Referat fra møde i Regin-gruppe Den Gamle By, Århus onsdag den 6. juni

Til stede Ida Hansen, Herning; Lisbeth Green, Horsens og Lita Rosing-Schow, Gilleleje.
UNDERGRUPPER
Vi så på og diskuterede de forlæg til undergrupper som deltagerne havde med. Lisbeth har allerede
lagt en del undergrupper ind i regin, som hun bruger til daglig på museet. Undertegnede har med
vilje ikke lagt nogen ind i den senere tid, og Ida har ikke lagt mange ind. Men vi sammenlignede
dem, som hører med i den Grønne Registrant, dem Lisbeth har og dem fra Søgaards Registrant, som
Tove Engelhardt havde sendt os.
Lisbeth vil nu derhjemme sammenføje de forskellige forslag til undergrupper, som så kan udlægges
til videre diskussion.
Desuden blev vi enige om at forelægge emnet på det kommende Dragtpulje-møde til september
med henblik på at få respons fra deltagerne.
Det er også meningen at undergruppe-forlægget skal lægges ud på Dragt.dk sådan at alle har adgang
til oplægget. Ønsket er at alle museerne skal bruge de samme undergrupper, og at de desuden skal
komme med nye input eller forslag.
Vi foreslog også Tove at ordene i terminologi-gruppen blev sat sammen med Hoved- og
undergruppe, sådan at man med det samme man slog f.eks. krave op, fik den gruppe kraven hører
med i.
Det forslag syntes Tove godt om.
MÅLTAGNING
Et andet emne, som blev diskuteret på mødet, var de måleenheder, som angives i regin-systemet
under Opret genstand/Beskrivelse. Her er det muligt i kasser at angive Bredde, Højde, Tykkelse,
Dybde, Diameter og Vægt. Disse kasser er ikke optimale, hvad angår mål af dragter og andre
tekstiler.
Her kom Ida med det forslag at man f.eks. under Bredde kunne markere Livvidde på denne måde:
Bredde/LV; og ligeledes med de andre kasser.
Men her opstår alligevel mangler, da f.eks. en hoftebredde ikke kan komme med, eller hvis dragte
f.eks. består af to dele med hver sine mål.
Lita foreslog at man skulle kunne klikke sig ind i et særligt felt, hvor der simpelthen lå
standardtegninger over nogle dragtdele i et vindue. På disse dragtdele skulle der være indtegnet de
vigtigste mål, hvorpå man kunne angive den specielle dragt egentlige må. Herved opstår der heller
ikke tvivl om hvor på en dragt måle skal tages.
Vi diskuterede muligheden for om Kulturarvstyrelsen overhovedet ville godtage sådan et forslag,
men nåede til den konklusion at vi ville forelægge dem det, måske sammen med det ”skrabede”
forslag som Ida fremkom med og se hvilket svar vi vil få.
Vi vil desuden gerne fremlægge de to forslag for brugerne på museerne, for at høre deres mening
om denne form for måltagning.
Det er nemlig sådan at der allerede i Regin ligger noget, der hedder Vis særlige felter, og herunder
ligger nogle kasser, der specielt har med våben at gøre!
Referant: Lita Rosing-Schow

