
Telemarken 1890. På feltarbeid med Moltke Moe  

Prosjektet vil knytte Molkte Moes skrifter til fotografier fra reisene hans i 1890 for å gi et 

bilde av feltarbeidet hans, hvordan han oppfattet informantene, landskapet og folkelivet. Moes 

feltarbeid er en viktig del av etnografiens historie i Norge. 

 

Om prosjektet 

I skap nr 42, i nederste skuff i Norsk Folkeminnesamling ligger det et gammelt fotoalbum. På 

omslaget er Telemarken trykket med gullskrift. Albumet inneholder 48 fotografier fra Moltke 

Moes reiser til Mo i 1890. Bildene gir et fascinerende innblikk i 1800-tallets folkloristiske 

innsamlingsvirksomhet og som sådan i etnografiens historie i Norge. Ambisjonen med dette 

prosjektet er å gi albumet ut i bokform. I denne boken ønsker vi å knytte de beskrivelser av 

informanter og landskap som finnes i Moltke Moes brev, reiseinnberetninger og trykte 

arbeider til bildene. Videre vil vi knytte det innsamlede folkeminnematerialet fra reisene til 

fotografiene. Slik ønsker vi å gi bildene liv, og å kunne bruke dem som utgangspunkt for å 

forstå mer av hvordan Moes folkloristiske feltarbeid artet seg, hvordan han oppfattet 

informantene og hvordan han oppfattet landskapet og folkelivet i Vest-Telemark. 

 

Mål 

Boken skal inneholde en vitenskapelig innledning. Deretter vil innholdet bestå av fotografier 

og kildetekster, samt korte og lettfattelige kommentarer og innledninger som knytter tekstene 

og bildene sammen. Målgruppen er primært det folkeminneinteresserte publikum, samt 

lokalhistorisk interesserte.  Vi tar sikte på å ferdigstille boken innen utgangen av 2016. 

I dag er kun noen få av motivene og en håndfull av personene på fotografiene kjente. Ved 

hjelp av lokalhistorisk litteratur, samt søk i digitalmuseet har vi imidlertid klart å identifisere 

en del av bygningene og noen av landskapsmotivene. I tillegg har vi gjennomført to mindre 

feltarbeid i Vest-Telemark i 2013 og 2014, for å studere landskap og bygninger opp mot 

bildene samt snakke med lokalkjente. Identifiseringsarbeidet vil også tilføre viktig kunnskap 

til Norsk Folkeminnesamlings arkiver. 


