
DAN FOGS SAMLINGER  
 

 

Lidt historie 

Det Kongelige Bibliotek erhvervede i 1993 Dr. phil. h.c. Dan Fogs Samlinger og Arkiv til Dansk 

Musikhistorie og Musikformidling ca. 1785-1930 med støtte fra følgende 10 fonde: Augustinus 

Fonden, Beckett-Fonden, Carlsbergfondet, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Grosserer L.F. 

Foghts Fond, Gangstedfonden, Lrs. Else Kirstine Jørgensens Fond til fordel for Det kongelige 

Bibliotek, Lasson Andersens Fond, Lundbeckfonden, Sonning-Fonden.  

 

Indhold 

Dan Fogs Samlinger består af 89 samlinger (1-85 samt fire undersamlinger) med tilhørende 

registranter. De fyldige registranter er opstillet på Center for Musik og Teater samt i 

Informationssalen på Det Kongelige Bibliotek, og der findes også eksemplarer på f.eks. 

Musikvidenskabeligt Institut i København og på Musikhistorisk Museum. 

 

Nedenstående oversigt giver blot en kort introduktion til de enkelte samlinger. Beskrivelserne 

af samlingerne er Dan Fogs egne. 

 

Hvordan bestiller man materiale fra samlingerne? 

Vi anbefaler, at man før bestilling orienterer sig i de fyldige registranter i papirformat. Når man 

har fundet, hvilken pakke eller samling, man ønsker at se, sender man en mail til mta@kb.dk 

med bestillingen. Hvis man ønsker at se et bestemt værk, vil vi bede om, at man angiver 

dette. Der kan ikke bestilles fra Dan Fogs samling gennem REX. 

 

Materialet fra samlingerne vil derefter blive ekspederet til Center for Musik og Teater, og man 

vil få en tilbagemelding på, hvornår materialet vil være fremme på centret. 

 

 

Oversigt over Dan Fogs Samlinger Nr. 1-85 (i alt 89 samlinger)  
 
Systematisk oversigt: 

A: Komponistsamlinger, primærsamlinger (1-9A) 

B: Komponistsamlinger, sekundærsamlinger (10-15)  

C: Trykte noder, temasamlinger (16-28)  

D: Manuskripter og dedikationer (29-32)  

E: Trykt litterært materiale (33-42)  

F: Musik-Forlag, -handel og formidling (43-51) 

G: Nodetryk (52-63)  

H: Egne registranter, musikbibliografi (64-74)  

J: Diverse samlinger (75-90) 

Supplement 

 

SAMLING 46: Alternative musikforlag  32 pakker / 56 s.  

Ved siden af de almindelig forlag trivedes spillemandsmusikken på sin egen manér; den blev 

udgivet af 'musikdirektører', hvis hefter fik ganske betydelig udbredelse, men de solgtes ikke 

via musikhandelen og findes derfor heller ikke i kataloger. Samlingen rummer udgaver fra 14 

sådanne forlag, mest i provinsen, i tiden fra 1865 til 1929. De giver et spændende billede af 

repertoiret, især danseformer og tradition. Materialet er ret uoverskueligt, det er ordnet efter 

udgiverne og kronologi. Registranten fortæller om udgiverne og placerer dem geografisk og 

kronologisk - med oplysnende noter og reproduktioner. 
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