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Deltagere: 
Else Østergaard og Maj Ringgaard, Nationalmuseet 
Joy Boutrup, Kolding Designskole 
Karin Grønning, Museerne i Fredericia 
Kirsten Leer, Viborg Stiftsmuseum 
Camilla Luise Dahl, Centre of Textile Research 
Inge-Margrethe Davidsen, Gilleleje Museum 
Tove Engelhardt Mathiassen, Den Gamle By (puljesekretær og 
referent) 
 
Dagsorden: 

1. Afklaring af Camilla Luise Dahls tilknytning til 
arbejdsgruppen 

2. Siden sidst 
3. Joy Boutrups præsentation af orddatabasens nuværende 

tilstand 
4. Hvordan kommer vi videre? 
5. Evt. 

 
Ad 1. Camilla havde efter mødet 16. december 2005 i Den 
Gamle By reageret på referatet, hvoraf det fremgik, at 
dragtpuljens projekt og Camillas projekt med middelalderlige 
termer ikke umiddelbart kunne sammenkædes. Efter en kort 
debat blev konklusionen, at projekterne vil kunne kædes 
sammen, og at det vil være en fordel såvel fagligt som i 
ansøgningsfasen; men at de tekniske udfordringer ved en 
sammenkædning endnu ikke er afklaret. 
 
Ad 2. Tove har været sammen med Ingeborg Cock-Clausen, som 
har overladt arbejdsgruppen alle opslagsordene fra arbejdet til 
National Encyklopædien. Joy har alle de opslagsord, som hun 
arbejdede med til Bonniers Håndarbejdsleksikon. Begge disse 
lister er oplagte at inddrage i arbejdet. Desuden har Tove alle 
Ingeborg Cock-Clausens forslag til relevante kilder til ord. De bør 
inddrages i det store, forestående indtastningsarbejde. 
 



Ad 3. Orddatabasens struktur: Joy præsenterede et 
overbevisende og brugervenligt resultat. Siden kan overskues i 
et blik, og man kommer fra den ene indtastningsmulighed til den 
anden via tabulatorknappen. Joy har desuden løst store tekniske 
problemer med billeder på opslagene. Der er endnu nogle 
tekniske problemer, blandt andet har Access vanskeligt ved at 
kapere den samtidige brug af flere tabeller (kildehenvisninger, 
materialer, stavemåder) ved hver ord. Desuden skal der tilføjes 
endnu en database under overskriften ”udsmykning” til broderi, 
tryk etc. Endvidere mangler vi endnu en løsning på, hvordan 
niveauet med citater (Elses projekt) kan kobles på. Skal 
citaterne have deres selvstændige database eller skal adgangen 
til dem være gennem præcise litteraturhenvisninger? 
Camilla præsenterede sit arbejde med den internetbaserede 
artikelbase på ord. Forsiden mangler endnu; men man kan 
navigere med søgeord, tematisk eller med bogstaver. Billeder og 
fund skal tilføjes senere i arbejdsprocessen. Camillas arbejde 
ligger på nettet på adressen http://pika.dk/middelalderdragt  
 
Ad 4. Hvordan vi kommer videre: 

a. Tove kontakter Eske Wohlfarth og fortæller om projektets 
status samt undersøger, om orddatabasen kan placeres på 
KUAS’ server, og endelig spørger til KUAS’ puljer. 

b. Endvidere undersøger alle i arbejdsgruppen mulige fonde. 
På mødet blev nævnt nogle stykker, som Tove undersøger 
umiddelbart. 

c. Else og Tove nedsætter sig i et underudvalg, som skal 
skrive ansøgninger i maj måned.  

d. Gruppen har tidligere lavet lister over, hvilke bøger de 
anbefaler. Nu skal hvert medlem sende sin liste til Tove 
med argument om, hvad værkerne/kartotekerne egner sig 
til. Camilla vil samle listen i en bibliografi. Sammen med 
listen skal medlemmerne formulere gode argumenter til en 
ansøgning. Deadline 1. april. 

 
Næste møde blev aftalt til mandag 29. maj kl. 12 i Den Gamle 
By. Tema: Ansøgninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tove Engelhardt Mathiassen 
Museumsinspektør, cand. phil. 

http://pika.dk/middelalderdragt

