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FORORD

I Begyndelsen af dette Aarhundrede var det ret almindeligt at træffe dansk Hvid
søm af forskellig Art i Antikvitetshandleres Butikker her i København. Efter i 

1898 at have skrevet en lille Artikel i Tidsskrift for Kunstindustri om dansk Hvid
søm, væsentlig paa Grundlag af Dansk Folkemuseums Samlinger, kendte jeg saa 
meget til disse Samlinger, at jeg kunde se, at de Mønstre, som fandtes paa Arbejder 
til Fals hos Antikvitetshandlere, ikke altid dengang var representerede i Museet. 
Den Tanke pinte mig, at, ved Indtrædelsen af det Tidspunkt, da alle disse Arbejder 
var solgt — maaske ud af Landet, maaske her i Landet til Privatfolk og derfor ud
satte for Opslidning — vidste vi end ikke, hvorledes de havde set ud, thi selv om 
Dansk Folkemuseum allerede den Gang ejede en anselig Del, saa var det alligevel 
for lille en Representation for al den Rigdom, dansk Hvidsøm har frembudt, særlig 
paa Heden i Københavns Amt og paa Amager. — Da det ikke saa ud til, at nogen 
anden vilde tage sig af den Sag, besluttede jeg, der dengang havde to Maaneder af 
Somren til min Raadighed fra min Lærergerning paa Tegne- og Kunstindustriskolen 
for Kvinder, i 1916 at anvende denne Tid til at forsøge at indsamle Mønstre af 
Hvidsømsarbejder, saa godt det med den begrænsede Fritid lod sig gøre. Med et 
Fotografiapparat paa Cyclen begyndte mine Undersøgelser paa Sjælland og Amager, 
hjulpet dertil ved en Understøttelse fra Raben-Lewetzauske Fond og senere — disse 
Undersøgelser fortsattes, indtil jeg c. tre Aar senere blev ansat ved Dansk Folke
museum — ved en Understøttelse fra Reiersenske Fond. For disse Understøttelser 
til Indsamlingsarbejdet bringer jeg herved begge Fondene min erkendtlige Tak. — 
Ved en Samtale med Professor Erslev om Muligheden af at faa Understøttelse af 
Carlsbergfondet til Udgivelsen, raadede Professoren mig til at behandle Syningerne 
i Forbindelse med Dragt. Det var mig klart, at Amagersyningerne var de ældste; 
de var saa nøje knyttet til Dragten, at det vilde være naturligt at beskrive dem efter 
at have behandlet de Dragtdele, hvorpaa de var anbragte, og om hvilke jeg havde 
indhentet Oplysninger samtidig med, at jeg undersøgte Syningerne. Naturligvis 
maatte de modtagne mundtlige Meddelelser suppleres med Studier af almindelig 
europæisk Dragt og hvad ellers, der kunde kaste Lys over de særlige Dragter, der 
har været brugt paa Amager. Det vilde være umuligt for mig her at nævne alle de 
mange, der har givet mig værdifulde Oplysninger om Amagerdragter og Syninger. 
Jeg maa nøjes med at nævne dem, der har givet mig de fleste Meddelelser. I St. 
Magleby er det særlig Fru Marchen Dirchsen, f. Wybrandt og hendes afdøde 
Moder, Gaardejer Jan Wybrandts Enke, endvidere Gaardejer Dirch Jansen og 
Hustru, Gaardejer Svendsens Hustru, Allégaarden, Fru Bøker, Strandlyst, samt 
Emma Eckmann, som havde et indgaaende Kendskab ikke alene til Dragterne, men 
ogsaa til de gamle tildels hollandsk prægede Benævnelser paa Syningerne. Fra 
Dragør er det først og fremmest afdøde Fru Mathilde Jørgensen og hendes to 
Kusiner, dernæst Fru Præst, Fru Krabbe, Fru Marchen Magleby og flere andre.



Fra de danske Sogne er det især Fru P. Paulsen, Englandsvej, Fru A. Petersen 
og Fru Jansen f. Clemmensen. Dem alle, saavel de nulevende som de, der nu er 
døde, og mange andre skylder jeg megen Tak for al Hjælp, lige fra mundtlige Med
delelser til Besvær med at hente de gamle Arvestykker frem fra Dragkisteskufferne, 
naar jeg bad om Lov til at fotografere dem. Ligeledes vil jeg gerne takke Amager
museet for udvist Velvilje ved mit Arbejde i dets Samlinger. Har saaledes end 
mange forskellige Steder afgivet Stof til Undersøgelserne, stammer dog den væsent
ligste Del fra Dansk Folkemuseums rige Samlinger. En hjertelig Tak vil jeg gerne 
bringe Lederen af Dansk Folkemuseum, Hr. Inspektør Jørgen Olrik, der har 
staaet mig bi med Raad og Daad, ligesom jeg takker Kolleger ved Museet og ved 
Nationalmuseets II Afdeling, der, naar de traf paa noget af Interesse for mit Ar
bejde, venligt har gjort mig opmærksom derpaa. Ligeledes takker jeg Fru Ellen 
Andersen for Hjælp ved Korrekturlæsning, ved Optælling af Strikkemønstre og 
ved Oversættelse af det tyske Résumée En særlig dybfølt Tak skylder jeg Carlsberg- 
fondets og Ny Carlsbergfondets Direktioner, der ved store Tilskud har gjort det 
muligt, at Bogen kunde fremkomme saa rigt illustreret, som den er.

Alle Tegninger med Undtagelse af Fig. 105 er udført af Forfatteren. Ved Tegnin
gerne til Dragterne er Farvesammenstillingen og Dragtdelenes korrekte Sammen
sætning det, som Hovedvægten er lagt paa. De er trykt i Farver hos A/s P. Christi
ansen, som ligeledes har trykt Plancherne af Vævningerne og af Tørklæderne, de 
sidste i Trefarvetryk efter Vandfarvelægning, udført af Forfatteren, paa svage foto
grafiske Aftryk. F. Hendriksens Reproduktions Atelier har udført de øvrige Clichéer, 
med Undtagelse af Fig. 105—106, der velvilligt er udlaant af Hr. Pastor Strunge, 
Taarnby, og Clichéen til Pl. XX, som velvilligt er udlaant af Foreningen for Kunst- 
haandværk. Bogen er trykt hos Nielsen & Lydiche. Den er sat af Fred. Skaarup.

København i November 1931.
ELNA MYGDAL.



INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER
I DET 19. AARHUNDREDE.................. 1
Kvindedragt'.................................................... 2

Kirkedragt................................................... 6
Brudedragt ................................................. 13
Ungkonedragt............................................. 14
Kokkedragt................................................. 17
Almindelig Festdragt............................... 18
Sørgedragt til Begravelse..................... 19
Anden Sørgedragt..................................... 22
Søndagsdragt (blaa Pels)....................... 23
Dragt for mindre Velstaaende............ 24
Kysedragt..................................................... 25

; Børnedragter................................................... 29
; Mandsdragter, Højtidsdragt.................... 38

i Søndags- og Hverdagsdragt................ 45

HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER
HISTORISK OVERSIGT........................... 47
Kvindedragt..................................................... 49

1 Hovedtøj...................................................... 50
Foldekrave................................................... 66

; Trøje............................................................. 69
. Skørt............................................................. 82
Venneke....................................................... 84
Pels ............................................................... 86
Jøb................................................................. 88

I Forklæde.......... .......................................... 92
Forklædebaand......................................... 96

i Tørklæde..................................................... 96
Haandtørklæde......................................... 101

1 Vanter........................................................... 102
Sko................................................................. 103
Strømper..................................................... 106
Smykker................................................... . 106

l Børnedragter................................................... 115
Hølleke......................................................... 116

I Mandsdragt, Blaahatten................................118
Trøje............................................................... 121
Livstykke, Uldenskjorte........................ 122
Bukser........................................................... 123
Slagbul, Udentrøje................................... 124
Hat................................................................. 124
Overtøi ......................................................... 125

Side
Skipperdragt............................................. 126
Oversigt ..................................................... 127

DANSKE AMAGERES DRAGTER I DET
19. AARHUNDREDE................................. 129

’ Kvindedragt, Brudedragt........................ 129
I Kokkedragt............................................... 134
\ Almindelig Dragt ................................. 134
: Sørgedragt................................................. 135
' Skindklokke............................................... 135

! Børnedragt..................................................... 136
i Mandsdragt................................................... 136

DANSKE AMAGERES DRAGTER
HISTORISK OVERSIGT......................... 137

I Kvindedragter............................................... 137
I Hovedtøj ................................................... 140
\ Tørklæder................................................... 143

I Trøjer........................................................... 146
Skørter ....................................................... 151

I Forklæder................................................... 154
Sko, Vanter............................................... 156
Smykker..................................................... 157

\ Børnedragter................................................. 158
I Mandsdragter............................................... 158

AMAGER VÆVNINGER............................. 163
Sengeomhæng............................................. 163
Lærred............................................................. 168

AMAGERSYNINGER PAA LÆRRED . . 169
Skaarkens...................................................... 172
Witwerk......................................................... 174
Dobbeltudskaar........................................... 175
Platwerk med geometrisk Mønster ... 178
Platwerk med Dyremotiver..................... 181
Flettesting..................................................... 204
Enkeltudskaar............................................. 238
Strikkemønstre............................................. 267

Noter...................................................................  273
Fortegnelse over Illustrationer................ 278
Fortegnelse over Plancher.........................  284
Register............................................................... 285
Résumé............................................................... 289



Fig. 1. Amagere udenfor Store Magleby Kirke. Kvinderne er i Kirkedragt.

HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER
I DET 19. AARHUNDREDE

D
en Dragt, som paa Amager blev brugt almindelig til lidt over Midten 
af 1800 Tallet og sparsomt til dettes Slut, har sine Rødder langt til

bage i Tiden. Dragten var meget kompliceret og brugtes efter bestemte 
og indviklede Regler, som nøje blev fulgt. Med stor Kærlighed er der 
værnet om gammel Tradition af dette flittige, dygtige, velstaaende og 
meget konservative Folk. Forholdsvis længe holdt Dragten sig for Kvin
dernes Vedkommende. Den stadig brugte Torvedragt er vel nu nærmest 
at opfatte som en Slags Skilt for Varerne paa Torvet; selv som saadan 
pynter den dog i Gadebilledet, der vilde være fattigere uden den; men 
ogsaa anden Amagerdragt kan ses den Dag i Dag, dog kun baaret af 
gamle Kvinder. De unge har forlængst ophørt at klæde sig som Amagere. 
En medvirkende Grund hertil har sikkert været Amagernes Uvilje mod 
at vække Opsigt. De holder ikke af at blive lagt Mærke til, naar de fær
des paa Gader og Stræder. Men færdes paa Gaderne i Fred, naar de var 
i Amagerdragt, kunde de, efter som Tiden gik, ikke gøre. Der blev raabt
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HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER I DET 19. AARHUNDREDE 

efter dem. Det bekendte »Amagermor, gi’ mig Guleror« har ærgret og 
generet mer end een Amagerkvinde, og de holdt dog længere ud i deres 
Dragt end Mændene, som tidlig maatte give op, fordi de vakte Opsigt.

I Hovedsagen har Dragten været ens for Kvindernes Vedkommende i 
St. Magleby1 (GI. Hollænderby) og i Dragør, der efterhaanden kom under 
Indflydelse af de indkaldte Hollænderes Efterkommere og tildels blev be
boet af disse. Smaa Forskelligheder fandtes dog, og hver Bys Beboere 
synes naturligvis, at deres er det rigtigste og det smukkeste. Ret stor Ud
bredelse har den Tro, som ogsaa næres af andre end Amagere, at Drag
ten er en i Hovedsagen uforandret Efterkommer af den Dragt, de havde 
med sig, da de under Christian II kom hertil fra Holland. For at afgøre, 
hvor begrundet denne Antagelse er, vil det være nødvendigt først at gen- 
nemgaa det 19. Aarhundredes Amagerdragt og dernæst sammenligne den 
med almindelig Dragthistorie samt Billedstof og Beskrivelser af Amager
dragt i tidligere Tid, suppleret med Arkivoplysninger.

Et for Amagerne særegent Træk er, at der brugtes Røbestoffer til Drag
ten, saavel til Mands- som til Kvindedragten. Stoffet var sort Klæde af 
god, undertiden endog meget fin Kvalitet. Kun Lærredsstoffer, der brug
tes til nogle af Forklæderne, til Hætterne samt til Mændenes Daglig
bukser, var hjemmevævede. Saavel Mændenes Trøjer og Bukser som 
Kvindernes Trøjer og Skørter var sorte. Des pragtfuldere og farverigere 
virkede Dragternes Smaadele. Kvinderne anvendte til alle deres Festdrag
ter et Borteskørt (Fig. 2). Navnet er fra St. Magleby, i Dragør siger man 
Borteklokke om det samme Skørt. Dette bestaar af tre Bredder sort 
Klæde c. 1 à 1,25 m bredt. Forneden er der en c. 0,3 à 0,35 m bred Kant 
af sort Plysch paa den udvendige Side. Indvendig sidder en Kant af høj
rødt Uldstof, omkring 0,15 m bred. Skørtets Forbredde er glat, som oftest 
helt af det sorte Klæde. Den Skik, som er almindelig paa mange andre 
danske Folkedragter, at spare paa Tøjet ved at indsætte tarveligere Stof 
af anden Farve i Forbredden, er ikke brugt paa Amager, selv om man 
i denne kunde bruge grovere Klæde. Bagpaa er Skørtet foldet, d. v. s. lagt 
i tætte, skarpe Læg fra øverst til nederst. Det skulde have Linning, for
met som en Skraalinning, af mønstrede Silkebaand, af Fløjl besat med 
Agramaner eller af mønstret Fløjl. Paa højre Side var Lommen, paa ven
stre Side var Slidsen, begge med Kantning af kulørte mønstrede Silke
baand. De skjultes rigtignok af Forklædet, men kunde dog komme til 
Syne i det Øjeblik, man stak Haanden i Lommen. Alle til Stadsdragter 
brugte Forklæder var foldede og havde løst hængende Snipper (Fig. 4),
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HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER. 19. AARH. KVINDEDRAGTER

Fig. 2. Bortéskørt. Dansk Folkemuseum.

d. v. s. paa hver Side var det yderste Stykke, omkring 0,15 à 0,2 m, ikke 
syet fast til Linningen, men hang løst; dog var det foldet som det øvrige 
Forklæde. Ogsaa paa Forklæderne brugtes en Linning, der som Skørtets 
blev videre ned efter og var lavet af mønstrede Silke- eller Fløjlsbaand. 
Fra Forklædets øverste Kant og ned
efter var der 12—13 fine Rynkninger 
med et Mellemrum paa c. 1 cm. 
Til Forklæderne brugtes tre Bredder 
Tøj à 0,75—0,8 m i Bredden. Til alle 
Stadsforklæder og undertiden ogsaa 
til pæne Hverdagsforklæder brugtes 
Forklædebaand, ligeledes af møn
stret Silke- eller Fløjlsbaand. De 
kunde bindes om Livet, men som 
Regel var de syet som et Bælte, 
der hægtedes foran og havde en 
lang Løkke og et Baand paa hver 
Side af Hægtningen. Baandene gik 
helt ned til Forklædets Kant og For
klædet skulde være saa langt, at 
man ikke saa Skørtet under det. I 
senere Tid tog man det dog ikke saa 
nøje, men brugte Skørt og Forklæde 
i Længde, som man havde dem.

Til alle Stadsdragter hørte Halv
ærmer (Fig. 7), der bestod af smalle 
Strimler Lærred, hvide eller mørke- 
blaa farvede i Indigo, foldede, og 
paa Midten stukken gennem Fold
ningen. De lagdes rundt om Haand- 
ledet. Ved den ene Ende havde de 
eet Bændel tilsyet. Det vikledes om
Halværmets Midte og fæstedes med en Knappenaal. Over den mod Albuen 
vendende Del af Halværmerne sad Haandsty kkerne (Fig. 7), der som oftest 
var af sort Klæde, besat med et kulørt mønstret Silkebaand eller et Bro
deri. De gik op under Trøjens Ærmer, saaledes at kun det nederste kulørte 
Stykke saas mellem disse og Halværmerne. Senere lavedes Haandstyk- 
kerne saaledes, at de sad over Trøjeærmerne og var rundede som Opslag.
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HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER I DET 19. AARHUNDREDE

Fig. 3. Rød Pels. Dansk Folkemuseum.

Paa Hovedet bar alle gifte Kvinder til Stads en Hætte af Lærred, farvet 
mørkeblaa i Indigo (Fig. 5). Hætten bestod af et rektangulært Stykke Lær
red, der var rørformet sammensyet paa det til Nakken beregnede Stykke. 
Derefter blev Røret sammenrynket, saa der kun var et Hul tilbage, c. 15 mm 
i Tværmaal. Det fyldtes med en paa Vrangen syet Cirkel, dannet af Knap
hulssting og Traad. Udenom Cirklen syedes et Par Rynkegange, saa der 
dannedes et større fladt Parti og over dette syedes paa Retsiden en Krone, 

d. v. s. en Cirkel c. 5 cm i Dia
meter. Den syedes udefra og 
ind efter i Rækker af Knap
hulssting med sort Silke. For
mindskelsen i Rækkerne ind
efter foretoges saaledes, at der 
fremkom fire lidt s vejede Li
nier, der omtrent dannede et 
Kors i Kronen. Til Sorg brug
tes Krone af hvid Traad, som 
ved Farvningen blev blaa som 
Lærredet. Hætten sad paa en 
Form, som hed Flebs2 og var 
dannet af et Papstykke, der 
var formet som en Spidsoval, 
hvis Spidser bøjedes sammen. 
Fra Sammenbøjningen til om
trent midt ind paa Pappet sad 
et Stykke Tøj, der dannede

Nakkestykke. Frem under den forreste Del af Pappet gik fra Nakkestykket 
et Forstykke af hvidt Uldtøj, Svanebai el. lignende af rektangulær Form. I 
dets forreste fri Hjørner var Bændler til at binde under Hagen. Paa Over
siden af Flebsen var højrødt Rask, der i den forreste Kant var syet sammen 
med det hvide Uldstof og gik frem som Foer under Lærredshætten. Denne 
var fastgjort saaledes til Flebsen, at den sad glat over den, med Kronen 
fæstet ind i Hulningen bag Nakkestykket. Hætten var, undtagen til Sorg, 
prydet med en mer eller mindre gennembrudt Syning; der igennem 
skimtedes det røde Rask. Inden Hætten toges paa, sattes Korsklædet, ud
talt Korski eller Korskle. Det var af Stof og Farve som Hætten og 
prydet med en tilsvarende Syning. Underforet var højrødt Rask. Kors
klædet var et rektangulært Stykke Tøj, hvis bageste Hjørner var afskaa-
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Fig. 4. Rødt Forklæde til Kirkedragt. Dansk Folkemuseum.

ret. Det lagdes med sin forreste Kant omtrent langs Haarranden og hef
tedes med en Naal i Nakken. Derpaa bandtes Flebsen med Hætten paa 
ved Hjælp af Bændlerne under Hagen. Med en Knappenaal heftedes For
stykket fast til Korsklædet over Issen og nu anbragtes Strygebaandet, 
der oprindelig var af rødt Klæde; tilsidst anvendte man ogsaa Silke- 
baand eller Fløjl. Det lagdes fra højre Øre op over Hovedet, dækkende 
Forstykkets forreste 
Kant, ned forbi ven
stre Øre, under Ha
gen, hvor det skjulte 
Bindebændlerne og 
heftedes ved højre 
Øre. Saa sattes selve 
Hætten, saa den lod 
2 à 3 cm af Stryge
baandet til Syne.

