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HUSFLIDSLAG

I
1. Hvilket år ble laget stiftet?
2. Har laget skiftet navn, og hva het det i tilfelle før?
3. Hvem tok initiativet til stiftelsen? – Vi ønsker yrkestittel for alle de personer som nevnes.
4. Hvor mange medlemmer fikk laget ved stiftelsen?
5. Den som skal danne seg et bilde av lagets virksomhet og utvikling trenger opplysninger om
lagets medlemstall. Lagsarkivet med årsmeldinger, medlemsprotokoll eller andre arkivsaker
kan trolig gi de opplysninger som trengs.
6. Hvordan er arkivsituasjonen for laget?
7. Er det kjent at det i fylket har eksistert husflidslag som nå er nedlagt?

II
8. Har laget hatt regelmessig møtevirksomhet? Hva har i tilfelle vært formålet med denne
virksomheten, og hva har vært programmet på møtene?
9. Har laget arrangert utstillinger, og i tilfelle når og hvor? Vi ville være meget takknemlig
dersom vi kunne få kopi av utstillingskatalog og henvisning til andre trykte opplysninger om
utstillingen(e).
10. Har laget selv tatt initiativet til kurs med det formål å vekke interesse for og å spre kunnskap om lokale eller nasjonal husflidsteknikker eller tradisjoner som var i ferd med å bli
glemt? Hvilke teknikker eller tradisjoner var i tilfelle det, og når ble slike kurs holdt?
11. Har laget selv tatt initiativet til kurs med det formål å holde vedlike interessen for og
kunnskapen om lokale teknikker og tradisjoner som ennå er i bruk? Hvilke teknikker eller tradisjoner er i tilfelle det, og når ble slike kurs holdt?
12. Har laget selv tatt initiativet til kurs med det formål å vekke interesse for og spre kunnskap om teknikker eller tradisjoner som har vært ukjente i området, men kjente andre steder
innenlands eller utenlands? Hvilke teknikker og tradisjoner var i tilfelle det, og når ble slike
kurs holdt?
13. Hvordan har laget skaffet lærere til de kurs som det selv har tatt initiativet til? Dersom det
er mulig, vil vi gjerne få vite navnet på lærerne.
14. Har laget holdt kurs etter initiativ fra sentralt hold? Hva var menet for disse kurs, og når
ble de holdt?
15. Hvem skaffet lærer(e) til disse kurs?
16. Dersom det er mulig, vil vi gjerne få vite navnet på lærerne.
17. Har det vært holdt kurs i husflidsbevegelsens historie, ideologi og/eller organisasjonsteknikk? Hvem tok i tilfelle initiativet til slike kus, når ble de holdt og hvem var lærer(e)? Har
det vært arrangert foredragsserie eller studiesirkler om slike emner?
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18. Hvilke kurslokaler er brukt?
19. Har laget fått offentlig støtte til husflidskurs? Hvor mye og fra hvem?
20. Hvor mye har kursdeltagerne betalt?
21. Har laget tatt initiativet til eller deltatt i tiltak eller arrangement av annen karakter?

III
22. Ble det i kommunen eller noen av nabokommunene opprettet såkalt selvhjelpskontor i
perioden 1910-30?
23. Er det kjent hvilke arbeidsoppgaver kontoret hadde og hvor lenge det virket?
24. Hva var grunnen til at kontoret ble nedlagt?
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