
19. april 2010 

Puljesekretæren 

 

 

 

 

 

 

 

Kære alle! 

 

Foråret er over os. Forårsløgene pibler, op og nu kommer mødeindkaldelsen 

til forårets landsmøde i De danske Museers dragtpulje 25.-26. maj 2010 på 

Falster. 

 

Faktisk er det denne gang et en-dags-møde; men på landsmødet i Århus i 

september 2009 vedtog forsamlingen at tage i mod værtsmuseernes tilbud 

om at foranstalte et program aftenen før mødet. 

 

Bemærk: Det endelige program for hele landsmødet udleveres på 

selve mødet.  

I bedes selv sørge for eventuel overnatning. 

 

Sidste tilmelding denne gang på tem@dengamleby.dk mandag 3. maj. 

Herefter udsender jeg deltagerlister med henblik på samkørsel. Skriv om du 

deltager begge dage eller kun den ene. 

 

Programmet som det ser ud nu: 

Tirsdag den 25. maj 2010 

Vi mødes kl. 17 på  

Frilandsmuseet 

Meinckes Vej 5 

4930 Maribo 

Tel. 72401620 

www.aabne-samlinger.dk 

 

 Kl. 17-18.30: Folkedansere og spillemænd møder os. Danser og 

fortæller om dragtarbejdet.  

 Kl. 18.30-20: Middag i Skovpavillonen på frilandsmuseet – som giver 

et glas vin. To retters menu: Karrysuppe samt svinekam med 

grøntsager, ovnkartofler og champignons a la creme sauce. I alt kr. 

160.  

Anne Hedeager Krag fortæller: ”Maden kommer fra Ebsens Hotel i Maribo, 

som er kendt for at lave god mad, karrysuppen skulle efter sigende smage 

himmelsk! Museum Lolland-Falster sørger for lidt sødt efter hovedretten.” 

 

 Kl. 20-20.30: Vivian Høxbro (aktuel med udsendelse i DK4: Dansk 

strikkekunst) vil vise nogle striktrøjer fra Falster, og der vil være 

eksempler på strikmønstre derfra. 

 Kl. 20.30-21: kort orientering fra sekretariatet. Det nye www.dragt.dk 

går forhåbentlig i luften 24. maj, så I har mulighed for at orientere jer 

inden landsmødet. 

 

Godnat og tak for i dag. 

  

mailto:tem@dengamleby.dk
http://www.aabne-samlinger.dk/
http://www.dragt.dk/


Overnatningsmuligheder:  

1 ) Ebsens Hotel, Maribo (tlf. 54 78 10 44), www.ebsens-hotel.dk 

Enkeltværelse u/bad: 495,-, Dobbeltværelse u/bad: 595,-, Enkeltværelse med 

bad og toilet:  595,-, Dobbeltværelse med bad og toilet: 795, 

Alle priser er inkl. morgenmad 

 

2) Maribo Vandrerhjem  - Danhostel (tlf. 54 78 33 14) 

Ligger smukt ved søen, og der er en sti på ca. 1,5 km. langs søen hen til 

Frilandsmuseet. 

4 sengsværelse, i alt 450,-, Dobbeltværelse, i alt 350,-, Enkeltværelse, i alt 

340,-, Dertil skal lægges køb af gæstekort (35,-) + morgenmad (50,-) 

 

3 ) Birgitta Søstrene, Maribo (tlf. 55 72 85 16), 

www.sanktbirgittakloster.dk 

I tilknytning til klosteret har nonnerne et gæstehus, hvor de gerne tager imod 

både enkelt personer og mindre grupper. Alle værelser er med eget bad, og 

der er mulighed for morgenmad. Pris: Enkeltværelse 500 (inkl. morgenmad), 

Dobbeltværelse 900 (inkl. morgenmad). 

 

Onsdag den 26. maj 2010, kl. 9. 

Vi mødes på 

Museum Lolland-Falster 

Amtsforvalterboligen 

Friesegade 40 

Nykøbing F.  

 

Hvis der er flere end 30-35 deltagere, flytter vi til en anden adresse i byen – I 

hører nærmere. 

 

 Kl. 9.00-9.20: Ulla Schaltz, lederen af Museum Lolland-Falster: 

Introduktion til museet og om stoffer, der er blevet fremstillet af Duran 

(www.durantextiles.com) 

 Kl. 9.20-10.00 : Anne Hedeager Krag: Fortæller om Tekstilsamlingen 

og Birgit Schytt. Hendes Majestæt Dronningen tildelte 7. januar 2009 

den kongelige belønningsmedalje med krone til Birgit Schytt, gennem 

50 år tilknyttet tekstilsamlingen. Fremvisning af særligt interessante 

tekstiler.  

 Kl. 10.00-10.30: Kaffepause 

 Kl. 10.30-11.15: Besøg i tekstilsamlingen, hvor udvalgte tekstiler er 

fundet frem. Vivian Høxbro deltager.  

 Kl. 11.30-12.30: Frokost i Czarens Hus www.restaurantczarenshus.dk) 

Her anbefales det at vi bestiller stedets klassiker, som er Gammeldags 

æggekage, kr. 95. + drikkevarer 

 Kl. 12.30-16: Dragtpuljens landsmøde: 

 Marie Riegels Melchior: Dansk på mode! Om ph.d.-afhandling om 

design, identitet og historie i dansk modeindustri. 

 Trine Borake Arkæologiske tekstiler fra nyere tid - reflektioner om 

registrering. 

 Maj Ringgaard: Ph.d. projekt om 1700tals tekstiler.  

 Minna Kragelund: Forunderlige udtryk - om oplevelse og blinde vinkler 

i tekstilforskningen. 

 

Nyt fra arbejdsgrupperne og sekretariatet. 

 

Med venlig hilsen  

 

Tove Engelhardt Mathiassen 

Puljesekretær 
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