Hætten havde ved 
det venstre Øre eet 
Skruebaand, c. 3x/a cm 
bredt, syet til Hæt
ten med en aaben 
Søm. Det lagdes un
der Hagen og hefte
des med en Knappe
naal ved højre Øre til 
Hættens Hjørne.

Unge Piger havde til
Festdragt Fletter eller Pigehat (Fig. 6 til v.). Til Fletter omvikledes Haaret 
med røde uldne Baand, saa man neppe kunde se andet end disse (Fig. 16). 
Det dannedes til en bred, ret flad Plade, staaende udad temmelig højt i 
Nakken og bøjet lidt nedad ved Siderne. Over Forhovedet lagdes en Flette
bort af sort Fløjlsbaand, c. 10 cm bred. Den fæstedes i Nakken under 
Fletterne. Til at sætte disse brugtes fem Breve Messingknappenaale. Ar
bejdet krævede megen Færdighed, der var ikke mange, som kunde sætte 
Fletter op. At gøre det selv var ganske umuligt. Til de store Højtider 
eller til store Bryllupper havde Flettekonen travlt, nogle maatte derfor 
flettes i Forvejen, endog flere Dage. For at skaane Fletterne til selve 
Festen, maatte man bære en Flettekyse (Fig. 6 t. h.) af trykt Kattun over
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Fig. 5. Platwerkshætter paa Flebse, set ovenfra. Dansk Folkemuseum.

dem og helst sidde op og sove eller anbringe Hovedet paa en særlig 
Skammel. I 1881 brugtes for sidste Gang Fletter. Disse var mere klæde
lige og derfor mere yndede end Pigehatten, der var af udsyet Lærred og 
blaafarvet som Hætten, men videre og med smallere Syning. Den sattes 
paa en med højrødt Rask betrukken Papskive, Valk, som var lige foran 
og bagtil havde en spids Runding, men ikke sammenbøjet som Flebsens. 
Paa Undersiden, omtrent midtvejs, sad en ganske lille Klump af Tøj, og 
her fæstedes Hattens Krone ind. Den bageste Del af Hatten ragede noget 
ud over Hovedet. Den havde som Hætten kun eet Baand, der heftedes 
med Naal. Nulevende Folk forsikrer, at der ikke er brugt Korsklæde til 
Hatten. Saa langt man husker tilbage, brugte man til denne Haaret op- 
strøget fra Panden. Yndet var Hatten ikke, den fik i Dragør Smæde
navnet Skovlehat paa Grund af sin Bredde og Fladhed.

Var end de nu nævnte Dragtdele ens i Form og Anvendelse til alle Stads
dragter, saa frembød disse dog betydelige Forskelligheder i andre Dragt
dele, ligesom Farverne paa de foldede Forklæder var forskellige. Nogen 
lokal Forskel synes der ogsaa at have været, idet Farverne i Dragør 
gennemgaaende har været noget stærkere end i GI. Hollænderby (St. 
Magleby), hvor man ikke yndede altfor kraftig Farvevirkning.

En af de fornemste Dragter er Kirkedragten (Fig. 8, 16 og Pl. I), som brug
tes til de store Offerhelligdage, Jul, Paaske og Pintse, samt af Deltagere i 
en kirkelig Handling. Altergæster, Faddere, Kirkegangskoner og Bryllups
gæster, som var med i Kirken, skulde være iført Kirkedrågten. Dertil
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Fig. 6. Pigehat og Flettekyse. Dansk Folkemuseum.

Fig. 7. Halværme (øverst) og Haandstykker. Dansk Folkemuseum.
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hørte Borteskørt, Kravetrøje, rødt uldent Forklæde, sorte blomstrede 
Fløjlsforklædebaand, Halværmer, Haandstykker, Tørklæde, Hætte for 
Gifte, Fletter eller Pigehat for Ugifte, Haandtørklæde samt Forklæde- 
maljer og Kravetrøjespænde. Kravetrøjen (Fig. 9) var en fin sort Klædes 
Skødetrøje, der bestod af to Forstykker og et Rygstykke, hvorfra Skødet 
bredte sig omtrent halvcirkelformigt ud. Den ved dette Snit fremkomne 
store Vidde var gjort stiv med underlagt Pap og lagt i Læg, som stod ud 
bagpaa. Vidden over Hofterne skaffedes ved at indsætte en Kile i en lod
ret Spalte i hvert Forstykke. Foret var af sort Lærred. I Halsen var en 
flad, stor og rund Krave, der stod udad og lidt opad. Paa den opad 
vendte Side var den betrukken med Klæde, paa den nedad vendte Side 
med Fløjl, eller oftere Fløjlsbaand, som fortsattes ned foran paa Trøjen 
til Bæltestedet. Ærmerne var Ensømsærmer med Fløjlsopslag, der gik 
omtrent til Albuen. Ærmeforet ved Haanden var mørkeblaat Lærred, 
til sidst Silke. Man skulde kunne se en lille Kant af Foret over Haand- 
stykkerne. Paa Kanten af Kraven og ned foran langs Forstykkernes Kant 
til Bæltestedet, samt paa Kanten foroven af Ærmeopslagene var en Kant 
af Marabu, der var dannet af fem Lag sorte Silkefrynser, syet sammen 
i Kanten. Frynserne bredte sig saa meget ud, at de fyldte c. 4 cm i Bred
den. Trøjen var hægtet til Bæltestedet, og i Brystet sad et stort ovalt 
Spænde af forgyldt Sølv med Filigranornamenter. Frit ned fra Spændet 
hang fire Bogstaver, betegnende Ejerindens Navn samt Faderens For- og 
Efternavn, det sidste Bogstav var D (Datter). Forklædet (Fig. 4) var 
foldet og af højrødt uldent Stof med Linning og Forklædebaand af sorte 
blomstermønstrede Fløjlsbaand. Forneden og om Snipperne var det besat 
med et sort Baand af mohairlignende Uld, c. 3 cm bredt, vævet med 
Zigzaglinier i Bindingen. Paa den Baandkant, der vendte indad, kunde 
der være et lille Mønster af Trekanter samt smaa Løkker. Lidt oven for 
dette Baand sad et mønstret sort Fløjlsbaand, en Smule smallere end det 
uldne. Et lignende Baand sad paa Snippen, næsten lige op til Uldbaandet. 
Begge gik de ned langs Kanten af Forklædet bagpaa, men holdt op c. 35 cm 
oven for de vandrette Baand. Helt ude i Snipperne var sorte Silkekvaster, 
c. 30 cm lange. De hang ned i Midtfolden af Trøjeskødet. Hvor Linningen 
endte, sad et Par store forgyldte Sølvmaljer, cirkelformede og konvekse, 
sædvanlig med seks Bukler om en større Midterbukkel, omgivet af Fili- 
granarbejde. I Stedet for det røde Forklæde kunde man bruge et mørkt 
blaat uldent Forklæde, udstyret paa samme Maade som det røde. Det 
anvendtes af mindre velhavende og kunde ogsaa bruges i Forbindelse
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Kirkedragt med rødt Forklæde og Hætte. 
Original paa Dansk Folkemuseum.
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Fig. 8. Kone i Kirkedragt udenfor sit Hjem.

med nogen Grad af Sorg. — Halværmerne var hvide. Haandstykkerne 
af kulørt blomstrede Silkebaand eller Broderi af Silke, hvori der under
tiden kunde være blandet lidt Guldbroderi. I nyere Tid, da de sattes over 
Trøjeopslagene, var de forsynede med en kulørt Silkebaandspibe eller en 
Silkeagraman helt rundt i Kanten. — Om Halsen lagde man et broget, tre
kantet eller i Trekant lagt Tørklæde, 
der som oftest var af mønstervævet 
Hel- eller Halvsilke i to eller flere 
Farver. Men det var ikke de farve- 
elskende Amagere straalende nok, 
derfor broderede man selv i de bro
get vævede Silketørklæder. Under
tiden syede man ligefrem det vævede 
Mønster over med forskelligt farvet 
Silke, eller man tegnede et særligt 
Mønster over det vævede og blan
dede begges Farver. I Kanten af Tør
klædet var Frynser; c. 1850—60 lag
des Tørklædet saaledes sammen, at 
man saa to Rækker Frynser i Kanten 
(Fig. 16). Til Kravetrøjen skulde et 
ellers trekantet Tørklæde have sit 
retvinklede Hjørne bukket op. I se
nere Tider syede man dog Tørklædet 
med afskaaret Hjørne. Den derved 
fremkomne Kant skulde lægges langs 
Trøjespændets Overkant og Tørklæ
det lægges forfra omkring Halsen 
saaledes, at det dækkede hele Kra
ven paa Trøjen. Snipperne af Tør
klædet maatte heftes over hinanden, men ikke hænge ned ad Ryggen. 
De senest brugte Tørklæder var syet med Læg, der blev bredere ind 
mod Halsen for at komme til at falde bedre i Rundingen. Broderiet be
stod sædvanligvis af en Bort langs Kanten og en stor Buket i Hjørnet. 
Det var udført med en pragtfuld blank Flossilke, et herligt Materiale, 
som nu slet ikke eksisterer mer i Handelen. — De gifte Kvinder bar 
som Regel Dobbeltudskaarens Hætte og Korsklæde (se under Syninger). 
Dobbeltudskaar var den mest gennembrudte af de Syninger, som an-
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vendtes til Hætter og Korsklæder, den tillod det røde Raskunderlag at 
skinne kraftigt igennem. Hætter og Korsklæder var foruden at være 
blaafarvede, stivede i Glansstivelse og glittede blanke med en Gnidesten. 
Hætterne var i Begyndelsen af Aarhundredet brede, senere blev de 
mere spidse tilbage (Fig. 5). Dragørboerne havde længere og spidsere 
Hætter end Store-Maglebyboerne. — De unge Piger havde Fletter eller

Fig. 9. Kravetrøjer til Kirkedragt. Dansk Folkemuseum.

