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DFS 1982/042 

Povl Rovsing Olsens samling 

16 foliokasser  

 

Indholdsnote – uddybet: 

 

I. Frekvenskurveaflæsninger, 15 papirruller og en oversigt. Arabisk og eskimoisk 

rytmik. (1 kasse) 

 

II. ”Thule”. Båndregistranter, breve, transskriptioner. (1 kasse) 

A: ”Hauserbånd” – registrant. 

B: Brev med bilag (registranter) vedrørende overførsel af kopi af 1937- og 1962-

samlingerne til canadisk museum. 

C: Transskriptioner. 

a: Michael Hausers indsamlinger fra Thule (Esk 62/11-64). 

b: Optagelser på EP-pladerne RCA DFS 458 og 459. 

c: Diverse transskriptioner. 

 

III. ”Eskimonotater m.v.” 

A: Notater og tekster af blandt andre Jens Rosing og Poul Rovsing Olsen. 

B: Breve af blandt andre Robert Petersen og Jens Rosing. 

C: Litteraturlister. 

D: Transskriptioner. 

a: Forskellige melodiformler – sammenlignende transskriptioner. 

b: Rundetårnsvisen – flere versioner. 

c: Vuggetoner. 

d: Diverse transskriptioner. 

 

IV. Eskimoer i Canada, Alaska og Sibirien. 

A: Litteraturliste til ”Canada-Alaska”. 

B: Transskriptioner. 

a: Alaska. 

b: Canada. 

c: Sibirien. 

 

V. EP-pladerne ”Traditional Songs of Greenland”. 

A: Forarbejder til tekster til foldere til EP-pladerne RCA DFS 456-459. 

a: Manuskript til Grønlandsplade-folder af Poul Rovsing Olsen og Michael Hauser – 

engelsk version. 

b: Manuskript til Grønlandsplade-folder af Poul Rovsing Olsen og Michael Hauser – 

dansk version. 
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c: Korrespondance vedrørende Grønlandsplade-foldere med blandt andre Michael 

Hauser, Bent Jensen og Jens Rosing. 

d: Jens Rosings oversættelser af tekster. 

e: Rettede foldere. 

f: Grønlandske versioner af folderen. 

B: Skrivelser og forarbejder vedrørende EP-pladerne. 

a: Båndregistranter. 

b: Kontraktudkast mellem Dansk Folkemindesamling og pladeselskabet. 

c: Korrespondance vedrørende udgivelsen af Grønlandspladerne med pladeselskab, Den 

Kongelige Grønlandske Handel og John Jensen. 

d: Regnskab og lister over modtagere af plader. 

 

VI. Diverse grønlandske transskriptioner. (2 kasser) 

A: Af Christian Ledens 1912-indsamling. 

B: Af Poul Rovsing Olsens 1961-indsamling på Østgrønland, ukendt hånd. 

C: Af Poul Rovsing Olsens 1961-indsamling på Østgrønland, hovedsageligt foretaget af 

ham selv. 

a: ”Kulusuk”. 

b: ”Kungmiut”. 

c: ”Kæleviser”. 

d: ”Sermiligaq” og ”Tinitequilaq”. 

e: Varia. 

 

VII. Arabiske transskriptioner. (1 kasse) 

A: I forbindelse med manuskripter. 

a: Foredraget ”Enregistrements fait á Kuwait et á Bahrain”. 

b: Artiklen ”Musique Africaine dans le Golfe Persique”. 

B: I forbindelse med Glob-ekspeditioner. 

a: Arabien 1958. 

b: Arabien 1962-1963. 

C: ”Leiwah-oversigt”. 

D: ”Nahami” 1-7. 

E: Varia. 

 

VIII. Papirer vedrørende International Folk Music Council (IFMC) / International 

Council for Traditional Music (ICTM). (1 kasse) 

A: Administrative breve og skrivelser. 

a: Vedrørende økonomiske problemer. 

b: Vedrørende salg af IFMC’s bibliotek. 

c: Andre breve og skrivelser vedrørende IFMC. 

d: Diverse regnskaber og budgetter. 

B: IFMC-konferencer. 
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a: Den 19. konference i Belgien – Program og bulletin. 

b: Den 19. konference i Belgien – Engelske abstracts af blandt andre Maud Karpeles og 

Charles Seeger. 

c: Den 19. konference i Belgien – Franske og tyske abstracts af blandt andre Maud 

Karpeles og Charles Seeger. 

d: Den 20. konference i Skotland 

e: Den 21. og 22. konference i Jamaica og Spanien – indkaldelser. 

