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FOLKEMINDER
folkelige trosforestillinger, 

ritualer, skikke og fester ved 

årets og livets højtider, eventyr, 

sagn og andre traditionelle 

fortællinger, folkeviser og andre 

viser, sanglege, rim og remser, 

gåder og ordsprog, folkemusik 

og dans.

Dansk Folkemindesamling



J.G. Herder
(1744-1803)



Svend Grundtvig
(1824-83)



”Grundtvigs 
kvart”
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2. juni 2017



Dansk Folkemindesamling 
oprettes 1904



Flere materialetyper

8

Dansk Folkemindesamling 

• Håndskriftarkiv

• Billedarkiv

• Lydarkiv

• Film- og videoarkiv

• Håndbogssamling



Tidlig indsamling
Emner i den første spørgeliste fra 1908:

1) fester – (jul, fastelavn, påske, pinse, valborgsaften og 

sankthansaften)

2) landbrug

3) dagligliv

4) naturen

5) lege

6) melodier
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SKABE MATERIALE TIL ARKIVET

”Meddelelser fra forskellige egne bör skrives på hver sit stykke 

papir; og så vidt muligt de forskellige arter af folkeminder 

ligeledes på hver sit stykke.”



Folkemindeoptegnelse på fortrykt skema

Optegnet i 1936 efter mundtlig meddelelse af Andersen, 

forhenværende Væver, født ca. 1850 i Haderslev, boende i 

Slagelse.

Sct. Skadesaften var Aftenen før Skærtorsdag. Den aften var 

alt Troldtøj paa Færde. Ovnragen o. lign. skulde gemmes; for 

ellers red Troldheksene til Bloksbjerg paa dem.

Alle Skaderne saaledes desuden den Aften af fløj samme 

Sted hen, hvad Heksene da drak af deres Gump.

Min Læremester Ole Nielsen gik Sct. Skade Aften tidligt og 

slog rundt omkring af alle Vegne. Øksen lagde han i 

Møddingen, og flere gamle Leer lagde han i Sædbunken.

Til Paaske gav vor Husbund os ½ Snes Æg, farvede og kogte. 

Disse skulde vi brugte til at spille om; jeg har været til at 

spille Kort om dem. Trillede saa Æg i Paasken. Det var 

morsomt, hvis jeg kunde gaa hjem og forære mine Forældre 

nogle Æg.

Kildehenvisning: DFS 1906/043



Evald Tang Kristensen
(1843-1929)
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”Gamle kildevæld”

Portrætfotografier af nogle af Evald Tang 

Kristensens bedste fortællere og sangere
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Fysiske kataloger og seddelregistre i Dansk Folkemindesamling 



Peder Jensen



Tang Kristensens 
”dagbøger”
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Opslag i ETK 
dagbog

Nederst til højre, under stregen:

En Enkekone havde en Dreng der var s. doven, i Byen kaldte 

de ham ikke andet end Askepiskeren, for h. stod gjærne og 

piskede i Asken. S. Skulde h. hente Vand og det var uden for 

Byen, h. skulde gjærne en lang Gade inden h. kom til Brønden. 

S. gik h. altid og slæbte den tomme Spand efter sig derned. Da 

h. faar Sp. I Brønden og fik den
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Renskrifter af 
eventyr
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æv 1654
Den dovne Drengs Ønsker
En Enkekone havde en Dreng, der var saa doven. I Byen kalde de ham ikke 

andet end Askepiskeren, for det han stod gjærne og piskede i Asken. Saa

skulde han hente Vand til Moderen, og det var uden for Byen. Han skulde 

gjennem en lang Gade, inden han kom til Brønden. Da han nu var saa doven, 

gik han altid og slæbte den tomme Spand bag efter sig derned. En Dag da han 

fik Spanden ned i Brønden, og trak den fuld op, hoppede der en Frø op og 

satte sig paa Hanken af Spanden. Men han tykte nu det var nok, naar han 

skulde trække den fulde Spand op, og saa vilde han jo ikke have Frøen med. 

Han giver den et Træk efter den, men saa siger den til ham, te naar han vilde 

hjælpe den op, maatte han faa tre Ønsker. Naa, saa faar han da Spanden op, og 

Frøen…
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Trykt

Evald Tang Kristensen: Jyske Folkeminder, bd. 12, 1895, nr 28.

Digital udgave:

https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/143rgf3/alma99122117256005763 
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Lydoptagelser

Evald Tang Kristensen, 

Percy Grainger og

visesanger Jens Christian 

Jensen (1922)



Fonograf

Grüner-Nielsen (t.v.) og 

Hjalmar Thuren

(udateret)



Min søn om du vil gifte dig

1. Min søn, om du vil gifte dig tag ej 

en gammel en runken kvinde, hun er så 

lig en slem. Hun vil dig ej behage. 

Forkorter dine dage.

Du vikke, du vakke, du vikke, du 

vakke, du vogte dig vel for dem.