Pigehat, behandlet som Hætten med Indigo, Stivelse og Gnidesten og 
smykket med Syning, hvoraf Enkeltudskaar eller Platwerk var det 
almindeligste. De øvrige nævnte Dragtdele var ens for Piger og Koner.

Med venstre Haand holdt man et Haandtørklæde ; oven over dette laa 
den ofte sølvbeslagne Salmebog (Fig. 14) og derover holdt man med højre 
Haand Hoved vandsægget (Fig. 15), som bares indsvøbt i et Silketørklæde, 
f. Eks. et lille tærnet Barcelonatørklæde3, der yderligere kunde være smyk
ket med Broderi. Haandtørklædet (Fig. 13) var oprindelig af hvidt Lærred 
med et eller flere Hjørner, maaske tillige en Bort, syet med Flettesting 
af sort Silke. Det var i Tidens Løb som Hætten blevet behandlet med 
Indigo, Glansstivelse og Gnidesten, saa man ikke saa ret meget til den 
smukke Syning. Det var sammenlagt og sammensyet, saa det ikke faldt
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Fig. 10. Sølv, d. e. Brudehovedtøj og dertil hørende Armringe. Dansk Folkemuseum.

ud af Folderne. I det ene Hjørne var en stiv Kvast bestaaende af fire 
tyndere Kvaster, omviklede med kulørte Silkebaand. Deri holdt man 
Tørklædet, hvis opadstigende Mønster derved vendtes nedad.

En yngre Kone kunde til Kirkedragt have sine Brudetøfler (Fig. 11 den

Fig. 11. Brudetøfler samt to Dragørtøfler (til venstre og til højre øverst). Dansk Folkemuseum.
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Fig. 12. Tørklæde.
Halvdelen kan bruges til Glæde, Halvdelen til Sorg. 

Dansk Folkemuseum.

Opgivelser kun brugtes Kristihimmel- 
fartsdag og Allehelgensdag, andre me
ner, at den tillige blev brugt Pintsedag. 
Den anvendtes i Stedet for Borteskørtet. 
Pelsen var af Lammeskind med det 
lodne vendt indefter. Forbredden var 
glat, paa Siderne og paa Bagbredden 
var der dybe Folder. Paa langs nedad 
det fremspringende af Folderne var stuk
ket hvide glatte Skindstrimler, fem paa 
hver Fold. Et Stykke nedenfor Linningen 
var sat højrødt Klæde, der gik helt ned 
til Kanten af Pelsen. Lidt under Paasy- 
ningen sad paa det røde Klæde et sort 
Uldbaand omtrent af samme Slags som 
det paa det røde Forklæde. Forneden af 
det røde Klæde var sat en sort Plysches 
Kant, som fuldendte dette farvestraa- 
lende Klædningsstykke. I Dragør husker

midterste og de to nederste 
Tøfler) paa. Disse var af sort 
Fløjl, temmelig brede og afrun
dede foran, smalnende stærkt 
ind mod Svangen af Foden. De 
havde en utrolig smal Hæl, der 
ikke var ret høj. Foran var 
Fløjlet sædvanlig besat med 
Guldgaloner, enten en bred 
eller flere smalle. Til Trods 
for den smalle Hæl kunde 
man dog baade spasere og 
danse med Tøflerne paa.

Til Kirkedragten hørte end
videre for gifte Kvinder rød 
Pels (Fig. 3), som efter nogle

Fig. 13. Haandtørklæde. Dansk Folkemuseum,
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man ikke mere, at Pel
sen har været brugt der. I 
Skiftefortegnelser fra 1830- 
erne findes den dog nævnt 
endnu saavel i Dragør som 
i St. Magleby, hvor den gik 
af Brug i 1860erne. En Tra
dition vil vide, at den ba
res sidste Gang 1867 ved 
Etatsraad Holmblads Dat
ters Bryllup i St. Magleby 
Kirke.

Pragtfuldt og rigt vir
kede Kirkedragten med 
sine gode Stoffer, sin kraf
tige røde Farve, — frem
hævet af det sorte Klæde 
og det endnu dybere sorte
Fløjl og Plysch —, sine brogede Farver om Hals og Haandled, sine for
gyldte Smykker og sin ejendommelige blaa Hætte, og dog overgik Brude

Fig. 14. Salmebogsbind fra 1791. Dansk Folkemuseum.

Fig. 15. Hovedvandsæg. 
Dansk Folkemuseum.

dragten (Fig. 18, Pl. II) den i visse Henseender. 
Ogsaa dertil brugtes Borteskørt og Kravetrøje, 
hvis Spænde kunde være særlig stort; Haand- 
stykker af hvid Silke med Guldbroderi og indram
met af hvide Silkebaandspiber, desuden Synings
forklæde, Bælte af Guldgalon, dertil var syet 
Ender og Løkker af Forklædebaand, der var brede 
og særlig stadselige med sort Bund og kulørt ind
vævede Blomster, Halstørklæde af rød Silke med 
særligt rigt Broderi og sat som Kirkedragtens og 
endelig Brudesølv og Brudetøfler. — Syningsfor
klædet, ogsaa kaldet Paaskeforklædet, var af fint 
Lærred, foldet og forneden samt paa Snipperne 
prydet med rigt Platwerk. Paa Snipperne sad Ud
syningen ud til Kanten, forneden var der en Bort, 
ovenfor en 6 à 8 cm bred Søm. Platwerk bestaar 
saavel af tæt som gennembrudt Syning. Saa- 
længe Folk kan huske tilbage har ogsaa Synings- 
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forklæder været behandlet med Indigo, Stivelse og Gnidesten, saa Ud
syningen var ikke meget synlig. Formodentlig har Forklædet dog en 
Gang i en fjern Fortid været brugt hvidt, saa de rige Syninger er blevet 
set. Forklædelinningen var af broget mønstrede Silkebaand. Synings
forklædet brugtes af unge Piger til Alters, til Paaske og Pintse. Sidste 
Gang bar de det som Brud. Giftede en Enke sig kunde hun i Dragør 
bære det ved sit Bryllup, medens Kvinder i St. Magleby bar rødt uldent 
Forklæde til det andet Bryllup. — Brudesølvet fandtes kun sjældent i Pri
vateje; det lejedes ud, oftest af Jordemoderen eller en anden Kone i Byen. 
Til Brudesølvet hørte Hovedtøjet, der hed Sølv, en Sølvkæde med store 
Mønter, en Perlekrans og Armringe (Fig. 10 Hovedtøj og Armringe). 
Sølvet bestod af rødt Silke eller endnu oftere rødt Fløjl, besat med Guld
galoner og broderede Guldstjerner, paasyede smaa Metalforme (Folie), 
Pailletter o. s. v. I Sølvet var en stor Papplade, hvis forreste Kant var 
svagt buet. Den var c. 48 cm bred, c. 11 cm paa hver Side var bøjet ind, 
saaledes at Pladen var 25—26 cm bred foran og c. 20 cm bred bag, hvor 
Kanten buede og var prydet med en udstaaende Agraman og Guldknip
ling. Fra Panden til Nakken var Pladen c. 20 cm. Mellem de ombøjede, 
næsten trekantede Stykker og den bageste Del af Pappet var indsat en 
Nakke, som forneden var forsynet med Løbegang og sammenrynket. I 
Nakken sad en rød Silkebaandssløjfe med Guldfrynser og paasyede Me
talprydelser. Sløjfeenderne var lange og hang midt ned paa Ryggen i St. 
Magleby, medens de i Dragør ikke naaede nedenfor selve Hovedtøjet. 
Sølvet holdtes ud fra Hovedet ved forlorne Fletter. — Mønterne var fast
gjort dels direkte i Sølvkæden, dels ophængt deri ved andre Kæder saa
ledes, at der foran hang to Mønter over hinanden paa hver Side og een 
Mønt i Midten (Fig. 18). Denne maatte ikke hænge ned over Bæltet. Paa 
Ryggen sad tre Mønter direkte i Kæden, den midterste var den største af 
dem alle. Mønterne var gamle inden- eller udenlandske Sølvmønter af 
forskellig Størrelse. — Om Halsen bares tillige Perlekransen, som var af 
store, kulørte Glasperler. Over Kravetrøjens Ærmeopslag sad Armringene. 
Det var Slangeringe. Efter nogles Fortælling skulde de være af Sølv. De, 
der ejes af Dansk Folkemuseum, er af forgyldt Messing med en rød Sten 
indsat til Øje. — Selv i daarligt Vejr gik Bruden med Brudetøfler paa til 
Kirke. Hun beholdt Brudesølvet paa hele Dagen, hvis hun da ikke for at 
skaane det for Støv dansede med et ringere Sølv, d. v. s. Hovedtøj. I 1892 
blev denne Brudedragt baaret sidste Gang.

Dagen efter Vielsen bares Ungkonedragten (Fig. 22). Hertil hørte Borte-
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Brudedragt med Syningsforklæde.
Original paa Dansk Folkemuseum.
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Fig. 16. Pige i Kirkedragt. Efter Maleri i Privateje.

