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STORE BEGIVENHETER – FEST OG MARKERING

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt
av forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.

I 1947 og 1953 sendte NEG ut spørrelister om feiring og festmat i ”gamle dager” i forbindelse med årshøytider og livsmarkeringer. Da handlet det mye om sendinger av mat til gjestebudsgården. Etter et halvt hundre år passer det å samle inn et materiale om fest og markeringer der dere forteller fra egne erfaringer gjennom livet slik at vi får dokumentert de endringene som har funnet sted. I denne spørrelisten fokuserer vi først og fremst på hvordan familiefester eller -begivenheter ble markert/feiret eller markeres/feires enten det skjedde/skjer i
hjemmet eller i lokaler utenfor hjemmet. Noe av dette kan dere huske å ha fått spørsmål om i
forbindelse med tidligere spørrelister, men vi ber om at dere likevel gjentar slik at vi får deres
kunnskaper og erfaringer om dette i denne spesielle konteksten.
Andre fester vi er interessert i er firmafester og fester i regi av organisasjoner og foreninger. Ta utgangspunkt i egne opplevelser. Les gjennom hele spørrelisten før dere svarer.
Lykke til!

Tilbakeblikk på livsmarkeringer
Har du tidligere i livet ditt deltatt i, eller selv arrangert, en eller flere store anledninger som
dåp, konfirmasjon, runde fødselsdager, bryllup, gravøl/minnesamvær? Hvilke(n) anledning(er)? Fortell.
Når omtrent var det (årstall) og hvor fant de(n) sted (geografisk)?
Hvor ble feiringen eller markeringen holdt? Hjemme, i grendehus, bedehus, hotell, selskapslokaler, klubbhus?
Var det noen uskrevne regler for hvilke fester eller markeringer som ble holdt hjemme og
hvilke man holdt ute?
Dersom markeringen eller feiringen ble holdt utenfor hjemmet, kan du si noe om begrunnelsen for valget?
Hvordan var bordet/bordene pyntet til den eller de begivenhetene du forteller om?

Hva ble servert?
Var menyen(e) bestemt av hvilken markering eller fest det dreide seg om eller var den
bestemt av hvilken tid på dagen den fant sted?
Hvem sto for matlaging og servering til den eller de begivenhetene du forteller om?
Hva ble drukket til den eller de begivenhetene du skriver om?
Hva med alkohol? Ble det aldri servert alkohol, bare til noen typer markeringer eller til alle
typer sammenkomster?
Har det skjedd endringer i bruk av alkohol til forskjellige fester?
Dersom du har vært med på både:
 dåp og navnefest
 kirkelig konfirmasjon, borgerlig konfirmasjon og/eller ungdomsfest (når den unge
ikke ønsker å bli konfirmert)
 kirkebryllup, borgerlig ekteskapsinngåelse og/eller inngåelse av partnerskap
vil vi gjerne vite om du mener begivenhetene ble markert forskjellig. Hva besto forskjellen(e)
i?
Det hender at et brudepar/partnere kommer fra svært forskjellige miljøer/kulturer/land. Har du
vært i et sånt bryllup eller partnerskapsfest? Fortell om hvordan arrangøren forholdt seg til
det.
Kan du med bakgrunn i spørsmålene over si om det har foregått forandringer i løpet av din
livstid når det gjelder hvordan man markerer viktige begivenheter? Ta gjerne utgangspunkt i
en enkelt begivenhet du har vært med på og beskriv den. Er det forskjell på før og nå? Hva
bunner forskjellene i?

Firma- og foreningsfester
Dersom du er eller har vært i arbeid utenfor hjemmet, vil vi gjerne at du forteller om fester i
firmaets eller arbeidsplassens regi. Det kan være julebord, sommerfest, jubileer og lignende.
Er du, eller har du vært med i en forening eller organisasjon som har feiret en eller annen
begivenhet, er det plass til å fortelle om det her.
Hvilke fester blir/ble holdt i løpet av arbeidsåret der du arbeider eller har arbeidet?
Har du vært med på en feiring i regi av en forening eller organisasjon? Fortell.
Hvor ble festen(e) holdt?
Hva ble servert til festen(e)?
Måtte deltakerne betale selv for å være med? Betalte man i så fall alt eller bare noe?
Hva med drikkevarer?
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Gi en detaljert beskrivelse av et bryllup
Fortell om et bryllup du har vært i og skriv når og hvor. Du kan godt skrive om ditt eget.
Hvor ble bryllupet holdt, hjemme eller ute?
Hvem sto på gjestelisten, og var det noen uskrevne regler for hvem man måtte invitere?
Hvem betalte for bryllupsfeiringen?
Hvordan var festlokalet og bordene dekorert?
Hvordan var bordplasseringen?
Hva var menyen?
Hvem laget maten?
Hvem holdt tale?
Ble det sunget bryllupssanger – husker du noen slike?
Hva slags musikk ble spilt utover kvelden?

Ettersom det er Gjestestuene ved Norsk Folkemuseum som er oppdragsgiver denne gangen,
ønsker de seg et tilleggssvar fra dere som har vært så heldig å få feire en begivenhet der.
Gjestestuene har også vært kjent som Bygdøstuene og Restauranten på Norsk Folkemuseum.
(Stedet ligger ved stavkirken på Norsk Folkemuseum.)
Har du vært med på å feire noen anledning i Norsk Folkemuseums selskapslokaler? Fortell
om feiringen.
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