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Kære værter, indlægsholdere og mødedeltagere! 

 

Tak for sensommerens landsmøde på Viborg Museum og Blicheregnens 

Museum i Thorning.  

 

Vi mødtes på Viborg Museum, hvor Margit Petersen, Rikke Smidt og 

Liselotte Sørensen viste rundt i udstillingen ”Sko – fodtøjet fortæller alt”, 

som de alle tre har arbejdet intenst på fra hver sin vinkel, konservator, 

etnolog/formidler samt fodterapeut, så en ægte synergi var opstået. Margit 

har arbejdet med de arkæologiske sko fra Søndersø-udgravningerne, og alle 

tre var enige om, at skoen skulle have en kulturhistorisk vinkel i udstillingen. 

Det var en stor udstilling med mange eksempler på fodtøj opdelt i temaer 

som sko & mode, sko & kultur, sko & kvinder, sko til alt, nemlig de 

nødvendige sko, de fornuftige sko og de ortopædiske sko, sko & variation, for 

eksempel sandalen eller mokkasinen som type, samt sko & håndværk, og 

Rikke fortalte da også, at målet var at bidrage til at vise civilisationens 

historie via sko.  Moden blev tematiseret i første rum med en catwalk med en 

tidslinje fra den ældste sko i Danmark, over sko med selvstændige såler, 

randsyning, forskel på højre og venstre sko, stiletten og til de mange nuancer 

i signalerne, som udsendes via sko og deres materialevalg. Der var indlånt 

fodtøj fra hele verden fra Tuxens samling på Moesgård Museum og temaet om 

sko & kvinder blev understøttet af en film, som er fundet på YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=UxLAhG0NsMc     

 

Rikke skulle dagen efter landsmødet medvirke i radioprogrammet Romerriget 

på Radio 24-7 i et temaprogram om sko. Man kan høre det her: 

http://arkiv.radio24syv.dk/video/7008912/romerriget-uge-37-2012-1 

 
Fra Tuxens samling 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UxLAhG0NsMc
http://arkiv.radio24syv.dk/video/7008912/romerriget-uge-37-2012-1


 

 
Støbenet på en ny måde i temaet ”Sko til alt” 

 
 

 

Mariann Ploug foreslog, at materialet bliver udgivet som bog. Det er også en 

mulighed at lave et temanummer af Dragtjournalen om sko.  

 

Michael Bækskov Thomasen: "Som fod i mule: Et nærmere kig på 

komuleskoen". Michaels foredrag tog udgangspunkt i hans arkæologiske 

speciale fra 2008, hvor han havde fokuseret på komuleskoens fremkomst, 

udvikling og forsvinden med fire overordnede spørgsmål om nærmere 

datering, typologi & udvikling, geografisk & social udbredelse samt 

fremstilling/teknisk ophav. Michael arbejder selv med konkret fremstilling af 

sko (– se billede nedenfor). Komulesko defineres som (1) en sko fra første 

halvdel af 1500-tallet, (2) lavt skåret (udringet), (3) med bred tå, flad eller 

fladt rundet, (4) symmetrisk og (5) brugt af overklassen og landsknægtene. 

De tidligste afbildninger er fra Frankrig og Tyskland cirka 1480-1490. Michael 

har systematiseret materialet i tre typer. A: den mest almindelige, trapezoid 

med lige sider, oftest lavtskåret – findes dog også i andre modeller – mere 

gracil (udringet) fra cirka 1510-15. B: også kaldet ”hornsko” har 

udspringende tåparti, ”horn”, lige eller indsnævrede sider, ses fra cirka 1520. 

Det er en civil mode, den ses ikke hos landsknægtene, 1500-tallets 

lejesoldater. C: ses fra cirka 1520. Konkave sider og fra cirka 1525-30 stadig 

mere gracil, muligvis skabt af landsknægtene, som af kejser Maximilian fik lov 

at klæde sig, som de ville. Type C danner også mode i det civile.  

 



 

 

Komulesko ses i Europa fra England til Italien, Spanien til Finland og på 

afbildninger ses den hos overklasse og tjenestefolk, kunstner og staldknægt; 

men ikke hos bønderne. Danske afbildninger ses som udskårne trærelieffer, 

maleri, kalkmaleri, gravsten og gravrelieffer. Af Nationalmuseets samlinger 

fremgår, at alle typer har været brugt i Danmark. Komulesko forsvinder fra 

billeder af landsknægte cirka 1545-50 og fra andre billedkilder cirka 1570-75. 

Teknikken er et nybrud i forhold til oldtidens og middelalderens vendte sko 

(syet fra vrangen og vendt), hvilket indebar en grænse for læderets tykkelse. 