Fig. 17. Solhat. Efter gi. Fotografi.

skørt, Tætærmetrøje med Halv
ærmer og Haandstykker, Snør
liv med Maljer, Lænker og Pind, 
Venneke, to hvide Forklæder, 
2 Sæt Forklædebaand, Krale- 
vippetørklæde, et eller to Silke
tørklæder, Undertørklæde og 
Ungkonehætte.-lTætærmetrøjen 
var ganske glat af sort Klæde. 
Over den bares Snørlivet (Fig. 
21), ligeledes af sort Klæde, der 
foran havde forgyldte Sølvsnøre- 
maljer, dobbelte Sølvkæder, kal
det Lænke, og en Snørenaal, der 
var temmelig stor og efter Snø
ringen sattes oppe fra ned mel
lem Kæderne; den kaldtes Pind. 
Over Borteskørtet bares Venne- 
ken, der var af sort Shirting og 
syet som et foldet Forklæde, 
men uden kulørt Silkebaands- 
linning. Venneken hægtedes for
an og skjulte bagpaa hele Borteskørtet paa nær et lille Stykke af Plysch- 
kanten forneden. Over Venneken bares to foldede, hvide Forklæder med 
Silkebaandslinning. De var hægtede bagpaa som sædvanlige Forklæder, 

det ene over det andet. De gik helt ned til Skør
tets Kant. Det ene Sæt Forklædebaand skulde 
være hvidt i Bunden, det andet rødt, begge med 
indvævede kulørte Blomster eller Ornamenter. 
Det underste Forklæde skulde være bunden 
sammen bagpaa, c. 15 cm under Snipperne, med 
mønstrede Silkebaand svarende til et af For- 
klædebaandene, medens det øverste Forklæde 
ogsaa skulde være forsynet med Silkebaand, 
svarende til det andet Forklædebaand, men 
disse, der kaldtes Slattebaand, skulde hænge 
løse og maatte ikke bindes. De hvide Forklæ
der kunde i en af Snipperne have Ejerindens
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Navn syet med sort Silke i Flettesting og indrammet af en Dekoration. 
Forklæderne dækkede Venneken undtagen lige bagpaa. Dette siges at være 
Grunden til, at denne tidligt gik af Brug. — Om Halsen bares først et eller 
to hvide Shirtings Undertørklæder; deres væsentlige Bestemmelse var at 
fylde ud under det trekantede broderede Silketørklæde, hvis retvinklede 
Hjørne blev heftet ned til Bæltestedet paa Ryggen. Tørklædet lagdes om 
Skuldrene, og over det lagdes Kralevippetørklædet (Fig. 20). Det var et fir
kantet Lærredstørklæde, lagt i Trekant. Midt paa den lange Side af Trekan
ten og langs med denne Side var lagt ganske tætte Læg, c. 12—13 cm lange, 
saa kun en lille Trekant af Tørklædet forblev glat. Fra dette i Nakken 
siddende læggede Parti bredte Tørklædet sig ud paa begge Sider af Hal
sen og endte i to Snipper paa Brystet. Det blev holdt sammen i Halsen 
af to Bændler og havde, hvor disse var tilsyet, et Læg paa tværs af Snip
perne. Tørklædet var farvet i Indigo, stivet og glittet. Det havde fire 
Kralevipper, to bagpaa siddende lidt fra Hjørnet og en i hver Snip foran. 
Kralen kommer af det hollandske Koralen, der kan betyde baade Ko
raller og Perler. Ordet Kralevipper brugtes i Dragør, medens man i St. 
Magleby sagde Perlevipper. Vipper er et gammelt dansk Ord for en ned
hængende Afslutning, saasom Kvast, Dup, Snip og lignende. Kralevipper 
var som oftest hjærteformige og bestod af store, kulørte Perler sat paa 
tynd Metaltraad og blandet med glat eller kruset Cantille eller anden 
Metaltraad. En enkelt Undtagelse danner et Sæt cirkelrunde Vipper, der 
tilhører Dansk Folkemuseum. Efter at Kralevippetørklædet var sat, blev 
Silketørklædets Ender lagt over Kors paa Brystet og tilbage over Krale
vippetørklædet, som helt skulde skjules, saa kun de nedhængende Vipper 
saas. Var et Silketørklæde ikke stort nok hertil, lagdes et andet forfra 
over Vippetørklædet omtrent paa samme Maade som Kirkedragtens Tør
klæde. Bagpaa hang Vipperne ned til omtrent midt paa Ryggen, de maatte 
ikke sidde helt sammen. Foran skulde de hænge nedenfor det underste 
broderede Tørklæde og gaa ned paa hver Side af det øverste Par Snøre- 
maljer. I Halsen skulde et hvidt Undertørklæde med en glat stramtsid
dende Kant ses ovenfor det øverste broderede Tørklæde. — Paa Hovedet 
brugtes Dobbeltudskaarens Korsklæde med rødt Underlag og rødt Stryge- 
baand til Ungkonehætte. Denne, der var sat paa sædvanlig Flebs, adskilte 
sig ved Syningen fra andre Hætter, idet dens Bort var syet med Flette
sting af sort Silke paa det tætte Lærred (se tillige under Syning). Paa 
Grund af Blaaning og Glitning var Mønstret dog lidet fremtrædende. — I 
St. Magleby bares Ungkonehætten foruden Dagen efter Vielsen hver Søn-
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Kokkedragt med Hætte. (Aim. Festdragt se PI. IV) 
Original paa Dansk Folkemuseum.
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dag til den unges Kones første Barn kom i Kirke. Sidste Gang brugte hun 
den ved sin Kirkegang efter Barnets Fødsel. I Dragør blev Ungkonehætten 
kun brugt af den unge Kone Dagen efter Vielsen, og hvis en Enke giftede sig 
igen. En Enke i Hollænderbyen bar som Brud Dobbeltudskaarens Hætte.

Fig. 18. Brud. Efter Maleri af Theodor Jensen 1848. Dansk Folkemuseum.

En Dragt, der omtrent var som Ungkonedragten, bares af Kokkene 
ved Brylluppet (se Planche III). Det var en stor Ære at blive bedt til Kok, 
det timedes kun den nærmeste Familie. Kokkene lavede ikke Maden, 
men gik for Borde og besørgede Opvartningen. De skulde give et Fad 
Mad1. Deres Dragt var Snørlivsdragten med Venneke og to hvide For
klæder, Vippetørklæde, Silketørklæde og Undertørklæder. Begge deres
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Fig. 19. Foldekrave med Broderi. 
Dansk Folkemuseum.
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Sæt Forklædebaand skulde have hvid Bund. Havde en Kok Sorg, kunde 
Mønstret være blaat i hvid Bund. Paa Hovedet havde de gifte Dobbelt- 
udskaarens Hætte og Korsklæde, medens Pigerne havde Hat eller Fletter. 
I St. Magleby brugtes en Tid over eet foldet Forklæde et lille hvidt Købefor- 

klæde; det blev da taget af, naar man 
dansede. — Overtøj brugtes næsten 
ikke, derimod kunde man have store 
uldne trekantede (eller firkantede lagt 
i Trekant) Tørklæder, meget kunstfær
digt strikkede, bunden om Livet og 
bagpaa knyttet i en Sømandsknude. 
De havde ofte en frisk, lidt blaalig 
grøn Farve, men kunde ogsaa være 
røde. En Enke meddelte, at ved hen
des Bryllup i 1890 havde alle Kokkene 
til Kirke bundet røde strikkede Tør
klæder om Livet, hvad der saa meget 
pragtfuldt ud til de hvide Forklæder. 

Almindelig Festdragt for Bryllups
gæster, der ikke var med i Kirke, og 
forøvrigt ved forskellige festlige Lejlig
heder, var en Snørlivsdragt med Borte- 
skørt, Tætærmetrøje, Halværmer og 
Haandstykker, Snørliv med Maljer, 
Lænke og Pind, sort Shirtingsfor
klæde med broget mønstrede For
klædebaand, Silketørklæde med ku
lørt Broderi, hvidt Undertørklæde og 
den sædvanlige til Fest brugte Hætte 
med Korsklæde, for Ugifte Hat eller 
Fletter (se Pl. III). Det sorte Shirtings

forklæde var hægtet bagpaa, det var foldet, forsynet med Snipper og ku
lørt Silkeb aandslinning. Tørklæderne var oprindelig firkantede med Bor
ter; som oftest blev de især efter Midten af forrige Aarhundrede skaaret 
over i Trekant. Borterne af den ene Trekant klippedes af og syedes som 
to lidt ulige lange Stykker til Snipperne af den anden Trekant. Det ret
vinklede Hjørne blev heftet ved Bæltestedet paa Ryggen, og Tørklædet gik 
nu frem over Skuldrene omtrent til Ærmegabet. Snipperne lagdes over
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Almindelig Festdragt med Hætte.
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Fig. 20. Kralevippetørklæde. I Midten en ældre Vippe. 
Dansk Folkemuseum.

hinanden paa Brystet og tilbage om Skuldrene, saa knyttedes de i Nakken. 
Enderne hang nedad Ryggen; de kunde, fordi de var ulige lange, bindes, 
saa de hang lige langt ned. Man skulde ogsaa her kunne se en Kant af 
det hvide Undertørklæde i Halsen. Fyldte et saadant ikke nok, kunde to 
à tre bruges under Silketør
klædet. Dette var ofte bro
deret over de vævede Bor
ter, saa disse fik livligere 
Farver, men hyppigst var 
Broderiet udført i en tegnet 
Bort langs Tørklædets to Si
der og i en Buket i Hjørnet. 
Man kunde ogsaa bruge møn
strede Silkebaand i Kanten i 
Stedet for Broderi. — For
uden Borter eller Baand var 
der Frynser paa Tørklædet. 
Havde man Sorg for fjer
nere Paarørende, kunde man 
i Stedet for sort Forklæde 
bruge mørkeblaat. Dertil 
maatte Snøremaljerne være 
af Sølv uden Forgyldning.

