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Deltagere: Camilla Luise Dahl, Kitt Boding-Jensen, Ellen
Elisabeth Jensen, Catharina Oksen, Tove Engelhardt Mathiassen
(puljesekretær og referent)
Afbud: Torsten Grunwald, Kristine Holm-Jensen
Dagsorden:
1. Arbejdsstrukturer – erfaringerne hidtil – hvad kan vi
forbedre?
2. Beslutningsprocesser og redaktørposten
3. Engelske oversættelser?
4. Anonym læser – er vi klar til det? Hvordan organisere?
5. Evt.
Ad 1. For deltagerne i arbejdsgruppen vedr. Dragtjournalen er
der ikke afsat tid til projektet i arbejdstiden, så det foregår som
fritidsarbejde. Fra starten har gruppen arbejdet med en flad
struktur og med en intention om, at redaktørposten skulle gå på
skift. Begge dele bør strammes op:
Tidsproblematik:
a. Cath påtager sig al layout, så Camilla bliver lettet for
denne opgave. Det forudsætter, at forfattervejledningen
bliver ændret med nye deadlines og udgivelsesdatoer, da
Cath skal have en måned til dette arbejde.
b. Forfatterrettelserne skal være inkorporeret i Worddokumenterne, før Cath får dem. Efter opsætning kun
korrekturrettelser som stavefejl mv. Ingen

c.
d.

e.
f.

indholdsrettelser. Redaktionen skal håndhæve
artikellængderne i forfattervejledningen.
Rækkefølgen på artikler og andre bidrag kan ikke ændres,
efter at Cath har fået materialet til layout
Vedr. boganmeldelser kan der også spares tid.
Dragtjournalen kan evt. indlede samarbejde med en
kompetent bibliotekar, som i forvejen udarbejder lister
over nye udgivelser på feltet. Tove tager kontakt. Vi kan
arbejde med kortere omtaler og ikke deciderede faglige
anmeldelser. Forskellige modeller kan kombineres for
eksempel 1-2 anmeldelser pr. nummer og resten kun en
liste eller kortere omtaler. Thomas Meldgaard fra
Arbejdermuseet vil indgå i arbejdet. Ellen ligeså.
Arbejdsgruppen kontakter Marie Riegels-Melchior for et
samarbejde om dette.
Billedbehandling af dias. I nødstilfælde kan Tove hjælpe til.
På længere sigt kan det være praktisk at ændre
opsætningen fra fodnoter til slutnoter, fordi fodnoter er
mere tidskrævende. Forslaget venter til senere.

Camilla ændrer forfattervejledningen med alle nye punkter og
sender en ny version til Tove, som får den lagt på www.dragt.dk
Tove kontakter Kirsten Toftegaard angående hendes bidrag til
punkt 1.
Ad 2. Beslutningsprocesser og redaktørposten.
Kitt vil gerne udtræde som ansvarshavende redaktør og overgå
til at arbejde med faglig redaktion, pressearbejde og
Dragtjournalens kontaktflade. Ellen vil gerne læse korrektur og
skrive boganmeldelser. Puljesekretæren vil løbende opfordre sine
kontakter til at skrive til Dragtjournalen. Camilla påtager sig
opgaven som ansvarshavende redaktør. Det blev besluttet at
holde et årligt møde med puljesekretæren, hvor temaet er de
strukturelle beslutninger. De øvrige redaktionsmøder/
arbejdsgruppemøder holdes ad hoc. Ved landsmødet i
Sønderjylland vil arbejdsgruppen orientere om arbejdet.
Desuden vil puljesekretæren holde et ”salgsindlæg” og efterlyse
følgende:
a. Faglige medredaktører indenfor områderne nyere tid,
arkæologiske tekstiler samt bevaring. Det skal pointeres,
at interesserede kun skal melde sig til arbejdet for et
nummer af gangen.
b. Tre-fire fagfællelæsere jvnf. dagsordenens punkt 4.
Ad 3. Via Else Østergård har Camilla fået kontakt med en
kollega, som evt. vil oversætte artikler fra Dragtjournalen til
engelsk. Det affødte en større drøftelse. Det bliver for
omfattende at foretage layout på to sideløbende Dragtjournaler
(en dansk og en engelsk version), den ansvarshavende redaktør

skal til enhver tid sikre sig forfatterens tilsagn om oversættelse
af deres artikler og bidrag. Camilla tager kontakt for at få mere
information. Der var enighed om, at det ville være oplagt at
forfatterne skrev kortere resuméer af deres artikler med henblik
på engelsk oversættelse.
Ad 4. Videnskabelige publikationer fordrer anonyme læsere.
Målsætningen er at arbejde med blandede numre, hvor nogle
artikler vil blive læst af en anonym, faglig læser. Dette skal
fremgå af kolofonen.
Ad 5. Intet til evt.
Med venlig hilsen
Tove Engelhardt Mathiassen
Museumsinspektør og puljesekretær

