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Prøysen-bibliografi / diskografi 
Høgskolebiblioteket på Hamar ved 

Høgskolen i Hedmark sammen med 

Nasjonalbiblioteket utarbeidet 

bibliografien/diskografien i 2014-2015 i 

forbindelse med markeringen av 

hundreårsdagen for Alf Prøysens fødsel. 

 

Følgende har deltatt i arbeidet:  

 

 Karianne Hagen, 

universitetsbibliotekar ved 

Høgskolebiblioteket, Høgskolen 

i Hedmark - Campus Hamar 

 Elin Grønneberg, bibliotekar 

ved Nasjonalbiblioteket, 

prosjektkoordinator 

 Tonje Sivertsen, bibliotekar ved 

Nasjonalbiblioteket 

 Elise Nordås, bibliotekar ved 

Nasjonalbiblioteket 

 Gry Giverholt Bagstevold, 

bibliotekar ved 
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 Anne Kristin Lande, 
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 Sofie Arneberg, 

forskningsbibliotekar ved 
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 Torstein Tjelta, senioringeniør 
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Omfang og avgrensning  
Bibliografiens emne er todelt: litteratur av og om Alf Prøysen. 

Arbeidet med litteraturen om Alf Prøysen har hatt som mål å samle flest mulig referanser til den 

trykte litteraturen. Bibliografien har bygd videre på det omfattende arbeidet til Per Kristian 

Guntvedt. Han har utarbeidet detaljerte oversikter over Prøysens litterære produksjon uavhengig 
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av språk, og samlet kopier fra aviser og magasiner. Hovedvekten er på norsk og nordisk litteratur, 

men den europeiske litteraturen er også godt dekket. For liste over hvilke ressurser som har blitt 

gjennomgått, se Kilder. 

 

Referansene går til monografier, artikler i bøker og tidsskrifter, kapitler og kortere utdrag fra 

bøker, artikler og notiser i aviser, videre til oversiktsverker, biografier, erindringer, publiserte 

hovedoppgaver, magistergradsavhandlinger og doktoravhandlinger, anmeldelser, skjønnlitterære 

framstillinger, trykte taler, foredrag og utstillingskataloger. Vi har også med teatermateriale i form 

av manus, program og plakater. Noe audiovisuelt materiale og punktskriftbøker er også inkludert. 

I de inkluderte dokumentene er Alf Prøysen enten et hovedtema, eller inngår som en del av en 

større helhet.  

 

Bibliografien omfatter også en diskografi som og er todelt: musikk av Prøysen samt andres 

fortolkninger av hans viser. Diskografien har bygd videre på arbeidet til Inge Haukvik og hans 

innsamling av materiale over flere tiår. Utgivelsene dekker hovedsakelig Norden, men også USA, 

Europa og Japan er representert. 

 

Referansene går til CD-plater, CD-singler, LP-er, EP-er, vinylsingler og skjellakkplater, kassetter 

og 8-sporskassetter. 

 

Dokumentene er med få unntak sett.  

 

Vi har valgt å gjøre enkelte avgrensninger der det har vært hensiktsmessig. Alf Prøysen 

populariserte flere viser uten at han selv var opphavsmann til disse. Dette gjelder for eksempel 

‘Tordivelen og flua’ og særlig ‘Lille vackra Anna’. Ofte er Prøysen kreditert for disse visene. Vi 

har valgt å ta med ‘Lille vakre Anna’ der Prøysen synger selv og norske artister som bruker hans 

nedtegnelse. Følgelig har vi utelatt norske artister som har laget egne versjoner av visa, samt 

svenske fortolkninger. 

 

Videre har vi valgt å utelate andres instrumentalversjoner av viser som Prøysen skrev tekster til. 

Dette skyldes at Prøysen ikke skrev melodier, kun tekster og at det derfor er misvisende å ta disse 

med i diskografien selv om visene forbindes med ham. 

 

 

De enkelte innførslene  
Innførslene i databasen er basert på Katalogiseringsregler : Anglo-American cataloguing rules, 

second edition (Oslo : Nasjonalbiblioteket, 2007) og er registrert etter NORMARC-formatet. 

Noen er katalogisert på et forenklet nivå. Ved søk i databasen vises postene i Nasjonalbibliotekets 

valgte kort-format, men fullstendig format kan hentes frem. Forklarende undertitler er satt i skarpe 

klammer på avisartikler.  

Formemneord er ikke tatt med på skjønnlitteratur, med unntak av stubber, viser og dikt. 
 

 

Emneord  
Emneordene er delt opp i følgende kategorier:  

 

 Person som emne  

 Korporasjon (for eksempel institusjon) som emne  

 Litterært verk som emne  

 Sted som emne  

 Formemneord (i ubestemt entallsform; betegner det registrerte dokumentets form)  
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Kilder  
Følgende kilder er gjennomgått systematisk: 

  

Papirbaserte:  

 

Andresen, Harald 

Sang- og viseregister over et utvalg tekster fra en del norske sang- og visebøker, revyviser og 

andre kilder / utarbeidet av Harald Andresen. – Oslo : Universitetsbiblioteket i Oslo, 1979. – 200 

s. : faks. – (Skrifter / Universitetsbiblioteket i Oslo ; 8) 

  

Barra, Ellen 

Alf Prøysens forfatterskap for barn / av Ellen Barra og Ellen Sandene. – Oslo : [E. Barra og E. 