C: Indkaldelser, referater og andre dokumenter knyttet til møder. 

a: Executive Board-møde nr. 38 (1968). 

b: Committee on Radiotelevision and Sound/Film Archives-bestyrelsesmøder januar og 

december 1968. 

c: Committee on Radiotelevision and Sound/Film Archives-møde 1968 – Indkaldelse, 

program og deltagerliste. 

d: Committee on Radiotelevision and Sound/Film Archives-møde 1968 – Papers. 

e: Advisory Board-møder januar og april 1969. 

f: Executive Board-møde nr. 40 (1969). 

g: Executive Board-møde nr. 41 (1969). 

h: Executive Board-møde nr. 42 (1970). 

i: Executive Board-møde nr. 43 (1971). 

j: Executive Board-møde 1972. 

k: Executive Board-møde nr. 46 (1973). 

D: Indmeldelsesblanketter/foldere og manuskripter til foldere. 

 

IX. Manuskripter, nodetransskriptioner og feltnoter af Poul Rovsing Olsen og en 

række andre i tilknytning til indsamlingsrejser m.m. Indeholder også metadata til 

optagelser i Dansk Folkemindesamlings lydarkiv. (6 kasser) 

A: Verden generelt. 

a: ”Foredrag om flamenco”. Solveig Thomsen: To radioforedrag jf. programoversigt for 

18. og 25. maj 1962. 

b: ”Sachs. Folkways. 1969 – instrumenter”. 

c: ”Ebbe Planck – 1969”. Noter til optagelser. 

d: ”Holstebro Festival – Poul Rovsing Olsen – 1971”. Noter til optagelser. 

B: Afrika. 

a: ”Jens Bjerre – 1948-56”. Noter til optagelser. 

b: ”Nicole Andersen – 1966”. Noter til optagelser. 

C: Sydamerika. 

a: ”Agnete Obling”. Noter til optagelser (u. å.). 

b: ”Los Matus – 1971”. Ada og Oscar Matus: Noter til optagelser. 

c: ”Max Jardow-Pedersen – 1979”. Noter til optagelser. 

D: Europa. 

a: ”Kreta – Grækenland: 1975”. Noter til optagelser – Max Jardow-Pedersen. 
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b: ”England – Cornwall – Max Jardow-Pedersen”. Forarbejde til artikel i Dansk Årbog 

for Musikforskning (1977). 

E: Oceanien. 

a: ”Stillehavet, Australien og New Guinea – Jens Bjerre”. Noter til optagelser – 1953. 

b: ”Dieter Christensen: 1969”. Noter til optagelser gjort af Gerd Koch. 

c: ”Salomonøerne 1969”. Jane Mink Rossen og Rolf Kuschel – noter til optagelser. 

d: ”Mervyn McLean og Ross Clark – 1974”. Jane Mink Rossens noter til optagelser. 

e: ”Salomonøerne 1974 og 1977”. Jane Mink Rossens noter til optagelser. 

F: Grønland. 

a: ”Grønland – kladder” (u. å.). 

b: ”Grønland – Jens Rosing 1/6”. Østgrønland – trommesangtekster (u. å.). 

c: ”Grønland – Jens Rosing 2/6”. Østgrønland – oversættelser af trommesangtekster (u. 

å.). 

d: ”Grønland – Jens Rosing 3/6”. Grønlandske digte (u. å.). 

e: ”Grønland – Jens Rosing 4/6”. Grønlandske sagn og fortællinger (u. å.). 

f: ”Grønland – Jens Rosing 5/6”. Udskrift af mandskabsbog fra Upernavik (u. å.). 

g: ”Vedrørende Christian Leden 1912”. 

h: ”Vestgrønland – Mâliâraq Vebæk – 1949-1951”. 

i: ”Østgrønland – Poul Rovsing Olsen – 1961”. Feltnoter og notater til optagelser. 

j: ”Vestgrønland – Mâliâraq Vebæk – 1965”. Kladder, oversættelser og noter til 

optagelser. 

k: ”Grønland – Øst – Tom Olsson 1966-1967”. Diverse båndregistranter og noter til 

optagelser. 

l: ”Grønland – Jens Rosing 6/6”. Manuskript til ”Sangen om det menneskeliggjorte 

fjeld” (1968). 

m: ”Meddelelser om eskimoisk trommesang”. Michael Hausers forabejde til bogen 

Traditional Greenlandic Music (1992). 