Randsyning kommer formodentlig fra 1400-tallets tøfler, ”pantoufle”, chinella 

– de sidstnævnte fra Spanien i ren læder. Med randsyning kan man arbejde 

med kraftigere, mere holdbart fodtøj, med forstærket hæl- og tåparti. De var 

mere velegnede til de nye vejbelægninger i samtiden. Den tekniske udfordring 

var at få skoen til at blive på foden uden rem. Specielt type B-skoene blev 

udstoppet med dyrehår etc. for at holde faconen. Intet tyder på brug af 

indersko. Kvinders brug af komulesko mere afdæmpet end mændenes 

forgangssko, det var avangarde! 

 

Inger Michelsen viste rundt i den faste udstilling på Blicheregnens Museum 

med særlig fokus på dragter og dragtdele. Museer stammer fra 1979 og er 

indrettet i udlængerne til en præstegård fra cirka 1900 bygget på det sted, 

hvor St. St. Blicher var præst. Her var dåbstøj fra 1772, Charlotte Amalie de 

Schinkel fra Hald og fra begyndelsen af 1800-tallet. 

 

 
 

 
 

 



Dragterne indgik i den overordnede historie om egnens historie og livet på 

egnen med for eksempel en brudekjole fra 1862 og en konfirmationskjole fra 

begyndelsen af 1900tallet og en broderet klædesvest fra de indvandrende 

såkaldte kartoffeltyskere. I 1979 blev tre små museer slået sammen, så på 

nogle genstande er der gamle nummersystemer, som endnu ikke er overført 

til Museernes Samlinger, så her forestår et arbejde. 

 

 
Arbejdstrøje med mange lapninger og stopninger 

 

Karen Boe viste rundt i museets særudstilling: Britt-Marie Christoffersons 

”Stikning – ett hantverk at utveckla”, der åbnede 1. september og bliver på 

museet frem til 25. november, 2012. Britt-Marie Christoffersen er født i Borås 

for 75 år siden og er uddannet designer i Borås og Stockholm på en tid, hvor 

strik ikke indgik i uddannelsen. 

 

 



 

Hun fik et statslegat til at studere historisk strik og rejste rundt til svenske 

museer og til forskellige egne af Sverige, hvor strik havde stor betydning 

langt op i 1900tallet blandt andet i Helsingland og i Norrland så hun strik af 

den dygtige strikker Märta Stina Abrahamsdotter, som strikkede for folk som 

sin levevej. 

 

 

 

[Ref.: Her er et link med mere information om Märta Stina: 

http://www.slojdmagasinet.nu/tekniker_stickning_marta-stina.htm] 

 

Udstillingen er en del af Britt-Marie Christoffersens systematiske 

eksperimenter med de tekniske muligheder i strik. Hvert tema var strikket op 

i prøver monteret i sektioner på væggene og med teknikkerne anvendt i trøjer 

sat op på stativer ude på gulvarealet.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Landsmødet med nyt fra arbejdsgrupperne og dragtnyt: 

 

Dragtnyt: 

 

Kristine Holm-Jensen, Textilforum: Orientering om retrokoncepter, som var 

et samarbejde mellem erhvervslivet, Centre for Textile Research, Moving 

Minds, Textilforum og Innovationsnetværket finansieret af Center for Kultur- 

og Oplevelsesøkonomi (CKO). CKOs rolle er at få forskning ud til små og 

http://www.slojdmagasinet.nu/tekniker_stickning_marta-stina.htm


mellemstore virksomheder. Det er støttet af videnskabsministeriet. 

Deltagende virksomheder i retrokoncepter var Katvig ApS, Haugland 

Collection, Skriver Collection, Lene Bjerre Design A/S, Danish Art Weaving 

A/S og Georg Jensen Damask A/S. Projektet var opdelt i fem sektioner, 

nemlig  

 

 Forventningsafstemning 

 Første workshop ude i virksomhederne med idé-generering, hvor en 

forsker havde givet et indlæg (for eksempel Tove Engelhardt 

Mathiassen hos Georg Jensen Damask i Kolding), Textilforum havde 

vist museumsgenstande frem og Moving Minds havde benyttet 

metoder fra improvisationsteater. Gule post-it-sedler havde været en 

integreret metode.  

 Internt arbejde i virksomhederne. For eksempel havde Danish Art 

Weaving set genstande af olmerdug i workshoppen. Firmaet havde 

tidligere haft en serie med møbelstof med stribesætning efter 

olmerdug. Efter workshoppen havde de genset disse egne tekstiler fra 

tidligere, nytænkt farvesætning og striber og havde produceret dels 

møbelstof dels en nytænkning af marokkopuden. 

