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Folkeminnesamling etter andre
verdenskrig

• Paradigmeskifte etter krigen – tidligere: Innsamling av bønders
fortellinger og gjenstander. 

• Grav der du står: Nå også vanlige folk, arbeidere, og områder
som tidligere ikke hadde vært interessante, som byer og kyst.

• Spørrelister

• Kildekritikk – Objektivitet/subjektivitet – muntlig/skriftlig

• Hvordan det var – følelser og opplevelser – mentalitet i tiden
og kulturelle tenkemåter



Livshistorier ved NFS

• Norsk Folkeminnesamling (NFS) – IKOS – UiO

• Livshistorier/minneoppgaver: 

Vanlige menneskers selvbiografiske fortellinger

• Tre landsomfattende innsamlinger, i 1964, 1981, 1996.

• Personer født før 1900, 1914 og 1930 invitert til å svare.

• Digitalisert: 1964 og 1981. 

Oslo, Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Rogaland, Nordland og Troms. 

• Mange opplysninger av privat karakter. 

Personnavn fjernet fra det digitale for å ivareta både forfatterens 

og de sosiale omgivelsenes anonymitet. 

Noen er helt eller delvis klausulert av personvernhensyn, og er utelatt.



Emneliste MO 64

• Barndom til skolealder

• Skolealder

• Sommerliv

• Vinterliv

• Avslutning av skolen

• Ungdomsliv

• Iaktagelser i denne tid

• Flytting, forandringer, religiøst liv, politiske forhold, 
sunnhetstilstand, industrialisering, tekniske nyheter, giftemål

• Hendelser senere i livet, egne barn og deres oppvekst
sammenlignet med ens egen



NFS MO 81







• Enkleste start: Å google Norsk Folkeminnesamling

Søk i IKOS –NFS:



Scrolle ned…





Prøv ulike skrivemåter når du søker. I avskriftsarbeidet er det 
lagt vekt på å gjengi teksten nøyaktig. Sidenummerering, 
språkform og ortografi følger den originale teksten, og både 
eldre skriveformer og skrivefeil er tatt med i avskriften. 





IKOS - Eksempler



NFS – besøke arkivet

Universitetet i Oslo
Humanistisk fakultet
Inngang Niels Treschows hus
Til høyre, til P.A. Munchs hus
Heis til 4. etasje

Avtale på forhånd
Send epost
Skriv hva du er interessert i å se
Fagansvarlig for NFS Line Esborg: 

folkeminner@ikos.uio.no

mailto:folkeminner@ikos.uio.no


Alle har rett til ei fortid:
Norsk Folkemuseum –Arbeiderminner

Startet i 1950, ledet av Edvard Bull, samle inn beretninger om arbeidsfolks
levekår i Norge. Skriftlig og muntlig form (lydbånd). Bilder i digitalt museum. 
En del av minnene er gjengitt i publikasjonen «Arbeidsfolk forteller» (fire bøker). 

• Ikke anonymisert
• Ikke digitalisert

Emner for innsamlingen:
• Tremasse-, cellulose- og papirindustri
• Sagbruk og høvleri
• Tobakksindustri
• Fyrstikkindustri
• Anleggsarbeid
• Tekstilindustri
• Jern- og metallindustri
• Skotøyindustri
• Diverse (bondearbeid, fiske, skogsarbeid, fløting, skipsbygging, sjøfart, 

glassverk, boligforhold, bakere, snekkere, gruvevirksomhet, teglverk, 
stein- og jordindustri og murere).



Emner i spørrelista

• Personalia

• Foreldrene

• Barndomshjemmet

• Det første lønnsarbeidet

• Ungdomsliv

• Anleggsarbeidet

• Lønn og arbeidstid

• Brakkeliv og boligforhold

• Kamerater og overordnede

• Fritida

• Privatlivet

• Litt av hvert



Spørreliste



Å søke i Arbeiderminner





Ark-1001-33









Digitalt museum







Besøke arkivet på NFM -
Dokumentasjonssenteret

Norsk Folkemuseum
Bygdø
Inngang i inngangsportalen
Skrive seg inn i resepsjonen

Avtale på forhånd
Send epost
Skriv hva du er interessert i å se
Åpent etter avtale tirsdag og torsdag kl. 10 - 15

post@norskfolkemuseum.no

mailto:post@norskfolkemuseum.no


Takk for meg! 

Arbeiderminner
Norsk Folkemuseum
Bygdø
Inngang i inngangsportalen
Skrive seg inn i resepsjonen

Avtale på forhånd
Send epost
Skriv hva du er interessert i å se
Åpent etter avtale tirsdag og torsdag kl. 10 - 15

post@norskfolkemuseum.no

Norsk Folkeminnesamling
Universitetet i Oslo
Humanistisk fakultet
Inngang Niels Treschows hus
Til høyre, til P.A. Munchs hus
Heis til 4. etasje

Avtale på forhånd
Send epost
Skriv hva du er interessert i å se
Fagansvarlig for NFS Line Esborg: 

folkeminner@ikos.uio.no

mailto:post@norskfolkemuseum.no
mailto:folkeminner@ikos.uio.no

