
2. marts 2011 

Puljesekretæren 

 

Referat fra det 21. arbejdsgruppemøde  

25. februar 2011 

Fredericia Museum 

 

 

Mødedeltagere:  

Susanne Lervad, Centre for Textile Research og TermPlus 

Else Østergård, Nationalmuseet 

Ingeborg Cock-Clausen, Virum 

Maj Ringgaard, Centre for Textile Research og Nationalmuseet 

Karin Grønning, Fredericia Museum 

Kirsten Leer, Viborg 

Inge Margrethe Davidsen, Gilleleje Museum 

Catharina Oksen, Middelaldercentret ved Nykøbing Falster 

Anne Hedeager Krag, Næstved 

Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By (puljesekretær og referent) 

 

 

Kære alle! 

 

Tak til Karin og Fredericia Museum for at være værter til mødet. 

 

De seneste tre møder har vi klaret med mail-korrespondance efterfølgende, 

så vi afholdt faktisk gruppens 21. møde på Fredericia Museum. 

18-arbejdsgruppemøde 25. maj 2009 i Den Gamle By 

19-arbejdsgruppemøde 23. oktober 2009 på Nationalmuseet 

20-arbejdsgruppemøde 17. maj 2010 på Centre for Textile Research 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Flere støttemeddelelser? – Maj har foreslået ICOM-Costume – kan vi 

gøre flere ting på det felt? 

2. Kirsten Leer. Forslag til snak med KUAS om textilnet.dk. Tilsvarende 

kunne vi måske drøfte det med ODM.  

3. Susanne Lervad orienterer om professor Bolette Sanford Pedersens 

forskning samt om bogen Textile Terminologies i CTR's 

publikationsserie - med et bidrag bl.a. fra hendes franske kollega 

Pascaline og Susanne. 

4. Else Østergårds forslag om professionel hjælp til forbedringen af vores 

ansøgning mod betaling – alle undersøger mulighederne og kommer 

med indspil 

5. Siden sidst 

6. Hvor længe skal vi blive ved med at kæmpe? 

7. Evt. 

 

På selve mødet blev punkt 1 og 4 lidt sammenblandet – referenten har 

forsøgt at rede trådene lidt ud.  

 

 

Ad. 1. Maj fik på sidste ICOM-Costume møde god respons på projekt 

textilnet.dk. Flere ICOM-medlemmer vil gerne kunne koble sig på 

systemet. Det giver internationale uviklingsmuligheder. Tove kontakter 

præsidenten for ICOM-Costume, Katia Johansen angående en 

støttemeddelelse. Maj fortalte, at professor Klavs Randsborg mener, at 

initiativet er vældig godt.  



 

Ad. 2. Tove fortalte, at hun 21. februar 2011 søgte Kulturarvsstyrelsen om 

midler til projektet via puljen til digitalisering og digital formidling. 

Direktøren for ODM skal spørges om han kan give os gode idéer og 

kontakter.  

 

Ad. 3. Susanne omdelte et spændende kompendium om DanNet, Center 

for Sprogteknologi på Københavns Universitet og Det Danske Sprog- 

og Litteraturselskab. Det handler om relationer mellem ord eller 

begrebshierarkier. Professor Bolette Sandford Pedersen, Center for 

Sprogteknologi, ser samarbejdsmuligheder med vores arbejdsgruppe, 

fordi hun gerne arbejder sammen med specialister på fagområder. Det 

blev besluttet at holde det næste arbejdsgruppemøde på Centre for 

Textile Research, hvor Bolette Sandford Pedersen vil komme med et 

oplæg. (Ref. Bemærk: Efter mødet i Fredericia har Susanne fået en 

aftale med Bolette Sandford Pedersen 23. maj 2011 på Centre for 

Textile Reseach). Susanne præsenterede bogen Textile Terminologies 

og opfordrede til at cirkulere bogen i arbejdsgruppen. 

 

Ad.4. Forslag om forbedringer af selve ansøgningen. Gruppen enedes om 

at kontakte for eksempel en journalist til at se nøjere på ansøgningen. 

Forinden sender Tove en version ud til arbejdsgruppen til kommentar. 

De nye forslag, der opstod på mødet, bliver inkorporeret i denne 

version. Desuden kom der flere forslag om fonde, man kunne søge. 

Anne tilbød at sende en liste med 20 forslag om fonde til Tove, som 

sender en oversigt til Anne over de fonde, der allerede er søgt. Cath 

påtog sig at holde øje med ministeriernes puljeopslag. Else kontakter 

Jørn Lund angående en støttemeddelelse. Inge-Margrethe påtog sig at 

undersøge kontaktpersoner i de store avisers fonde mv. Kirsten 

nævnte, at ingen kender os. Flere forslag om hvordan vi kommer ud 

over rampen. Det arbejder vi videre med. Ingeborg orienterede om det 

nordiske samarbejde om tekstiler og terminologi i 1970erne og 

1980erne. Arbejdet udmøntede sig i publicering af oversigter over 

stofprøvesamlinger i de nordiske lande. Kan bruges som en 

samarbejdsmodel fremover. Else nævnte, at der er stigende interesse 

for Nordisk samarbejde. Tove kontakter Margareta Nockert. Ingeborg 

viste sit spændende arbejde med definitioner af stoffer og dragter for 

Holger Rasmussen. Tove mente, at en stor del af forskningsarbejdets 

retning er gjort i det materiale, som Ingeborg har samlet.  

 

Ad.5. Tove orienterede om ansøgninger siden sidst. 

 

Ad. 6. Vi besluttede at fortsætte arbejdet. Inge-Margrethe tilbød at 

arbejde videre med forskningen i ord, når hun om kort tid forlader 

Gilleleje Museum. Susanne undersøger, om databasen kan lægge i en 

dropsboks. Susanne foreslog også at vi retter henvendelse til projektet 

Nordlige Verdener. Oplagt mulighed.  

 

Ad. 7. Intet. 

 

 

 

 Dragthilsner Tove 

 

 

 

 

 

 


