
E-tidsskrift. Dragtpuljen. 1. arbejdsmøde. 

Dato: 15. maj 2006 
Sted: CTR 
Tilstede: Camille L. Dahl, Kirsten Toftegaard og Kitt Boding-Jensen 
Referent: Kitt Boding-Jensen 
 
Dagsorden  
1. Navn  
2. Forside 
3. Indhold 
4. Redaktionsgruppe 
5. Evt.  
 
1. Navn.   
Garderobe 
Klæ´r 
Dragt 
…? 
Ingen endelig beslutning, så vi hører gerne din mening, Tove. 
Det skal besluttes hurtigst muligt.  
 
2. Forside 
Camilla har lavet et forslag, som hun præsenterer for os ved næste møde.  
 
3. Indhold/opbygning.  
- Kort indledning ved den ansvarshavende redaktør. 
- Artikler. Længere artikler ca. 5-10 sider 
- Korte meddelelser. 3-5 sider. (mindre artikler o.lign.) 
- Varia. (opslag, noter, annonceringer mm.)  
- Anmeldelser. Redaktionen forsøger så vidt muligt at holde sig à jour med ny litteratur og 
interessante udstillinger. Samtidig opfordres Dragtpuljens medlemmer til at byde ind.  
Både dansk og udenlandsk litteratur og udstillinger kan anmeldes. 
Litteratur; både bøger og artikler. Skal kunne anskaffes gennem et bibliotek, da der ikke er 
økonomi til at fremsende et anmeldereksemplar.    
Udstillinger; Kirsten Toftegård formulerer retningslinier for udstillingsanmeldelser. Skal favne 
museers forpligtelser; indsamling, registrering, bevaring, formidling, forskning.  
- ”Månedens genstand”. En genstand eller et fænomen præsenteres med et billede og en kort 
tekst. Skal gå som en stafet mellem museerne, der inviterer hinanden til at præsentere en 
genstand/fænomen indenfor dragtverdenen.  
(Blev vi enige om et navn?) 
 
4. Redaktion  
Vi blev enige om en flad struktur, hvilket vil sige, at ansvarshavende redaktør går på omgang 
internt i redaktionsgruppen. Ved første udgivelse er vi dog fælles om ansvaret.  
 
5. Evt.  
Udgivelse:  
2 gange årligt. December og juni. På dragtpuljens årsmøder i marts og august/september vil vi 
kunne opfordre og hverve forfattere mm.  
1. udgivelse: 
Formalia skal præsenteres, hvilke retningslinier er der for publikationen. Forfattervejledning 
mm. 
Tværfagligt sigte; kunsthistorie, arkæologi, historie, etnologi/-grafi, antropologi, design. 
Sprog; Skandinavisk, men også muligt på andre fremmedsprog. 
Noter; skjult note. Det fungerer bedst på nettet, da man undgår at skulle scroll-le.  
Litteratur; efternavn, fornavn: titel. Årstal. Litteratur præsenteres efter hver artikel. 



E-tidsskrift. Dragtpuljen. 1. arbejdsmøde. 

Konkrete forslag til indhold: Tidens Tøj artikel. Månedens genstand. Marilyn Monroes kjole. 
Museum Erotica. 
 
Næste møde mandag den 12. juni 2006 kl. 16. Vi mødes på CTR og finder et roligt sted på 
KUA. 
 
Dagsorden: 
1. Forside, forfattervejledning mm. Camilla præsenterer. 
2. Editor note/retningslinier færdiggøres. Herunder Museums retningslinier. Kirsten udarbejder 
forslag til sidstnævnte. 
3. Brev udfærdiges, hvor de foreløbige beslutninger præsenteres, og der lægges op til 
kommentarer fra dragtpuljens medlemmer. Kitt udfærdiger forslag til struktur.  
4. Evt.  
 


