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Forord
foreningen Danmarks Folkeminder 100 år i 2008
Læsefrugter

og

øjenåbnere

-

lystlæsning fra glemmebogen

Redaktionen af Folk og Kultur har i dette jubilæumsår for Foreningen
Danmarks Folkeminder valgt at udgive en lidt anderledes version af

årbogen for at markere de 100 år, der er gået. Vi har bedt en række
fagkolleger om at forholde sig til en ældre kulturhistorisk artikel og
belyse følgende: Hvad har artiklen betydet for dem? Hvordan kan den
læses i dag? Hvilke spændende perspektiver kan hentes i den ældre
folkloristiske og etnologiske litteratur fra de seneste 100 år?
Ideen med at udgive en antologi har været planlagt længe, men har
ændret karakter undervejs. Først var det tanken at udgive en antologi af
klassiske folkloristiske og etnologiske artikler, publiceret i foreningens
levetid fra 1908 og frem. Et mangeårigt medlem af redaktionen af Folk
og Kultur, Eske K. Mathiesen, lagde et stort arbejde i at gennemlæse
og udvælge artikler ud fra følgende kriterier: Der skulle være tale om
»Kulturhistorisk skrivekunst, en stil, der får stoffet til at leve, fordi man
mærker en levende skribent bag«. Skribenterne skulle hentes ikke alene
blandt fagets koryfæer, men også blandt mindre kendte folk og ikkeakademikere. Titlen skulle være noget i retning af »hverdagskultur«,
og artiklerne skulle behandle forskellige emner og sanseligheder, men
ikke teoretiske og videnskabshistoriske vinkler. Bogen skulle henvende
sig både til den interesserede lægmand og være en nyttig antologi for
fagfolk.
Efterhånden som arbejdet skred frem, ændrede konceptet sig, idet
redaktionen ikke alene ville genoptrykke ældre artikler, men også gerne
knytte nyere forskning til. Tanken om at lade en ældre artikel ledsages
af en nyskrevet artikel tog form. Det viste sig at være umuligt at gen¬
optrykke et repræsentativt udsnit fra alle 100 år, men i stedet blev det
de adspurgte forfattere, der valgte deres ældre »følgesvend« - for de
flestes vedkommende ud fra den liste, Eske K. Mathiesen var kommet
frem til.

Forfatterne til de nyskrevne artikler tilhører alle de faglige miljøer,
der har stået bag udgivelsen af årbogen Folk og Kultur de seneste 36
år. De repræsenterer

således

en

række forsknings-

og

formidlingsinsti¬

tutioner, der på forskellig måde har beskæftiget sig med studiet af folk
og kultur. Den ældre artikel er genoptrykt - nogle enkelte dog i uddrag

5

af

pladshensyn

følges derefter af den nutidige kommenterende
tema. Emnerne spænder - som kulturhistorien
i øvrigt - bredt. Efter en introducerende artikel om foreningens virke
fra oprettelsen til i dag, følger artikler om årbogens første årgang fra
1972. Begreber som folkeminder, folkelighed og folkekultur behandles,
herefter følger artikler om nationalitet, bonderomantik og nostalgi,
tekstilforskning, kropsopfattelser og sundhedsforskning, byudvikling,
indvandring samt religiøsitet. Artiklerne ledsages af en gennemgående
fotografisk billedkavalkade ud fra temaet »fællesskaber«, der skal il¬
lustrere folk og kultur i dag. Fotografierne er taget med stor indlevelse
af fotografen Peter Friis-Nielsen. Jubilæumsbogen afrundes med en
komplet fortegnelse over foreningens publikationer siden 1908.
Redaktionen vil gerne takke de medvirkende for den ildhu og det store
engagement, de har lagt i opgaven, samt ph.d. Ditte Goldschmidt fra
Dansk Folkemindesamling, som bl.a. har påtaget sig at indscanne og til¬
rette de ældre artikler, og desuden har både hun og mag. art. Alan Hjorth
Rasmussen læst korrektur. Også forfattere og efterkommere til de ældre
artikler takkes for velvilligt at have givet tilladelse til genoptrykningen.
Det er redaktionens ønske, at læserne med denne dobbeltudgave både
vil gå på opdagelse i det righoldige skatkammer, der ligger i megen af
den ældre litteratur, men også få øjnene op for vigtigheden af et nutidigt
og kritisk blik på forskning i og formidling af folk og kultur.
God læselyst!
refleksion

Redaktionen
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-

og

over samme

Foreningen Danmarks Folkeminders bomærke - den skrivende nisse - teg¬
net af Lorenz Frøhlich (1820-1908). Tegningen var i Axel Olriks besiddelse
og er desuden brugt som ex libris i H.F. Feilbergs bogsamling. (Foto: Dansk
Folkemindesamling)
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Arbejderbevægelsens gamle kampdag, I. maj, kan stadig samle mange mennesker.
1. maj 2008 var der ekstra kampstemning i Fælledparken. Det var nemlig første gang
i mange år, at en landsomfattende strejke faldt sammen med kampdagen.