 
Fra afslutningskonferencen i Den Gamle By 
 

 (Internt arbejde fortsat) Georg Jensen Damask havde gennemgået 

hele deres egen samling, sådan at den fremover kunne være et aktivt 

element i firmaets idéudvikling. De havde produceret valmuedugen af 

Nina Ferlov – nu med vand- og smudsafvisende coding. 

 Anden workshop, hvor temaet var story-telling. Produkter får værdi 

gennem de historier, der fortælles om dem. 

 Til slut evaluering samt nu arbejdes på en bog henvendt til 

virksomheder samt på en udstilling, hvis målgruppe er designere med 

videre. 

 

Kristine Holm-Jensen: ”Om tilegnelse af kompetencer inden for 

trikotageindustrien 1950-90”. Emnet for Kristines nuværende projekt er 

indsamling af tavs viden i midtjysk trikotageindustri. Hun har været frikøbt 

via rådighedssummen i 6 måneder i 2010 og hendes fokus har først været på 

strikkere, senere bliver fokus syerskerne. Tekstilproduktionen flytter ud fra 

området ved Herning-Ikast-Brande og til Asien, så viden om maskinerne og 

deres håndtering kan gå tabt. Kristine har fokuseret på, hvordan denne viden 

blev skabt gennem oplæring fra bunden, sidemandsoplæring og via værkfører 

og også via rejsemontøren, når nye maskintyper blev introduceret. 

Tekstilklyngen med de forskellige virksomheder har snarere været 



konkurrenter end kolleger i formidlingen af tavs viden. Målet er publicering – 

gerne via en bog.  

 

Kirsten Gravesen: ”En samling børnekjoler med smocksyning.” Dansk 

Industrimuseum har via en genbrugsbutik fået indleveret en donation af 

barnekjoler nogle med ballonbukser; men uden proveniens.  

 
 

Kirsten efterlyste viden om kjolerne. 

Kirsten Rykind-Eriksen fortalte at hun på Nykøbing Falster Sy & 

Tilskærerskole syede tilsvarende i 1960 

Mariann Ploug nævnte, at børnehaver i 1950’erne og 60’erne brugte sådanne 

sæt. 

Gode idéer sendes til Kirsten: klaedeskabet@industrimuseet.dk 

 

Marie Mønster Døllner: ”Didaktik i udstillinger og udstilling af beklædning”. 

Marie har skrevet speciale om Kunstindustrimuseets, nu Designmuseum 

Danmarks udstillinger af dragt fra 1890 til 2011 på Danmarks Pædagogiske 

Universitetsskole ud fra et didaktisk perspektiv. Marie  tog afsæt i et citat af 

den amerikanske dragtforsker Jean J. Drusedow: 

“Because exhibition visitors wear clothes themselves, displays of dress are 

one of the most accessible exhibition subjects. Each visitor has an immediate 

reaction to what is seen and can identify physically as well as aesthetically 

with a garment. Exhibitions of dress can provide a concrete and human 

understanding of a specific historical period or foreign place and yield an 

enhanced appreciation for life and art beyond the personal experience of the 

visitor.”  

mailto:klaedeskabet@industrimuseet.dk


Drusedow, J. L. (2010): Dress and Fashion Exhibits. In: Berg Encyclopedia of 

World Dress and Fashion, Volume 10 – Global Perspectives, Part 5: Dress and 
Fashion Resources Worldwide.    

Hun brugte Georg Heins model af dannelsesteorier for at analysere, hvor 

rækken af udstillinger befandt sig i et læringsrum i museet. 

George Hein: Model over dannelsesteorier

Hein, G. E. (1998): Learning in the museum. Routledge, Oxon.  

 
 

Hvordan kan et museum formidle budskabet? Hvordan hænger indholdet af 

udstillingen sammen med dens form, metodik og formål? Marie har opdelt 

udstillingerne i tre perioder via sin diskursanalyse, nemlig (1) de 

genstandsbaserede udstillinger fra 1890 til 1965. Her var materialer og teknik 

i fokus, og udstillingerne med historisk indhold byggede på positivistisk 

videnskabsopfattelse; mens udstillinger af samtidsværker var mere 

opbyggede som galleriudstillinger. De kulturbaserede udstillinger(2) løb ifølge 

Maries periodisering af stabelen mellem 1966 og 1999. De havde som mål at 

give kulturhistoriske forklaringer frem for tekniske. Tredje periode (3) fra 

2000 til 2012 benævnte Marie den kunstneriske. Maries konklusioner var, at 

udstillinger bliver tydeligere, hvis udstillingsformen underbygger det, man 

gerne vil fortælle, og hun viste nogle eksempler fra sin bachelor-opgave om 

Valdemar Slots kjolen. 