G: Arabien. 

a: ”Libanon – Munir Bashir om Iraqi Maqam” (u. å.). 

b: ”Algeriet”. Noter til pladeudgivelse (u. å.). 

c: ”Afghanistan – Edelberg – Levy 1/2”. Fortegnelser over Lennart Edelbergs optagelser 

1953-1954. 

d: ”Kuwait, Failaka – Poul Rovsing Olsen – 1958”. Noter til optagelser. 

e: ”Bahrain 1962-1963 – Indien jan./feb. 1963 – Poul Rovsing Olsen 1/6”. Noter til 

optagelser (arabisk og fransk). 

f: ”Bahrain 1962-1963 – Indien jan./feb. 1963 – Poul Rovsing Olsen 2/6”. Feltnoter og 

noter til optagelser. 

g: ”Bahrain 1962-1963 – Indien jan./feb. 1963 – Poul Rovsing Olsen 3/6”. Feltnoter og 

noter til optagelser. 

h: ”Bahrain 1962-1963 – Indien jan./feb. 1963 – Poul Rovsing Olsen 4/6”. Noter til 

optagelser (arabisk og fransk). 
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i: ”Bahrain 1962-1963 – Indien jan./feb. 1963 – Poul Rovsing Olsen 5/6”. Noter til 

optagelser (arabisk og fransk). 

j: ”Bahrain 1962-1963 – Indien jan./feb. 1963 – Poul Rovsing Olsen 6/6”. Noter til 

optagelser (arabisk og fransk). 

k: ”Afghanistan – Edelberg – Levy 2/2”. Transskriptioner, båndregistranter og 

dokumenter primært vedrørende 1964-rejse. 

l: ”Afghanistan – Klaus Ferdinand 1965-1966”. Noter til optagelser. 

m: ”Wichmann, Erik, Claus Benthien, Hanne Lilliebjerg”. Noter til optagelser 1967-68. 

n: ”Israel – Jane Mink Rossen – Edith Gerson-Kiwi – 1968”. 

o: ”Bahrain – Poul Rovsing Olsen – 1972”. Noter til optagelser. 

p: ”Soliman Gamil (Ægypten) 1974”. 

q: ”Tyrkiet – Poul Rovsing Olsen – 1975”. Feltdagbøger, noter til optagelser og noder. 

r: ”Ægypten – 1975 – Poul Rovsing Olsen”. Feltnotesbøger. 

s: ”Ægypten – 1975 – Poul Rovsing Olsen”. Noter til optagelser. 

t: To the Undersecretary of State. Ansøgning fra Poul Rovsing Olsen til den ægyptiske 

stat – 1975. 

u: Referat af møde med Soliman Gamil. Max Jardow-Pedersens noter – 1976. 

H: Asien. 

a: ”Centralasien – Uzbek Makoms”. Båndregistrant og russisk paper oversat til engelsk 

(u.å.). 

b: ”Indien: Jens Bjerre – 1950-51”. Noter til optagelser. 

c: ”Indisk musik – Poul Borup – 1952”. Foredrag. 

d: ”Asien – Øst – Kina – Opera – 1955”. Noter til bånd ø-as 55/1-2. 

e: Indien – Fridolin Weis Bentzon i samtale med Nulkar Daniélou.Transskriberet af Jane 

Mink Rossen fra bånd ind 1961/1-6. 

f: ”Indien – Erik Kirchheiner (1971)”. Noter til optagelser. 

g: ”Østasien (Taiwan) – Inger Holmboe-Hansegård”. Noter til bånd ø-as 1971/38-42. 

h: ”Asien – Sydøst – Thailand – 1966 – Jørgen Sonne – 1972-73”. Noter til optagelser. 

i: “Jørgen Sonne – ”Reports and Remarks…” (1972-73) ”. 

j: ”Asien – Øst – Japan – Kirsten Thorborg” (1974). Noter til optagelser. 

k: ”Indien – Poul Rovsing Olsen – 1976”. Noter til optagelser, ukendt hånd. 

l: Udvekslingsaftale mellem Danmarks Radio og The All India Radio (1978). 

