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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Beretning fra dragtudvalget (Susanne Danø)  
 
14/5-18 mødtes Turid, Lena, Nina, Ilse, Helle, Sonja og Susanne og fortsatte arbejdet med gennemgang af 
dragterne – denne gang var det primært herre- og drengedragterne, vi fik set igennem. 
 
11/6-18 hentede Turid 3 flyttekasser med dragter fra Spejdermuseet. Disse havde ligget på loftet på museet og 
bar præg af, at de havde ligget på loftet i flere år. 
Johnny fra Spejdermuseet var først i marts 2019 forbi Herlev og aflevere yderligere 3 flyttekasser med dragter: 
1 kasse med dragter (hele eller dele) fra Stevns, Århus, Stevns/Præstø samt 2 sorte jakker med guldsnore (dem 
leverede vi videre til Skovlunde Byteater). 1 kasse med dragter fra Rømø, Lyø, Høng, Hedebo samt 
Nordsjælland og 1 kasse med dragt fra Fanø. 
 
Søndag d. 24/3 kl. 10 mødtes Lena, Turid, Sonja, Nina B og Susanne i Magasinet kl. 10. Vi gennemgik dragterne 
fra Spejdermuseet, som var fint beskrevet med fotos og beskrivelse af de enkelte dele. 
Enkelte dele blev taget med hjem til reparation og vask, men dragterne var generelt i god stand. 
 
Vi har sat 20. maj i kalenderen, hvor vi håber på at kunne have foto-session. Vi tænker at fotografere 
dragterne enkeltvist – evt. på gine, hvis ikke vi kan finde nogen, som dragterne passer – så man let kan se, 
hvordan dragten bør se ud, og på den måde skabe et katalog, hvor mål, egn og sammensætning beskrives – 
med henblik på et langtidsholdbart dragtudlånssystem. Vi håber at en eller flere ’husfotografer’ kan deltage.  
Vi overvejer, om de, der har fundet ’the one and only’-dragt, kan have dragten hængende hjemme til 
(permanent) udlån, da vi har pladsproblemer i Magasinet til opbevaring af dragterne. 
 
Nogle af dragterne trænger også til en knap, lidt reparation eller en rensning, som vi kan få sat i værk. 

 