Den Sørgedragt, man brugte 
til Begravelse, var meget ej
endommelig. Den bestod af 
Borteskørt, Udentrøje, Halv
ærmer og Haandstykker, 
Forklæde med Forklæde- 
baand, Hætte med Kors
klæde eller for Ugifte Hat, 
Tismstørklæde, Jøb (Fig. 23).
Udentrøjen havde Snit som Kravetrøjen, men manglede dennes Krave, 
Ærmeopslag og Besætning foran. Skødet var ogsaa her afstivet med 
Pap i Læggene. Stoffet var fint sort Klæde. Halværmerne var af indigo
farvet Lærred, og Haandstykkerne havde blaa Piber eller Baand om sort 
Klæde eller sort Silke. Til Dragten hørte det saakaldte graa Forklæde. 
Dertil brugtes hvid Hørgarns Rending med Islæt af hvidgraat Uldgarn.
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Dette ganske lyse Stof vævedes c. 85 cm langt, saa vævedes nogle 
Islæt vekslende af Uld- og Hørgarn og c. 20 à 25 cm hvid Hørgarns 
Islæt. Forklædet havde en bred Søm forneden og Hellærredsstriben 
foroven farvedes mørkeblaa i Indigo. Det rynkedes foroven med 13—15 
Rynkegange og foldedes. Oprindelig var der syet hvide Skruebaand, 
c. 3—5 cm brede, i Forklædet. De blev da farvede med den øverste Del

Fig. 21. Tætærmetrøje med Snørliv og Maljer, Lænke og Pind. Til højre Klokkeliv. 
Dansk Folkemuseum.

samt stivede og glittede. Senere blev et Stykke blaafarvet Lærred lige
frem syet til det hvidgraa Stof, og i Stedet for Skruebaandene brugte man 
Forklædebaand, syet paa den sædvanlige Maade med Bælte og Sløjfe, 
enten af sorte blomstrede Fløjlsbaand eller af sorte Silkebaand med ind
vævet blaat og hvidt. — Paa Hovedet bar Konerne Hætte og Pigerne 
Hat med Openil, det vil sige en ganske smal Hulsøm langs Kanten, men 
uden anden Syning. Saavel Hætte som Hat var blaafarvet, men maatte 
ved Sorg for nære Paarørende ikke være blank glittet. Til Hætten brug
tes Witwerks Korsklæde. Witwerk er en Art Stoppesyning (se Syninger),
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Fig. 22. Ungkonedragt.

som er meget tæt, saa kun lidt af Underlaget kunde ses. Dette var sort 
eller blaat. Langt tilbage i Tiden kunde det endog være rødt, hvis Sy
ningen var særlig tæt. Strygebaandet havde samme Farve som Kors
klædets Underlag. Om Halsen brugtes et blaafarvet Lærredstørklæde af 
Form og Foldning som Kralevippetørklædet, men uden Vipper. Det 
kaldtes Tisms-, Tisme- eller Tismestørklæde. Det er ikke lykkedes at finde 
nogen paa Amager, som husker, hvad 
dette Navn betyder. Rimeligvis er det en 
Omformning af det hollandske Timpe, 
der betyder noget spidst endende, eller 
Timp, der betyder et uldent Tørklæde, 
som sættes om Hals og Øre, og i Slægt 
med Østfrisernes Timptuch5, trekantet 
foldet Tørklæde. Fordanskelsen kan være 
gaaet Timpstørklæde, Timstørklæde, 
Tismtørklæde. Ordet er tilsidst blevet 
en uforstaaet Sproglevning.

Det mærkeligste ved hele Dragten var 
dog Jøben. Navnet kommer rimeligvis af 
det franske Jupe, Nederdel (jupe stammer 
atter fra det arabiske djouba, et folderigt 
Klædebaand). Jøben var et sort Klædes
skørt, der var foret med Lærred og kan
tet med sort Plysch, som gik 5 à 6 cm ind 
paa Lærredssiden. Paa c. 20 cm af Linnin
gen bagpaa var Jøben tilsat foldet. Over den 
Del af Klædet, som sad nærmest Linnin
gen, var et Stykke blaat Lærred, der paa 
Bagbredden var c. 15 cm bredt, og uden for 
dette sad et carminrødt Silkebaand. Denne blaa og røde Del havde et stift 
Mellemfoer mellem Klædet og Lærredet. Jøben var syet til en c. 10 cm 
bred Linning af blaat Lærred, snøret sammen foran med en blaa Snor 
gennem tre Messingmaller paa hver Ende af Linningen. Naar man tog 
den paa, var Lærredssiden udad. Efter at være snøret sloges den op 
over Hovedet saaledes, at man bagpaa fik den stive blaa og røde Del 
til at gaa vifteformigt op ad Ryggen fra Bæltestedet. Foran blev der lagt 
et Læg paa tværs af Jøben. Det gik ned under Forklædet med den ne
derste Kant; den øverste Kant gik omtrent op til Armene. Det blev bun-
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det med et Jøbbaand, som siges at have været af hvidt Linnedgarn med 
rødt uldent Mønster. Opbevarede Eksemplarer er hidtil ikke paatruffen. 
Baandet maatte ikke kendes (ses). Opbunden maatte Kanten af Jøben 
kun naa lidt nedenfor det blaa i Forklædet foran. Over Hovedet fæstedes 
tre af Folderne i Jøben sammen for at give Vidde til Hætten. Naar man 
gik til Kirke skulde Hovedet være bøjet fremover og Armene krummede 
med Albuerne udstaaende for at give Bredde. Den nærmeste Familie 
skulde sidde inderst i Kirkestolen og i fremover bøjet Stilling. Jøben 
brugtes for at døile (dølge) Sorgen, og efter Graden af Sorg blev den 
trukket sammen om Ansigtet. Man maatte se lidt af Korsklædet. En 
Enke, der fulgte sin Mand til Jorden, maatte kun have saa bred en Stribe 
aaben, at hun der igennem kunde se at læse i en Salmebog. Fulgte man 
Forældre eller Børn til Graven, maatte lidt af Profilen kunde ses, og jo 
fjernere man stod den afdøde, des mere af Ansigtet maatte komme til 
Syne. En Kvinde, som var født omkring 1840, huskede fra sin Barndom 
sin Bedstemoder, der kunde sætte Jøb og i det hele fungere som Paa- 
klæderske. Til en Begravelse havde hun sat Jøb for over 60 Kvinder, 
der betragtede det som en Venskabstjeneste, man ikke betalte for. Jøben 
blev baaren sidste Gang 1882 i Følge een Tradition, andre mener dog, at 
den ikke er baaren siden 1873. Nulevende Kvinder, som selv har baaret 
Jøb i deres unge Dage, synes, at den virkelig svarede til sin Hensigt: at 
skjule Sorgen. — Naar man kom fra Begravelsen, gik man hjem og tog 
Jøben af og tog saa om Halsen et sort Tørklæde broderet med hvid 
Silke (se Pl. V). Efter at Jøben var gaaet af Brug, brugtes Dragten med 
de øvrige her omtalte Stykker, ogsaa det sorte med hvidt broderede Tør
klæde, til Begravelse. Dog brugtes i senere Tid til Udentrøjen en mørke- 
blaa Foldekrave aï foldet Lærred, lagt dobbelt og syet med en Pynte
syning i Kanten. Kraven stod opad og udad. Den var syet til en Bul, en 
Slags Underkrave, der bandtes om Livet under Trøjen. Den blev ligesom 
Klædeskraven paa Kravetrøjen skjult af det broderede Tørklæde.

Den første Tid efter Begravelse gik man til Kirke med lyst Forklæde. 
Det var af lyseblaat, blankt, foldet Shirting og havde Linning af sorte 
blomstrede Fløjlsbaand og Forklædebaand af samme Slags. Efter c. 6 
Ugers Forløb brugte man vasket Forklæde. Det er et blaat, foldet Shir
tingsforklæde af Mellemfarve, og det hedder vasket, men hvorfor? Det 
er ikke vadsket, og det kan ikke vadskes. Ingen paa Amager har hidtil 
kunnet give Oplysninger om, hvorfor det hedder saadan, og ingen her
værende Lexica, hverken danske, plattyske eller hollandske har kunnet
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Fig. 23. Sørgedragt med Jøb. 
Dansk Folkemuseum.

give nogen Oplysning. Paa Frisermuseet i Leeuwarden kendtes Ordet 
ikke. Vasket Forklæde er nævnt i Skifter6 1813, saa det er ikke nogen 
moderne Fejlhuskning eller Forkvakling. Sammen med dette Forklæde 
brugtes sort Silketørklæde med hvidt Broderi blandet med blaat. For- 
klædebaand og Haandstykker havde samme Farver. — Senere kom 
mørkeblaat Forklæde, hvortil svarede 
hvidt, blaat og grønt paa Tørklæde, 
Haandstykker og Forklædebaand. Der
efter anvendte man Kattunsforklæde, 
der ikke er forefundet nu, men efter 
Beskrivelsen var det sort og havde Be
sætning af samme Slags Uldbaand som 
det røde uldne Forklæde til Kirkedrag
ten. Til Kattunsforklæde kunde foruden 
de førnævnte Sørgefarver bruges lilla paa 
Tørklæde, Forklædebaand og Haand
stykker. Med grønt og pasent (pensé), 
som det hedder i Dragør, violet i Store 
Magleby, lagde man Sorgen. Derefter 
kunde man gaa over til sort Shirtings
forklæde med kulørt Silkebaandslin- 
ning og Forklædebaand. Enker ved
blev dog altid at bære en Art Sorg; 
de havde til Kirkedragt Udentrøje, 
blaat uldent Forklæde med Maljer, 
Enkeltudskaarens eller Platwerkshætte 
og Korsklæde, men ikke Dobbeltud- 
skaarens, der lod det røde Underfoer 
skinne for meget igennem. Tørklædet 
skulde være mat broget uden rødt og 
gult. Man var naturligvis sørgeklædt, 
naar man var med til en Begravelse, selv om man ikke var i Slægt med 
den afdøde. Havde man været til Begravelse, ansaas det ikke for pas
sende straks at gaa med stærke Farver, saa man brugte grønt og lilla 
— det vil sige den letteste Grad af Sorg — en 14 Dages Tid, inden man 
igen anvendte noget, hvor rødt og gult var fremherskende.