Indeholder båndregistrant. 

m: ”Indien – Claus Overlund (1981)”. Noter til optagelser. 

n: “Indien – Interview med Subramaniam”. Claus Overlund, transskriberet fra bånd: ind 

1981/19. 

o: ”Willy Flindt: Båndregistrant”. Noter til bånd ø-as 1981/1-44. 

p: ”N  no ongaku – Introduktionstekst bånd: ø-as 1981/10-14”. Japan, bånd indsamlet af 

Willy Flindt. 

q: ”Takasago – tekst til bånd ø-as 1981/10”. Noh-teater, bånd indsamlet af Willy Flindt. 

r: ”Yorimasa – tekst til bånd ø-as 1981/10”. Noh-teater, bånd indsamlet af Willy Flindt. 

s: ”Izutsu – tekst til bånd ø-as 1981/11”. Noh-teater, bånd indsamlet af Willy Flindt. 
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t: ”Funa benkei – tekst til bånd ø-as 1981/12”. Noh-teater, bånd indsamlet af Willy 

Flindt. 

u: ”Ataka – tekst til bånd ø-as 1981/13”. Noh-teater, bånd indsamlet af Willy Flindt. 

v: ”Utai no samazama – tekst til bånd ø-as 1981/14”. Japan, bånd indsamlet af Willy 

Flindt. 

w: ”Nihon y kyoku zensh  – tekst til bånd ø-as 1981/20”. Japan, bånd indsamlet af 

Willy Flindt. 

x: ”Takasago – Yorimasa - Izutsu – tekst til bånd ø-as 1981/21”. Noh-teater, bånd 

indsamlet af Willy Flindt. 

y: ”Introduction to Japanese Music – tekst til bånd ø-as 1981/25-26”. Japan, bånd 

indsamlet af Willy Flindt. 

z: ”Nihen no dente ongaku – Eihachir  Shijima – tekst til bånd ø-as 1981/26-28”. Japan, 

bånd indsamlet af Willy Flindt. 

æ: ”Osawa record – tekst til bånd ø-as 1981/29-31 – 1/2”. Japan, bånd indsamlet af 

Willy Flindt. 

ø: ”Osawa record – tekst til bånd ø-as 1981/29-31 – 2/2”. Japan, bånd indsamlet af Willy 

Flindt. 

å: “The Traditional Music of Japan – tekst til bånd ø-as 1981/32”. Af Shigeo Kishibe 

(bånd indsamlet af Willy Flindt). 

aa: ”Hayashi Taikei – tekst til bånd ø-as 1981/34-37”. Japan, bånd indsamlet af Willy 

Flindt. 

bb: ”Nihon buy  ongaku – tekst til bånd ø-as 1981/37”. Japan, bånd indsamlet af Willy 

Flindt. 

cc: ”Hagoromo – tekst til bånd ø-as 1981/38”. Japan, bånd indsamlet af Willy Flindt. 

 

X. Musiketnologi. Manuskripter til artikler, anmeldelser, leksikonopslag, foredrag, 

papers, forelæsninger og radioforedrag mv. af Poul Rovsing Olsen. Ordnet 

topografisk. (3 kasser) 

A: Generelle emner. 

a: ”Udkast: Primitiv musik” (u. å.). 

b: ”Radio: Hvad er meningen?”. Radioforedrag, formentlig del af serien ”Musik, som er 

anderledes” på Danmarks Radio, jf. programoversigt og tilføjelser for 20. maj 1961.  

c: ”Grammofonkronik – radio” (1962). 

d: ”Lund 2: Praktiske problemer” (1966). Foredrag i forelæsningsrække på Lund 

Universitet. 

e: ”Rustale for de musikstuderende” (1966/1967). 

f: ”Musiketnologien og dens historie” (1966/1972). Manuskript til første forelæsning i 

forelæsningsrække. 

g: ”Lund 8: Om rytme” (1967). Foredrag i forelæsningsrække på Lund Universitet. 

h: ”Seminar på DFS: Om Arabien og Indien” (1968). 

i: ”Opera af i dag” (1969). 

j: ”Le compositeur vivant” (1974). 
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k: ”Sohlmans musikleksikon: Modus”. Dansk manuskript til svensk leksikonopslag 

udgivet 1977. 

l: ”Melodic structures in traditional music”. Foredrag afholdt i Dansk Selskab for 

Musikforskning 21. april 1977. 

m: ”Problems of an investigator” (1978). 

n: ”Hvad er folkemusik?”. Formentligt radioforedrag i serien ”Al verdens musik” på 

Danmarks Radio, jf. programoversigt for 10. juni 1980. 

