25. september 2007
BRB/TEM

Referat af møde i arbejdsgruppen for dragt- og tekstildatabasen.
Nationalmuseet mandag den 24. september 2007, kl. 11-14
Mødedeltagere:
Else Østergård, Ingeborg Cock-Clausen, Inge-Margrethe Davidsen, Karin
Grønning, Kirsten Leer, Maj Ringgaard og Birka R. Bitsch.
Pkt.1 Siden sidst
Kort info om hvordan arbejdet med databasen skrider frem.
Afklaring af forskellige spørgsmål omkring udformning af tekstforklaringerne:
Længden på ordforklaringerne – Konklusion: de må godt være lange, som
f.eks. teksten til brokade.
Bonniers Store Håndarbejdsleksikon – Kan godt bruges, men helst i
begrænset omfang, da det ikke har kildehenvisninger.
Tidsangivelse for genstanden / begrebet i slutningen af tekstforklaringen –
En god ting at have.
Citater - nøjagtig gengivelse af stavemåde og brug af store bogstaver.
Forslag: Man kan overveje om længdemål skal med som opslagsord.
Toldhistorisk Museum har materiale.
Korrektur: I første omgang sendes alle a-ordene ud til hele arbejdsgruppen
sammen med vores style guide. Men fremover skal vi nok overveje at
udvælge et færre antal personer, hvor nogen ser på det faglige indhold og
andre på det sproglige. Bl.a. fordi det bliver et stort arbejde for forfatteren, at
skulle gennemgå 12 forskellige korrekturlæseres ændringsforslag.
Forslag: Vi kunne spørge Inge Lise Petersen om hun vil gennemse materialet.
Pkt. 2 Ansøgninger
Ny ansøgningsrunde i august, hvor vi har ansøgt 12 fonde, der er foreløbig
kommet negativt svar fra to.
Forslag til hvor man ellers kan lede efter fonde:
Jysk
Banker (har søgt og fået afslag fra Danske Bank)
Bestseller
IT-firmaer
Undervisningsministeriet
Forlag
Pkt. 3 Kilder og pkt. 4 Margrethe Hald og M. Moth næste? slået sammen til
et punkt.
Moth ligger rent tidsmæssigt lidt perifert og er vanskelig og meget
tidskrævende at gå til, så der var bred enighed om at vente med denne kilde.
Margrethe Halds seddelkartotek indeholder tilsyneladende meget få
egentlige ordforklaringer, men rigtig mange kildehenvisninger. Så det vil
også blive meget tidskrævende at arbejde sig igennem dette materiale. Så

også med hensyn til denne kilde besluttedes det at vente. Else vil imidlertid
prøve at undersøge, om der er noget af det kildemateriale som Margrethe
Hald bruger, der går igen. Så kunne man måske tage udgangspunkt i det.
Listen med kildemateriale skal derfor gennemgås igen for at finde ud af, hvad
vi skal tage fat på som det næste.
Forslag: Kalkar, Adresseavisen (Else har gennemgået en del), nordtyske
efterlysninger fra 1700- og 1800 tallet publiceret af Klaus von Tidow.
Men lige nu er der stadig masser af arbejde i Brun Juuls vareleksikon / Erna
Lorenzens seddelkartotek.
Pkt. 5 Hvornår første del af publicering?
Der er udarbejdet ordforklaringer til ordene fra stikordsregisteret i Danske
Dragter, der tidsmæssigt spænder fra 1700 til 1920, og når Brun Juul / Erna
Lorenzens kartotek er gennemarbejdet kan man godt publicere dette første
materiale. Og så blot gøre opmærksom på at databasen er under fortsat
udbygning.
Pkt. 6 Evt.
Maj foreslår et muligt samarbejde med væveren Flemming Lundholm.
Ingeborg nævner, at der måske også er noget at hente hos John Becker, som
har skrevet om silkevævninger og damaskvævninger.

Med venlig hilsen
Birka Ringbøl Bitsch