Gifte Kvinder i St. Magleby bar i første Halvdel af det 19. Aarhundrede 
den saakaldte Waa(!) Pels til Kirkebrug om Søndagen hele Sommeren
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mellem Pintse og Allehelgensdag. Det var en Lammeskindspels (Skørt) ud
styret paa samme Maade som den tidligere omtalte røde, men med sort 
(ikke blaat) Klæde i Stedet for det røde. Dertil bares Udentrøje med 
Haandstykker og Halværmer, blaat uldent Forklæde, udstyret som det 
røde, og sortblomstrede Fløjlsforklædebaand. I Halsen bares en blaa Folde
krave (Fig. 19), der var fastsyet til en Bul (som Sørgedragtens), og der
over et Tørklæde med Broderi, det sidste er dog først kommet til noget 
ind i Aarhundredet, desuden Hætte og Korsklæde med rødt Strygebaand. 
Efter Allehelgensdag brugte man Borteskørt i Stedet for Pelsen, men saa 
havde man en Skindklokke, der var tarveligere udstyret, som Underskørt. 
Piger gik med Fletter, de havde efter mundtlig Overlevering ikke Pels, men 
Borteskørt og iøvrigt samme Dragt som de gifte. Rieter (Senn) har dog 
afbildet en »Kirkedragt for en Pige fra Hollænderbyen« med blaa Pels.

Som det vil ses af det foregaaende, var det ikke saa lidt, der hørte til 
for at være en velforsynet Amagerinde, der kunde optræde korrekt ved 
alle Lejligheder. Selv om et Borteskørt ved Hjælp af Kravetrøje, Uden
trøje og Snørliv med Tætærmetrøje kunde danne Grundbestanddelen i 
alle Stadsdragter — man havde dog i Reglen flere Borteskørter — saa 
hørte der ikke mindre end 11 -- elleve — foldede Forklæder til, af disse 
var kun de to hvide ens. Det var da heller ikke alle, som var velhavende 
nok til at eje hele Udstyret. Mindre velhavende maatte nøjes med at 
bruge Klokkeliv til Borteskørt og Hætte, der altid fulgtes ad. Klokkelivet 
(Fig. 21) hørte til den pænere Dagligdragt, som i sidste Halvdel af det 19. 
Aarhundrede ogsaa blev Søndagsdragt og brugt til Kirke. Det bestod af 
en sort Klædes Bul, hægtet midt ned foran, med sorte strikkede Ærmer. 
De finere havde kunstfærdigt strikkede Mønstre, de tarveligere var af 
grovere Garn og almindelig retstrikkede. Ved Haandleddet, om Ærme
gabet og paa højre Forstykke ned langs Kanten var sat mønstrede Silke- 
baand. Var det til Sorg, var Baandene blaa med sort og hvidt Mønster, 
og man satte da lignende Baand som Linning paa Borteskørtet. Ellers 
var Baandene af alle mulige Farver med brogede Mønstre. Man brugte 
Halværmer til Klokkeliv, men ikke Haandstykker. Halværmerne blev 
tilsidst i Dragør til hæklede Blonder. Der brugtes altid Tørklæder. Disse 
kunde undertiden være broderede saaledes, at den ene Halvdel havde 
Glædes Farver, den anden Sørgefarver, saa kunde man efter Behov vende 
den ud, man ønskede (Fig. 12). Forklæderne indskrænkede sig ved denne 
mindre rige Stadsdragt til to: et lyst (blaat) med Linning af sorte blom
strede Fløjlsbaand og samme Slags Forklædebaand til dyb Sorg (se Pl. VI),
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Fig. 24. Kysedragt. 
Efter gammelt Fotografi.
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og et mørkeblaat med kulørt Linning og Forklædebaand til Glæde. Man 
kunde sy en Sørgelinning over den kulørte, hvis det ønskedes at skaffe 
nogen Overgang fra dyb til lettere Sorg. — Fattigfolk brugte Kysedragt 
ogsaa til Stads. En Kysebrud havde Kyse og sort foldet Forklæde.

Til Kysedragten (Fig. 24), som efter sin finere eller tarveligere Udsty
relse brugtes til Søndags eller Hverdageftermiddags hørte foruden det 
allerede omtalte Klokkeliv — eller om Vin
teren en Tætærmetrøje — en sort Klædes 
Klokke, saaledes kaldet i Dragør, medens 
man i Store Magleby sagde Skørt. Dette 
saavel som Forklædet var saakaldet Siet
tøj , d. v. s. at begge Dragtstykkerne var 
glatte, ikke foldede, men rynkede til Lin
ningen. Skørtelinningen var som oftest af 
sort Fløjl med Perleagramaner, og Skørtet 
havde ingen Bort forneden. Forklædet var 
til daglig blaat, uldent eller linned ; det 
var rynket med 12—13 Rynkegange for
oven. Det kaldtes Bredlinningsforklæde 
paa Grund af dets lige, nogle Centimeter 
brede, Linning. Man brugte ogsaa Checks
forklæder af ubleget Tvist og blaa Bom
uld. Til Søndags- og andet lidt pænere 
Brug havde man hvide Forklæder (se PI. 
VII), dels af Lærred, Rulle forklæder, dels 
af hvidt Shirting, Strygeforklæder, samt 
blaa Saksonys Forklæder. Vilde man gøre 
det særligt pynteligt, kunde man bruge Forklædebaand, men da sædvanlig 
med korte Løkker. Om Halsen havde man et Par hvide Undertørklæder 
og et kulørt Tørklæde, der blev lagt om Ryggen med Snipperne slaaet rundt 
om Halsen og knyttede bag, saa Enderne hang ned paa Ryggen som ved 
Snørlivsdragten til almindelig Festbrug. Tørklædet kunde have sort Bund 
med kulørt Uldgarnsbroderi, eller det kunde have kulørt vævet Mønster 
over det hele eller i Borter. Det kunde ogsaa være af Uldmusselin med 
trykt Mønster af mange forskellige Slags. Et trykt Tørklæde med fransk 
Sjalsmønster hed fransk, men et med indvævet Mønster af samme Slags 
hed persisk. Paa Hovedet bares en Kyse1, der var tostykket og havde 
en blød rynket Pul (Fig. 25). I Dragør kunde den være af Silketøj, Fløjl

4 25



HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER I DET 19. AARHUNDREDE

Fig. 25. Hovedtørklæde, Dragørkyser og Solhat af ældre Type.

eller Madras8. Den bandtes under Hagen med en Sløjfe af brede kulørte 
Silkebaand. Over den bares et sort Silke Hovedtørklæde. Det var fir
kantet lagt i Trekant, eller blot trekantet. Det retvinklede Hjørne blev 
bøjet ind, og Tørklædet lagt sammen til det fik passende Bredde til at 
lægge over Hovedet, gaaende lidt bagved Haarranden foran og tilbage 
til Kysens Pul. Snipperne lagdes ned om Nakken og fæstedes sammen 
over Hovedet, følgende Pullens Rand. Der kunde være broderet Bort 
paa disse Snipper, den skulde i saa Fald sidde, saa den sluttede glat om 
Pullen. Var der ingen Bort paa Tørklædet, sattes en Hovedkant paa dens
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Fig. 26. Nyere Stadsdragter. 
Fotografi fra c. 1900.
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Plads. Hovedkanten var et sort Baand, med indvævede eller broderede 
Blomster af kulørt Silke, lagt oppefra og fæstet i Nakken. Pullen var som 
oftest foroven prydet med lidt Broderi af Silke, sjældnere af Guld, det 
sidste var dog ikke saa fint som sjællandsk Guldbroderi. Sædvanligvis 
bestod Broderiet af spredte Smaablomster. Nederst i Nakken brugtes i 
Dragør en »Sløjse« (Sløjfe) med to Løkker og to Ender, der ikke hang 
ned, men kun gik over selve Pullens Bredde. Sløjfen var til Glæde af 
røde Silkebaand, til Sorg af blaa, sorte brugtes til meget dyb Sorg. 
Grønne Sløjfer forekom til at lægge Sorgen med. I St. Magleby brugtes 
sorte Silkekyser, hvis Pul var noget poseagtigt forlænget tilbage. De kaldtes 
Bondenakker. — Til at tage af for Solen brugtes til Søndags en Pande
klud, som sattes over Kysen. Den bestod af et firkantet Stykke Lærred, 
blaanet, stivet, glittet og lagt sammen, saa det var c. 17 à 18 cm bredt. 
Herpaa blev gjort to skraa Ombøjninger, et Stykke fra hver af de korte 
Sider. Derpaa blev Pandekluden heftet sammen med Knappenaale som en 
Slags Ring og sattes rundt om Hovedet, saa Nakken af Kysen saas gen
nem Aabningen. Senere blev Pandekluden fortrængt af Solhatten (Fig. 17 
og 25), som efter Sigende først blev brugt 
om Hverdagen. Det var en stiv Pap
skygge, overtrukket med sort Lasting 
eller Silketøj. Indvendig var et rynket 
kulørt eller sort Silkefoer. I Begyndel
sen havde man et blomstret, kulørt 
Silkebaand udvendig paa Solhatten, se
nere anvendtes et sort med Perlebesæt
ning. Solhatten havde ingen Pul, man 
saa Kysenakken. I Dragør gik man ikke 
meget med Solhat, De ældre Kvinder, 
som der endnu bærer Kysedragt, ses 
næsten aldrig med Solhat, medens den 
bæres i St. Magleby til de sorte Silke
kyser. Virker denne Hovedbeklædning 
fra St. Magleby ikke saa farvestraa- 
lende som Dragørkyserne med Brode
riet og de kulørte Sløjfer, saa har den 
sin egen Fornemhed saavel i sin Form 
som i sin gennemførte sorte Farve. — 
Den Dragt, som man sædvanlig ser paa
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Torvet, har af den gamle Dragt bibeholdt den sorte Farve i Klædesskørt og 
i en Trøje, hvis Snit dog ikke ligner nogen af de gamle Trøjers. Det er en 
glat Ærmetrøje. Dertil bruges et »slet« rynket Forklæde og en Solhat. Over 
denne er der bunden et Tørklæde, som er lagt langs Solhattens Kant og har 
Snippen hængende løst ned ad Nakken. Det er oftest af Sirts med en hvid 
Bund, hvori kan være et lille Mønster. Man ser intet til Kysen, der nu slet 
ikke bæres af dem, for hvem Dragten er en ren Forretningsdragt, kun an
vendt paa Torvet. Inden Grøntorvets Dage, da Amagerkonerne endnu sad 
i Portene, havde de altid Hætte paa. Det var de tarveligste Hætter, man 
anvendte hertil, som oftest Enkeltudskaarens. Den øvrige Dragt var sort, 
rynket Skørt, Checksforklæde, Klokkeliv og Tørklæde med Uldgarns
broderi. Naar man kørte frem og tilbage fra Amager til København, an
vendte man som Overtøj et Torveskørt. Det var af svært sort Vadmel 
med Foer af sort kipret Stof; indvendig forneden var der først en Kant 
af Ydertøjet omtrent et Par cm bred, og dernæst en rød Klædes Kant, 
c. 20 cm bred. Skørtet var rynket, dog ikke til en Linning, men til et 
cirkelformet Tøjstykke, saa det var ganske lukket foroven. Paa Torvet 
bredte man Skørtet ud over Knæene. Naar man kørte til og fra Byen 
paa den aabne Landevej, hvor Blæsten rigtig kunde tage fat, sad man i 
det. Var Vejret daarligt, slog man Skørtet op over Hovedet og trak det 
helt frem for Ansigtet. I Skørtet var foruden Navnebogstaver syet et Bo
mærke. Dette hørte til Gaarden og fulgte ikke Gaardens Ejer, hvis Fa
milien flyttede. Var et saadant Skørt eller en anden med Bomærke for
synet Ting tabt, kunde det straks leveres tilbage til den rette Gaard, me
dens en Mærkning med Navnebogstaver alene maaske kunde passe paa 
forskellige Personer og derved muliggøre Fejltagelser.