o: ”De andres musik / La musique des autres”. Dansk og fransk version af foredrag på 

Jeunesses Musicales-kongres i København 31. aug. 1980. 

p: ”Musikvidenskab i dag”. Udgivet i MI-avisen i 1981. 

q: ”UNESCO Conference: Safeguarding of Folklore”. Noter til diskussion på UNESCO-

konference i Paris 22.-26. feb. 1982. 

r: ”DFS Feltnoter 3: Dagbogsblade fra rejse 1972”. Udgivet 1983. Indeholder uudgivet 

forord. 

s: ”PRO-særtryk sendes til: Liste vedlagt”(u. å.). 

B: Grønland. 

a: ”Encyclopædi: Eskimo Music” (u. å.). 

b: ”Studenterforeningen: Østgrønland” (u. å.). 

c: ”Canada V: The Eskimos of Greenland” (u. å.). 

d: ”Lund 3-4: Eskimoisk musik” (u. å.). Ufuldstændigt foredrag. 

e: ”Foredrag: Dessins melodiques”. 2 forskellige versioner: 1963: Forlæg for artikel 

(udgivet 1963 i Dansk Årbog for Musikforskning) og 1977: En senere version. 

f: ”Kirkemusik på Grønland” (1964). 

g: ”Horniman Museum: 1965: Eskimo Music in East Greenland”. Foredrag afholdt 23. 

okt. 1965 på Horniman Museum i London.  

h: ”Vancouver 1967: Intervals and Rythm in the Music of the Eskimos of East 

Greenland”. Foredrag afholdt på kongres på University of British Columbia 19.-23. 

juni 1967. 

i: ”Musique du Groënland” (1969). Aldrig afholdt foredrag. 

j: ”Thule” (1969). 

k: ”Social Function of Eskimo Songs” (1971). 

l: ”Acculturation in the Eskimo Songs of the Greenlanders” (1971). Foredrag afholdt på 

International Folk Music Council-konference i Jamaica, 27. aug. - 3. sep. 1971, 

senere udgivet i Yearbook of the IFMC (1972). 

m: ”Analysis of Eskimo Songs”. Forelæsning på Indiana University, Bloomington 19.- 

25. sep. 1971. 

n: ”Sohlmans: Eskimomusik”. Dansk manuskript til svensk leksikonopslag (1973). 

o: ”The Grove’s Dictionary – Januar 1975. Greenland”. Leksikonopslag, The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians. 

p: ”Göttingen: Østgrønland-film”. Forberedelse til brochure til film udgivet 1977 af 

Institut für den Wissenschaftlichen Film. 

q: ”Belgisk radio: Inuit Women Songs” (1980). 
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r: ”Belgisk radio: Inuit Music – Acculturation” (1980). 

s: ”Belgisk radio: Drum Songs from Greenland” (1980). 

t: ”Belgisk radio: Magic Songs (Eskimo)” (1980). 

u: ”Eskimoiske kvindesange”. Radioforedrag, formentlig sendt på Danmarks Radio i 

serien ”Al verdens musik”, jf. programoversigt for 23. juni 1982. 

v: ”Trommesange i Grønland”. Radioforedrag, formentlig sendt på Danmarks Radio i 

serien ”Al verdens musik”, jf. programoversigt for 30. juni 1982. 

C: Arabien. 

a: ”Fremmede Toner: Persisk musik” (u. å.). 

b: ”Optagelser gjort i Kuwait og Bahrain” (u. å.). 

c: ”En fabel om manepeserne” (u. å.). 

d: ”Musikgeschichte in Bildern – Arabische Musik in Persischen Golf” (u. å.). 

e: ”Grove: Arabian Gulf”. Leksikonopslag (u. å.), The New Grove Dictionary of Music 

and Musicians. 

f: ”Radio 1958: Musikken i den persiske golf. I-II”. 2 radioforedrag sendt på Danmarks 

Radio 30. aug. og 6. sep. 1958. 

g: ”Enregistrements fait à Kuwait et à Bahrain”. Foredrag, Det 4. Internationale 

Musiketnologi-kollokvium, Wégimont, 4.-10. sep. 1960. 

h: ”Musik, som er anderledes: Persisk gymnastik”. Formentligt radioforedrag sendt på 

Danmarks Radio, jf. programoversigt for 8. juli 1961. 

i: ”Folkeuniversitetet: Arabisk musik”. Foredrag i forelæsningsrækken “Musik udenfor 