Sandene], 1977. – 50 bl.  

 

Barnboken. – 1977-34(2011). – Stockholm : Svenska barnbokinstitutet, 1977–2011. 

 
Prøysens jul …  – 2009-2014. – Oslo : Schibsted, 2009 –. 

 

PrøysenVennen : medlemsblad for Prøysens venner. – 1996 nr. 1-2015 nr. 1. – Brumunddal : 

Prøysens venner, 1996 –. 

 

Prøysenårbok. – Nr. 1 (2002)-5 (2010). - Vallset : Oplandske bokforl. – 2002–. 

 

Bibliografiene i alle hovedoppgaver som tar for seg Alf Prøysens liv og litteratur er også 

gjennomgått.  

 

Nasjonalbibliotekets to papirbaserte hovedkataloger (HK): 

 

 HK I (seddelkatalog for utgivelser 1643–1965) og HK III (kortkatalog for utgivelser 

1966–1992) 

 

Norsk lydarkivs kortkataloger 
 

Elektroniske: 

 

 Barnboken. – 35(2012)-38(2015). – Stockholm : Svenska barnbokinstitutet, 2012–. 

 

Databaser: 

AMICUS, Canadian national catalogue (Canada) 

ArtikelSök, BTJ (Sverige) 

Arto (artikkeldatabase) (Finland) 

Biblioteca nacional de Portugal (Portugal) 

Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Italia) 

Biblioteca nazionale centrale di Roma (Italia) 

Biblioteca nazionale di Napoli (Italia) 

Bibliotek.dk (Danmark) 

Biblioteka Kombëtare (Albania) 

Biblioteka narodowa (Polen) 

Bibnet.lu : réseau des bibliothèques luxembourgeoises, (Luxembourg) 

BNE, Catálogo de la Biblioteca Nacional de España (Spania) 
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BNF, Catalogue general de la Bibliotheque nationale de France (Frankrike) 

BNR, Biblioteca Nationala a României (Romania) 

BORA, Bergen Open Research Archive (Norge) 

British Library : integrated catalogue (Storbritannia) 

Catalogus van de bibliotheken van de Rijksuniversiteit Groningen, Netherlands (Nederland) 

Česka narodni bibliografie (Tsjekkia) 

Copac (Storbritannia) 

DiVA, NTNUs institusjonelle arkiv (Norge) 

DUO, digitale utgivelser ved UiO (Norge) 

Eesti rahvusbibliograafia (Estland) 

Elsa, SBIs database (Svenska barnboks instituttet) 

Føroya Landsbókasavn 

Gegnir (Island) 

HELKA, Helsingin yliopiston kirjastot (Finland) 

Helveticat, The Swiss National Bibliography (Sveits) 

HOV, Hovedoppgaver ved norske universitet 1906–1989 (Norge) 

Idunn, nordisk tidsskriftdatabase (Norge) 

JSTOR, Journal Storage 

Karlsruher Virtueller Katalog KVK (de tyske basene) 

Katalog NSK, Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu (Kroatia) 

Katalogët online (Albania) 

KB, Katalogen til det nederlandske nasjonalbibliotek: Koninlijke Bibliotheek (Nederland) 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (Latvia) 

Library of Congress Online Catalog (USA) 

LIBRIS, Det nationella biblioteksdatasystemet (Sverige) 

Lietuvos nacionaline Martyno Mazvydo biblioteka (Litauen) 

Literary Reference Center Plus 

LITTFORSK, Bibliografi over norsk litteraturforsking (Norge) 

Magyar Nemzeti Bibliográfia (Ungarn) 

Milli Tüküphane (National Library of Turkey) (Tyrkia) 
MLA International Bibliography 

Munin, open research archive (Norge) 

Narodna Biblioteka Srbije (Serbia) 

National Library of Finland 

National Library of India  

National Library of Indonesia 

National Library of Korea 

National Library of Wales 

National Libray of Japan 

National Taiwan Library 

NORART, Norske tidsskriftartikler (Norge) 

NORBOK, Norsk bokfortegnelse (Norge) 

NORDISKO, Norsk nasjonaldiskografi (Norge) 

NORNOTER, Norsk musikkfortegnelse : notetrykk (Norge) 

NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (Slovenia) 
REX, Det kongelige bibliotek (Danmark)  

RSL, Rossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka (Russland) 

Schweizerische Nationalbibliothek (Sveits) 

Slovenská národná knižnica (Slovakia) 

SUDOC, Le catalogue du Systeme Universitaire de Documentation, France (Frankrike) 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/contributor/P01222
http://www.nuk.uni-lj.si/
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Union catalogue of Belgian Libraries (Belgia) 

Union catalogue of the Flemish public libraries (Belgia) 
Viola, The National Discography of Finland 

Virtual Library of Bulgaria 

WorldCat 

 

 

 

 

 

 

 

 