2. Men tag du dig en tyk, en bommerut

[kvabset fruentimmer],  en bærmetønd

[det sidste plumrede øl i tønden]. Hun 

søler sig i drik. 

Hun går i kammer og kælder, ved ej 

hvad skjæppen [udbyttet] gælder.

Du vikke…

4. Men tag du dig en from, Gud ved og elsker 

mand, bekymrer sig derom.  Dit hus vil hun 

regere, dit gods vil hun formere. 

Men tag, men tag, men tag, men tag, men tag 

dig sådan en én.

Link til Viser på Valse på spotify: 

https://open.spotify.com/track/7KPYt4L74cqwv

XIfxgMXMa

Sunget af 

Andreas Knudsen 

i 1907

3. Men tager du dig en gammel, en grå, 

en hukkel, en pukkel, en pulverheks.  

Hun vil både bide og slå, hun render 

om husets ender, i gården hun sig 

gemmer. 

Du vikke…



Eventyr
Prinsessen, der blev en mand
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Sagn
Varulve
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Eventyr: Løve, mynde og falk

Det var en mand oppe i Hamborg en gang, der havde en 

søn, og da han så blev voksen, ville han ud at prøve sin 

lykke. Han spørger jo så faderen, om han havde noget 

imod det. Han sagde nej, ”men vil du træffe din lykke, 

så skal den finde dig, og du ikke den.” Så lod han bygge 

et lille fartøj til ham, og det var helt uden ror, så han 

skulle ingen ting have at styre det med. Så en dag, da 

faderen tykte synes], det var føjelig vind, og det bar fra 

land, så skulle han afsted. Han gik så ind og sagde til 

ham [dvs drengen], te [at] hvis han nu havde lyst til at 

rejse, så skulle det være i dag. Ja det havde han god lyst 

nok til, og hans fader gik så med ham ned til farøjet, der 

jo var færdig til at sejle…

DFS 1929/041, æv 1010
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Lægebog og husråd

Uddrag:

”For Orme i Maven
Tag Quægsølv, lad det i en Flaske, som 
oven til er trang, gyd Aquam hypericonis
derpaa, og sving det af og til fast i en 
halv Time, saa bliver Vandet ligesom 
graae og blaa af Quægsølvet. Deraf giv 
et Menneske en Skee fuld ind, saa døe
Ormene og gaae i Hobetal fra ham.”
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Sybilles spådom
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Folkemindeoptegnelse om 
Sybilles spådomme (mm.)
― ”Min Moder havde en gammel Bog, som kaldtes ”Sybilles 

Spaadomme”, der var også en Drømmebog af samme Forfatter som 

hun ogsaa havde. Moder læste meget i Spaadomsbøger – og troede 

fuldt og fast paa at det vilde komme hvad der var skrevet. Der stod i 

den Bog, at Menneskene vilde komme til at køre paa Hjul, ikke 

trukket af Heste eller levende Væsener – og Moder oplevede da at se 

de første Cykler i Brug, de saakaldte Veltepetere, med de meget høje 

Hjul, og et lille løbende bag efter det store. Da sagde Moder, ja det er 

Begyndelsen til meget – og hun har jo faaet Ret, thi den mekaniske 

Kraft har udviklet sig utroligt i det forholdsvis korte Spand af Aar der 

er gaaet siden. Og Mennesker skulde komme til at flyve oppe i 

Luften, det lød jo utænkeligt og var ganske utroligt for mange Aar

siden, da min Moder fortalte om de gamle Spaadomme, men ogsaa

det er slaaet til. Nu kan man jo være indstillet paa at det mest uhørte 

og usandsynlige kan finde sted. Min Moder troede meget paa alt 

overnaturligt og hun var ”synsk” og kunde se mere end de allerfleste 

kan. Hun kunde se de døde færdes ved gravene på Kirkegaarden og 

trolde og nisser ved højene.”  (1885)

― DFS 1906/003, top. 238.

september 2022



Trylleformler
(forside øverst, bagside nederst)

Trylleformler blev sat ind i træværket i kostalden, når 

kreaturerne var forgjort. Men kneb det med at få en ko med 

kalv var det også virksomme.

Sedlen skal være skrevet af den kloge Kone An Markus i 

Knoldefod ved Varde

På bagsiden står ”Skreven af Michael” (formentlig ærkeenglen)
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Trylleformel 
mod hugormebid hos køer

Denne trylleformel blev skrevet på et stykke papir, der blev 

sammenviklet og klemt ind i et brød og givet til køerne

Nedskrevet 1923. Rådet er brugt i Bredsten ved Vejle af Per 

Sillesthoved i 1850’erne
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Formler 
og grafisk leg med ord

september 2022



Kloge Sørens cyprianus

i Skatteudstillingen
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Nutidens hekse
cyprianus, 2011