Europa”, 10. okt. 1962. 

j: ”Zahles S.: Musik fra Bahrain og Piratkysten” (1963). 

k: ”Israel 1963: Musique arabe du Golfe Persique” (1963). 

l: ”Lund 5: Musik i den persiske golf”. Foredrag afholdt i Dansk Selskab for 

Musikforskning d. 30. maj 1963 og senere som del af forelæsningsrække på Lund 

Universitet. 

m: ”Enregistrements fait à Kuwait et à Bahrain”. Artikel, Les Colloques de Wégimont 

1958-1960 (1964). 

n: ”Moskva 1964: La polyphonie dans la musique populaire du Golfe Persique”. 

Foredrag, The 7th international congress of anthropological and ethnological 

sciences, Moskva, 5. august 1964. 

o: ”Lund 7: Maqam-begrebet” (1965). Foredrag i forelæsningsrække på Lund 

Universitet. 

p: ”Royal Anth. Inst.: Music from the Persian Gulf” (1967). 

q: ”Musée Guimet 1968: Musique arabe du Golfe Persique”. Foredrag, Musée Guimet 

(Paris), 23. marts 1968. 

r: ”Ocora-plade: Le Golfe Persique”. Covertekster til pladeudgivelsen Pêcheurs de 

perles et musiciens du Golfe Persique (1969). 

s: ”Københavns Universitet ’69: Iran”. Forelæsning, marts 1969, Musikvidenskabeligt 

Institut. 
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t: ”Musikinstrumenter i den persiske golf”. Foredrag 11. marts 1969 på 

Folkeuniversitetet. 

u: ”Oxford 1969: Music from the Persian Gulf”. Foredrag, Oxford University 28. maj 

1969. 

v: ”Lettre a Monsieur Touma” (1970). 

w: ”Arabisk musiks historie” (1970). Foredrag, formentlig del af en forelæsningsrække. 

x: ”Arabisk tidsfordriv” (1972). 

y: ”Orient-serie: Arabisk Musik”. Forelæsning i forelæsningsrækken ”Asiens betydning 

for os”, Arkitektskolen, efteråret 1973. 

z: ”Munir Bashir i TV”. Forberedelse til to TV-udsendelser til Danmarks Radio, sendt 

16. og 18. juli 1974. 

æ: ”Epilog – 1975”. Beregnet for DFS Feltnoter 2-udgivelsen ”Rejsen til Egypten” (dog 

ej udgivet heri). 

ø: ”Baghdad kongres ’75: Musical structures”. Foredrag på Baghdad International 

Conference for Music, 17.-27. nov. 1975 og paper og noter til roundtable, 

International Musicological Societys 12. kongres, Berkeley, 21.-27. aug. 1977 

(udgivet 1981). 

å: ”Marius Schneider Festschrift: Le bourdon vocal dans le Golfe Persique” (1977). 

Artikel til aldrig udgivet festskrift. 

dd: ”The vocal drone in the emirates of the Arabo-Persian Gulf” (1977). 

bb: ”Arabisk musiks historie” (1979). 

cc: ”Musik på ’ud”. Formentlig del af radioforedragsserien ”Fremmede Toner” på 

Danmarks Radio, jf. programoversigt for 10. marts 1979. 

dd: ”Tyrkisk folkemusik”. Formentlig del af radioforedragsserien ”Fremmede Toner” på 

Danmarks Radio, jf. programoversigt for 7. april 1979. 

ee: ”Musik fra Al-Fayoum oasen”. Formentlig del af radioforedragsserien ”Fremmede 

Toner” på Danmarks Radio, jf. programoversigt for 28. april 1979. 

ff: ”Sufi-ceremoni i Baghdad”. Formentlig del af radioforedragsserien ”Fremmede 

Toner” på Danmarks Radio, jf. programoversigt for 2. juni 1979. 

gg: ”Perlefiskersange fra Bahrain”. Formentlig del af radioforedragsserien ”Fremmede 

Toner” på Danmarks Radio, jf. programoversigt for 22. dec. 1979. 

hh: ”Beduinernes sange”. Formentlig del af radioforedragsserien ”Fremmede Toner” på 

Danmarks Radio, jf. programoversigt for 5. jan. 1980. 

ii: ”Les emirates du Golfe Arabe: I A’Oud [Le luth]” (1981). 

jj: ”La musique du Golfe Arabe: II Les pêcheurs de perles” (1981). 

nn: ”La musique du Golfe Arabe: III Les bedouins” (1981). 

oo: ”La musique du Golfe Arabe: IV Les minorités” (1981). 

