplag og båtpuss.
15. Hvor går turen? Fortell hvor du ofte reiser hen, og hvor lange dine båtferier pleier å
være. Fisker du ofte fra båten? På hvilken måte?
16. Hvem utgjør båtens vanligste ”besetning”? Fortell om faste oppgaver som den enkelte
har ombord.
17. Fortell om sosialt liv ved oppankring og fellesskap med andre båtfolk (positive og
negative erfaringer).
18. Hvis du har vært ute for grunnstøting, havari, storm og uvær, - fortell om det.
19. Fortell om regattaseiling eller turseilaser du har deltatt i. Beskriv gjerne en konkret
regatta/ seilas. Har du deltatt i for eksempel ”trebåtfestival”?
20. Legger du planer og tenker på sommerens båtturer gjennom vinteren?
21. Vi vil gjerne ha noen kommentarer til følgende punkter:
A
B
C
D

trebåt kontra plastbåt
båt kontra landsted
seil kontra motor
ulike båttyper har ulik prestisje/status

22. Hva mener du det er som gjør båtlivet så hyggelig?

Göran Rosander
Anne Moestue Swang
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