 

Nyt arbejdsgrupperne. 

 

1. textilnet.dk ved Birka Bitsch som er projektansat af dragtpuljen og 

arbejder med en elektronisk ordbog over historiske og nutidige dragt- 

og tekstilord. Sidste nyt er, at Termplus trækker sin database ud af 

arbejdet, fordi den ikke bliver opdateret. I stedet har dragtpuljen 

indhentet to tilbud og har accepteret det fra webmaster på dragt.dk 

Mouseketeers, som benytter MediaWiki til løsning af opgaven. Det er 

derfor et allerede udviklet, stabilt system, som er fremadrettet. 

Desuden var tilbuddet billigst af de to. 

 

2. Nyt fra redaktionsgruppen for dragt.dk ved Marie Mønster Døllner, 

som startede med at spørge, om medlemmerne brugte siden. Det gør 
de . Marie har gennemgået medlemslisterne og stille dem alfabetisk 

op, desuden forslog hun, at rundsendingen med debatter mv. blev 

afskaffet og samlet i et nyhedsbrev ca. en gang om måneden. Man 



kunne måske også lave en netværksgruppe på internettet. Det skal 

overvejes. Nyhedsbrevet blev vedtaget – bortset fra den særlige 

mailingliste vedr. konferencer mv., hvor Tove tit får tingene meget 

sent i forhold til deadline, så den mailingliste består. 

 

3. Regin-gruppen ved Tove Engelhardt Mathiassen Gruppen har 

arbejdet på forbedring af registreringsværktøjerne for dragt i Regin. 

De indbærer dels undergrupper til ensartet og systematisk registrering 

af dragt over hele landet dels måltagningstegninger, som Eske 

Wohlfarth har lovet, at vi kan vedhæfte i vores registreringer i Regin. 

Nu er arbejdet så langt, at dragtpuljen har indhentet til tilbud på 

implementering, så det kommer med i den kommende ansøgning til 

rådighedssummen. 

 

4. Dragjournalen ved Kirsten Rykind-Eriksen. Medlemmerne viste god 

respons på Dragtjournalen 8 og Kirstens store indsats. Kirsten havde 

ændret lidt på strukturen og havde skrevet et forord. God idé. Det var 

stemning for at bevare forfatterlisten bagi, så man kender forfatternes 

udgangspunkt. Tove fortalte, at det kommende nummer formodentlig 

bliver et særnummer med et artikel af Lotte Paludan, billedredaktion af 

Maj Ringgaard og arbejdsgrupperedaktion ved Kitt Boding-Jensen. 

Herefter kunne det være en idé med et særnummer om sko. 

 

Aftaler om næste landsmøde: Køge Museum har inviteret til møde i marts. 

Nærmere dato følger.  

 

 

Dragthilsner 

Tove 

 

 

Tove Engelhardt Mathiassen 

 

Museumsinspektør 

Den Gamle By 

Viborgvej 2 

DK-8000 Aarhus C. 

Tel +45 86 12 31 88 

Dir +45 41 85 07 82 

tem@dengamleby.dk 

www.dengamleby.dk  
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Deltagerliste ved landsmødet i dragtpuljen 10. september 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet Skjelsager, Farum 

Birgit Grønnebæk, Kvindemuseet i Danmark  

Birka Bitsch, Den Gamle By (projektansat af dragtpuljen) 

Birthe Jensen, Vendsyssel Historiske Museum 

Ellen Warring, Odense Bys Museer  

Gitte Nødskov, Karup 

Hanne Hjerrild Smedemark, Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 

Hanne Melvej, Den Gamle By  

Helena Bergier, Kvindemuseet i Danmark  

Inger Michelsen, Blicheregnens Museum  

Inger Thorup, Hadsund 

Inger-Marie Holm, Gjern 

Ingrid Mortensen, Viborg 

Julie Størup, Aarhus Universitet 

Karen M. Boe, Silkeborg Kulturhistoriske Museum  

Karen Woer, Den Gamle By 

Kirsten Gravesen, Danmarks Industrimuseum  

Kirsten Rykind-Eriksen, Randbøl 

Kristine Holm-Jensen, Textilforum  

Line Højgaard, Silkeborg Kulturhistoriske Museum  

Liselotte Sørensen, Viborg Museum 

Margit Petersen, Viborg Museum 

Mariann Ploug, Varde Museum  

Marie Mønster Døllner, København 

Michael Bækskov Thomasen, Odder 

Rikke Smidt, Viborg Museum  

Tina Ejlertsen, Ringe Museum 

 

Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By og puljesekretær  

 

 

 