D: Europa. 

a: ”Berl. 60. Den mærkværdige musikdebat” (u. å.). 

b: ”Nye retninger i fransk musik”. 2 foredrag, det ene til udsendelse på Danmarks Radio 

6. april 1965, det andet dateret 1963. 

c: ”Leder i Information ’64: En ulykkelig tanke” (1964). 
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d: ”Moderne polsk musik”. Foredrag afholdt i Dansk-Polsk Selskab 28. sep. 1964. 

e: ”En aulos på nationalmuseet i København”. Dansk manuskript til engelsk artikel i 

Dansk Årbog for Musikforskning, vol.5, 1966-67. 

f: ”La revue francaise 69: Musique contemporaine” (1969). 

g: ”Collegium Musicum – Jubilæumsprogram”. Noter til koncertprogram jan.-marts 

1969. 

h: ”ORTF 69: La musique contemporaine danoise” (1969). Foredrag i flere dele til 

fransk radio/tv (Office de Radiodiffusion Télévision Française). 

i: ”Fridolin Weis Bentzons disputats” (1969). Noter til opposition ex auditorio. 

j: ”Radio 1970: Samernes sange”. Formentlig aldrig udsendt radioforedrag – i stedet 

forlæg for udgivet artikel. 

k: ”Radio: Rapport fra Royan”. Radioforedrag, formentlig sendt på Danmarks Radio jf. 

programoversigt for 30. juli. 1971. 

l: ”Manuskripter: Om gammel musik” (1974). Koncertindledning – Lerchenborg-

koncert. 

m: ”Den franske mélodie”. Foredrag afholdt i Det Danske Sangselskab 13. dec. 1981. 

E: Asien. 

a: ”Indisk musik” (u. å.). Formentlig handouts til foredrag, jf. Folkeuniversitetets 

lektionskatalog for efteråret 1962. 

b: ”Fremmede toner: Hogaku”. Radioforedrag, formentlig del af serien ”Musik, som er 

anderledes” på Danmarks Radio, jf. programoversigt for 15. juli 1961. 

c: ”Fremmede toner: Ravi Shankar”. Radioforedrag, formentlig del af serien ”Musik, 

som er anderledes” på Danmarks Radio, jf. programoversigt og tilføjelser for 16. sep. 

1961. 

d: ”Lund 9: Musik i Indien”. Foredrag på Folkeuniversitetet (1962) og Lunds 

Universitet. 

e: ”Lund 11: Thailands musik” (1965). Foredrag på Lunds Universitet. 

f: ”Fremmede toner: Tibetansk dansedrama”. Radioforedrag, formentlig sendt på 

Danmarks Radio jf. programoversigt og tilføjelser for 21. feb. 1965. 

g: ”Fremmede toner: Gagaku og No-musik”. Radioforedrag, formentlig sendt på 

Danmarks Radio jf. programoversigt og tilføjelser for 20. marts 1965. 

h: ”Fremmede toner: Indiske musikere”. Radioforedrag, formentlig sendt på Danmarks 

Radio jf. programoversigt og tilføjelser for 3. april 1965. 

i: ”Lund 10: Indiske musikere” (1967). Foredrag på Lunds Universitet. 

j: ”Fremmede toner: Sydindisk dansedrama: Kathâkal”. Radioforedrag, formentlig del af 

serien ”Folkemusik-orientering” på Danmarks Radio, jf. programoversigt for 28. okt. 

1967. 

k: ”Koreansk musik”. Radioforedrag, formentlig del af serien ”Al verdens musik” på 

Danmarks Radio, jf. programoversigt for 13. maj 1981. 

F: Nordamerika. 

a: Canada (1969). 

b: Alaska-Sibirien (1970). 
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G: Afrika. 

a: ”Ghana 1966: La musique africaine dans le Golfe Persique”. Foredrag på IFMC-

konference i Ghana 30. juli 1966. 

b: Afrika (1969). 

c: ”Radio Pladeforum: Afrika” (1971). 

d: ”Radio: Fra Egypten og fra Swaziland”. Radioforedrag, formentlig sendt på Danmarks 

Radio, jf. programoversigt for 16. marts 1971. 

e: ”Afrikas musik og Europas” (1974). 


