Norsk etnologisk gransking

Bygdøy i september 1965

Nr. 108. BLOMSTER I HAGEN OG I STUEN

I. Blomster i hagen
1. Hvor dyrket man blomster i eldre tid (ved huset, i kjøkkenhagen?)
2. Husker man hvor man fikk idéen å dyrke blomster (fra prestegårds- og
embetsmannshager, byhager)?
3. Hvor fikk eller kjøpte man blomster til hagen?
4. Fikk eller kjøpte man frø, avleggere eller planter?
5. Hva slags blomster hadde folk? (Vær gild å skrive opp en liste over
blomstersorter.)
6. Hvordan ble jorden bearbeidet, hva slags gjødsel nyttet?
7. Hva slags midler brukte man mot plantesykdommer og skadedyr?
8. Når begynte man med svibler i hagen?
9. Hadde man bøker om hagedyrking eller kataloger over hageblomster?
10. Når kom første handelsgartneri til bygden?
11. Fikk handelsgartneriet betydning for dyrking av blomster?
12. Var det mest kvinner som stelte med blomsterhagen?
13. Hadde man buketter av hageblomster inne i stuen?

II. Potteblomster
14. Hadde man kunstblomster (hjemmelagte eller kjøpte) i stuen?
15. Husker man når folk begynte med å dyrke potteplanter? (Så vidt vites sto til å
begynne med blomsterpotter i vinduskarmen, derfor kan arten av vinduer i eldre
hus gi en pekepinn til tidsbestemmelsen.)
16. Brukt man i Deres bygd også spesielle bord (blomsterbord), stativ, (sokkel) og
hyller over hverandre (etagère) til å sette potteblomster på, hvor var disse
plasserte, brukes de ennå?

17. Vær gild å skrive en liste over potteplanter som De husker eller har hørt om fra
før i tiden og om blomstersorter som har skiftet i den tid som De husker fra.
18. Skaffet man seg potteblomster ved frø, avleggere eller planter?
19. Ble frøet behandlet særskilt, for eksempel bløtet, og hvordan ble det gjort?
20. Hadde man særskilt jord til potteplanter og hvordan var den?
21. Hva slags gjødsel brukte man til potteplanter?
22. Hva slags middel nyttet man mot sykdommer og skadedyr?
23. Hva slags svibler dyrket man som potteplanter?
24. Har man hyasinter i spesielle kjøpte glass?
25. Hva slags pyntepotter hadde man for å skjule blomsterpottene med (av
porselen, messing, kopper osv.)? Dersom det fins eldre pyntepotter hos Dem,
vær vennlig se etter fabrikmerke og meddel oss det.
26. Dersom man ikke hadde pyntepotter, ble blomsterpottene iblant skjult med
farget kreppapir, i jula for eksempel eller hvilke andre anledninger?
27. Var det vanlig hos Dem at man skjulte blomsterpottene med farget kreppapir
også til dagligdags og blir det ennå brukt?
28. Er det nå alminnelig å bruke kjøpte hylster av plastikk til å skjule
blomsterpottene?
29. Var det kvinner som stelte med potteblomster i familien?
30. Hadde enslige menn potteblomster?
31. Var det kappestrid om hvem som hadde de fineste blomster?
32. Sa man at enkelte hadde særlig hell med eller særlig lag til å dyrke
potteblomster?
33. Var det alminnelig å gi avskårne potteblomster eller hele planter som gave og
ved hvilke anledninger?
34. Har bruk av blomster i hage og i stuen øket i de siste årene?
35. Skriver økingen seg fra innsats av Norsk Bondekvinnelag, (brev-ringer,
landbrukets brevkurser, fremvising av film) og av Norges bygdeungdomslag
(tevlinger)? Fortell hva De vet om det?
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III. Regler og troer om potteplanter
36. Var det best å stjele avleggere?
37. Dersom man fikk avleggere, skulle man da ikke takke og hva sa man i stedet?
38. Var det tale om gunstig og ugunstig tid å så eller sette avleggere (for eksempel
fullmåne, nymåne, bestemte stjernebilder: skorpion, jomfru)?
39. Gjalt dette for alle slags blomster eller spesielt for svibler?
40. Var det et ondt varsel (dødsvarsel) når en potteplante gikk ut?
41. Mente man at potteblomster er særlig ømtålig overfor syke eller gravide
kvinner så de helst ikke måtte stelle med dem?
42. Hadde man noen andre regler og troer om potteblomster?
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