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1. Product placement. Er det muligt gennem reklame at skaffe penge til Dragtjournalen. Dette 
er et fremtidsperspektiv, der først skal overvejes, når flere numre er udgivet, og det skal 
desuden afstemmes med Dragtpuljens regi.  

2. Næste nummer (2) handler om mode og nummeret (nr. 3) efter om dragttilbehør med fokus 
på hovedbeklædning.  

3. Forsiden. Der skal gøres noget ved forsiden. Spørg Kirsten Toftegaard om tilbuddet om at 
kigge på layout af forsiden stadig står ved magt.  

4. Kitt skriver mailudkast til dragtpuljens medlemmer, der præsenterer temaerne for de næste 
to numre. Mailen skal desuden indeholde; opfordring til at skrive til Dragtjournalen, 
opfordring til at få nyt medlem i redaktionen – to er for lidt, 2 årlige numre. 

5. Camilla laver udkast til fondsansøgninger. Det skal dække layout/indtastningsarbejdet og 
gerne generel støtte til bladet, hvis det kan lade sig gøre.  

6. Det er ærgerligt, at linket ikke er kommet op på hjemmesiden endnu. Og måske man i det 
hele taget kunne arbejde med mere synlighed. Link fra forsiden af dragtpuljen eller have det 
under litteratur frem for konferencer.  
Som et fremtidsperspektiv skulle man måske derfor også overveje, at Dragtjournalen får sin 
egen hjemmeside under Dragtpuljen.  

7. Til Dragtpuljeårsmødet i september opfordres medlemmerne til at komme med input samt 
første udgave evalueres mundtligt af deltagerne. Andre behov, ønsker, fokus etv. Idéerne til 
temanumre må også meget gerne komme på tale.  

8. Nr. 2. arbejdstitel. Mode. Kristine H. Jensen, Tekstilforum bidrager med mindre meddelelse 
eller artikel.  
Anja Olsen, Cirkusmuseet bidrager med artikel om cirkusdragter 
Camilla Luise Dahl, mindre meddelelse eller artikel om designeren Anette Meyer, Flora 
Danica 
Thorsten Grunwald anmelder bog om slips 
Laura Valesin, artikel om Max Mara.  
Spørg Marie Riegels Melchior om artikel om dansk mode. 
Joy Boutrup, Kolding Designskole. anmeldelse af bog om innovativt tekstildesign.  
Favoritten. Opfordre Kirsten. Marimekko genstand.  
Camilla Luise Dahl. Nye teorier om mod… 
Kitt Boding-Jensen anmelder bog af .. 
Kort meddelelse. Vinderslev Kirke. Udstilling af fotos med konfirmander over tid.  

9. Da tilstrømningen af materiale er stor, og vi udkommer med to årligt er max sideantal på 
100. Ændres i forfattervejledning/tidsskriftsvejledning. 

10. Deadline nr2. Efterår 2007. Deadline for indlevering 1. september 2007. udgivelse 1. 
december 2007.  
Deadline nr3. Forår 2008. Deadline for indlevering 1. marts 2008. Udgivelse 1. maj 2008 
Rettes i vejledningen.  

11. Materiale til nr.3 Dragttilbehør.  
Thor Ewing. Dragtilbehør i Vikingetiden.  
Lita R-Schouw Gilleleje Museum. Guldbroderi sjællandske nakker.  
Camilla Luise Dahl. Bornholmsk hovedtøj.  



Dorothy. Renæssancens perlehuer 
Bornholmsk hovedtøj. Lene Stenbuk. Opsætning.  
- ønskes nyere tids hovedbeklædning fra samlinger eller andet. Egnsbeklædning. 
Bronzealderen.  
- Christian d. 4.s nathue. Rosenborg Museum.  

       12. Forslag til kommende temanumre; børnetøj, herretøj, byllupstøj – højtider, sko, tekstil 
 

  