Cyprianus fra 26 årig kvinde fra København

Indscannet 2011

DFS 2012/003



Spåning med nøgle og salmebog

Foto: Gustav Henningsen, Haderslev, 1965. 
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Dansk Folkemindesamlings dækker emner og 

materiale, som omfatter:

• Forestillingsverdener, religiøse praksisser, 

folketro, det overnaturlige, myter, kloge folk 

• Social organisering, levende fællesskaber, 

levevis, ritualer, året og livets fester 

• Fortællinger, fortællepraksis, eventyr, sagn, 

dagbøger, erindringer

• Musikkulturer, folkemusik, viser, fællessang, 

dagliglivets instrumentalmusik, dans

• Refleksioner over fagfeltets historie samt studier 

af ideer om folk, kultur og nation 

36

Folkeminder og dagliglivets kultur



Et voksende og levende arkiv
Samlingerne udbygges løbende inden for arkivets emneområder

- Aktiv indsamling

Projektorienteret indsamling

I tilknytning til forskningsprojekter, digitale spørgelister,

bogindkøb

- Passiv indsamling

Donationer og gaver

• Tidligere var Folkemindesamlingen 

især optaget af landbefolkningens 

kultur, men i dag har alle 

befolkningsgruppers kultur interesse, 

og vi arbejder både med historiske og 

nutidige forhold.



Eksempel på passiv indsamling - vore dages folketro:

”Sorte katte bringer uheld!”

”Og selv om jeg føler mig svært fristet til at tilbyde et par sorte katte fra 

dyreinternatet i Flensborg et hjem, må jeg indrømme, at den tanke har 

strejfet mig, at vi måske heller skal vente på nogen, der ikke er sorte. For 

hvad nu hvis Sorte blev dræbt fordi han var sort?”
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Indsamlingsprojekt:

Mystikkens Univers

Messen MYSTIKKENS UNIVERS finder sted i Østerbrohuset, 4.-6. 

november 2022

Mød 100 udstillere og prøv readings inden for stort set alle former for 

psykiske evner f.eks. clairvoyance, håndlæsning, tarotoplæg og 

auratydning. Du bliver præsenteret for forskellige trosretninger og 

spirituel praksis. Du kan prøve healing i mange variationer samt købe 

lækre og spændende produkter, bøger, spirituel kunst, krystaller, 

klangskåle, smykker m.m.
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Nethøstning https://youtu.be/P0gcNewIBsg

https://youtu.be/P0gcNewIBsg


Indsamling:
Hurra-polka

― https://www.youtube.com/watch?v=M6AjRdxyhqo
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https://www.youtube.com/watch?v=M6AjRdxyhqo


Nyt fællesmagasin 
for Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet 
i Vinge ved Frederikssund
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Vil du arbejde videre med samlingerne?



Besøg os

Dansk Folkemindesamlings håndbogssamling er frit 

tilgængelig på Læsesal F-Vest på 5. sal i Diamanten.

Hovedparten af bøger, samt alle arkivmaterialer såsom 

håndskrifter, billeder osv. kan bestilles frem til 

gennemsyn på Forskningslæsesalen (som du finder på 

din venstre hånd, når du kører op ad det rullende 

fortov i bibliotekets atrium). 



Søg i håndskrifter, bøger, billeder, tidsskrifter
Afgræns søgning til Dansk Folkemindesamlings materialer i KB’s bibliotekssystem: 
Fysiske Specialsamlinger > Dansk Folkemindesamling
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www.kb.dk/find-materiale



Læs mere om samlingerne:

Jens Henrik Koudal: Folkeminder og dagliglivets kultur. Indføring i Dansk 

Folkemindesamlings arkiv, 2004 

Lene Vinther Andersen: Voksende Samlinger: Om at skabe, arkivere og forske i 

folkloristiske optegnelser, Fund og Forskning, 58, 2019, s. 161-190 30 s.

Dansk Folkemindesamlings sider på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside er under 

ombygning og bliver ikke opdateret. Men der er stadig viden at hente på siden 

www.dafos.dk
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http://www.dafos.dk/


https://www.facebook.com/danskfolkemindesamling/ https://www.instagram.com/folkemindesamlingen/

Få inspiration til temaer, materialer, vinkler og søgemuligheder ved at følge os på sociale medier

https://www.facebook.com/Dansk-Folkemindesamling-161083024515/
https://www.instagram.com/folkemindesamlingen/


Kontakt os
Faglige henvendelser til Folkemindesamlingens arkivar team kb@kb.dk

Direkte til arkivar Lene Vinther Andersen lean@kb.dk
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Vi kan fx:

• Give adgang til registraturer og kartoteker, som ikke findes online

• Pege på arkivmateriale, hvor det kan være muligt at finde svar på 

problemstillingen.

• Tilbyde specialviden på specifikke områder

• Hjælpe med at afgrænse søgningen

• Hjælpe med at finde de rigtige begreber til at søge i materialet

mailto:kb@kb.dk
mailto:lean@kb.dk


Spørgsmål ?


