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Hvor kommer folkekulturmaterialet fra?  
Det kan være den levende tradition, hvor vi 
møder 'de gamle' og lærer direkte af dem, 
det kan være via folkemusikvenner og kur-
ser, og det kan også være stof, vi finder i 
bøger, på cd'er eller på nettet.  
Det kan også være fra kilder indsamlet sy-
stematisk af folkemindesamlere. 
 
Kom og mød folkemindeforskere fra Dansk 
Folkemindesamling og hør om deres nyligt 
afsluttede projekter, om kilderne, indsamlin-
gen og om udgivelsen af projekterne. Og hør 
om, hvordan vi selv kan bruge Folkeminde-
samlingen. 
 
Medvirkende forskere: 

 

Svend Nielsen, der nylig har udgivet 'Viser 
på valse', en samling af 400 historiske fono-
grafoptagelser af traditionel sang og spille-
mandsmusik på 5 cd’er med indlagte kom-
mentarhæfter og en database med tekster. 

 

 
Anders Christensen, der sidst har publice-
ret 'Vildspil og nodespil' , som er den første 
samlede antologi med lydgengivelser af spil-
lemandsmusik fra Danmark og indeholder 
105 spillemænds eller musikeres livshistori-
er og 2 cd'er med 105 udvalgte  autentiske 
indspilninger fra Dansk Folkemindesam-
lings arkiv, indspillet mellem 1909 og 2009. 
 
Vi skal høre  eksempler fra projekternes kil-
demateriale og til sammenligning synge, 
spille eller lytte til  - og danse - nogle af de 
sange eller musikstykker, der bruges nu. Vi 
har inviteret musikere og sangere, som har 
noget af materialet på deres repertoire.. 
 
Vi skal også  høre om alt det andet unikke 
materiale, der befinder sig i arkiverne, hvor 
fx folkemindesamleren Evald Tang Kristen-
sens indsamling er verdens største. 
 
Og vi håber på at komme i dialog med de 
udøvende musikere og sangere om, hvordan 
de har brugt arkivmateriale i deres arbejde, 
så vi kan blive inspireret til selv at opsøge 
og gøre brug af folkemindesamlingen. 
 
Vi fortsætter dagen med et fælles måltid, 
hvorefter der er musikalsk samvær med 
sang, spil og dans, gerne menuet og andre 
danse fra materialet, instrueret af Anders, 
eller ballader, hvis der er stemning for det.  
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