Undertøjet bestod af en Lærredssærk, skaaret i et og uden anden Pynt 
end en Openil (Hulsøm) paa de ret lange Ærmer. Benklæder brugtes 
ikke; man havde Klokker af Bommesi eller Vadmel, derover et sort 
Underskørt og saa det egentlige Skørt (Nederdel). Om Vinteren havde 
man Skindklokke til Underskørt. Strømperne var sorte og Fodtøjet, saa 
langt man husker tilbage, almindelig sort Læderfodtøj, dog med Undta
gelse af de allerede omtalte Brudetøfler. Fra Dragør stammer nogle bro
derede Tøfler med almindelig bred Saal, som neppe kan gaa længere til
bage end til anden Fjerdedel — maaske kun til Midten — af det 19. Aar
hundrede (Fig. 11, se de to Tøfler paa hver Side af den midterste).

Der findes endnu ældre Kvinder, som bærer en Amagerdragt til Stads. 
Det er dog sjældent, at det er nogen af de her omtalte Stadsdragter,
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Fig. 27. Efter Fotografi fra 1860erne.

men en moderniseret Dragt, der mere 
ligner Dragten fra de danske Sogne. 
De dertil brugte rynkede Forklæder 
og Skørter, Siettøj, er lettere at frem
stille og bevare end de foldede. Skør
tet er àf sort Klæde med en 30 til 
40 cm bred Bort af mønstret Fløjl 
forneden. Det kan være sort i sort 
Bund eller sort i rød Bund. I den 
øverste Kant af Fløjlet sidder en 
Silkesnor svarende i Farve til dette. 
Livet er af sort Silke og har foran 
3 à 4 Par Sølvmaljer med Lænke og 
Pind samt et Spænde, som hægtes i 
Bæltestedet. For Hænderne anven
des hvide Strimler. Forklædet er af 
sort Silke. Et bredt Silkebaand bin
des om Livet i en meget stor Sløjfe 
bagpaa, dog bruges ogsaa i Stedet for 
dette de gammeldags Forklædebaand
med Sløjfe foran (Fig. 26). Tørklædet har Spidsen heftet paa Ryggen og 

Snipperne slaaet om Halsen og knyttede 
som ved Snørlivsdragten med sort For
klæde. Til Dragten bruges Silkehue eller 
sort Fløjlshue med mønstrede Fløjlsbaand 
i Kanten. Den er flad foroven og tem
melig spids bagtil og har kulørte Hage- 
baand, som bindes i en fyldig Sløjfe.

Det nyfødte Barn blev lagt i Svøb. Hem
den var hvid uden nogen Slags Udsmyk
ning. Ordet brugtes saavel om Skjorte som 
Særk. Naar Barnet skulde døbes, var det 
iført en Trøje, som var bunden paa Ryg
gen. Trøjebullen var af Kattun eller Sirts. 
Ærmerne var af Fløjl med Broderi eller 
af broderet eller mønstret Silketøj. Hvis 
Trøjen bares af en Pige, havde den paa 
Ærmerne Guldbaand eller Galoner rundtFig. 28. Efter gammelt Fotografi.
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Fig. 29. Svøb og Liste til Daab. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 30. Til venstre Pigetrøje, til højre Drengetrøje, i Midten Langklokke. 
Nederst til venstre Dragørpigekyse, til højre Natkyse.

Dansk Folkemuseum.

om Haandledet og undertiden et Stykke op mod Albuen. Bares Trøjen af en 
Dreng, var der paa Ærmets Overside fra Haandledet og op efter en Rekt
angel af smalle Guldgaloner. I denne sad i Dragørtrøjerne tre Knapper, i 
St. Magleby trøjerne fire (Fig. 30). Til alle Trøjerne brugtes Halværmer og 
Haandstykker. Svøbet, der var af Silke eller Fløjl, omvikledes med en Liste 
af Fløjl eller andet Pragtstof, kantet med Guldkniplinger eller mønstrede 
Silkebaand (Fig. 29). Det lejedes sædvanligvis af Jordemoderen. Svøbet gik 
helt op under Armene. Om det, der var synligt af Trøjebullen, bandtes et 
trekantet broderet Silketørklæde. Den ene Snip fæstedes paa Ryggen, de 
to andre gik over Kors paa Brystet og ind under Armene for at fæstes 
paa Ryggen. Om Halsen brugtes en rynket hvid Kniplings- eller Blonde
krave, og over Krave og Tørklæde bandtes en Slab, d. v. s. Hagesmæk 
(Slab er et rent hollandsk Ord). Denne bestod af et næsten kradratisk 
Stykke Lærred, i hvis nederste to Hjørner, der var syet Stropper, i de 
øverste Hjørner var syet lange Skruebaand, som gik over Kors paa Ryg-
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gen, blev stukket ind i Stropperne og bundne bag paa. Slabbene havde 
Bort paa Siderne og forneden, oftest af Enkeltudskaar eller Platwerk. 
De fineste var paa hele Stykket mellem Borterne oversyet med en 
Dekoration af sort Silke i Flettesting. Mønstrene var Dyre- samt Plante- 
motiver. Navn og Aarstal findes paa de fleste. Paa de tarveligere er 
disse anbragt i en Krans, der alene udgør det sorte Midtornament (se 
tillige Syning). End ikke Slabbene undgik den mørke Indigofarvning, 
samt Stivelse og Glitning, saa paa en Mængde, der er saaledes behand
lede, kan Flettestingssyningen næppe skelnes. — Paa Hovedet havde 
Daabsbarnet først et udsyet Korsklæde, dernæst en Lærredskappe med 
en smal udsyet Kant og endelig en Høllekappe af tøkroset (tætblomstret) 
Silketøj, besat med Guldkniplinger og forsynet med kulørte Silkebaand 
(Fig. 34). Pigernes Høllekappe var i to Stykker med Pul og lige Forstykke 
omtrent som en Kyse, Drengenes var trestykket med to Sidestykker og 
et Midtstykke, gaaende fra Panden over Hovedet til Nakken. I den sidste 
Tid, Dragten brugtes, tog man det ikke altid saa nøje med Forskellen paa 
Høllekapperne. Var Børnene meget smaa, beholdt de Svøbet paa efter 
Hjemkomsten fra Kirken. Var de over 6 Uger, blev de efter at have 
faaet en Søvn, omklædt i en Dragt, som lignede de Voksnes, og blev der
efter af Jordemoderen præsenteret for Gæsterne. At Børn var klædt som 
Voksne i Miniaturudgave var tidligere en overalt brugt Skik, baade hos 
høje og lave. Det var først i 1780’erne under Indflydelse af Filosoffernes 
Krav om Naturlighed, at man i England begyndte at bruge særlige for 
Børn arrangerede Dragter. Det varede dog længe inden denne sundere 
og bekvemmere Mode trængte igennem overalt. Hvor man, som paa 
hollandsk Amager, bevarede sin Folkedragt, holdt den gamle Mode paa 
Børnedragter sig til over Midten af det 19. Aarhundrede.

Ved Omklædningen efter Hjemkomsten fra Kirken fik Daabsbarnet, der 
kaldtes Sølvbarnet — maaske paa Grund af Metalkniplingerne paa Svøb 
og Høllekappe — over den ved Daaben brugte Trøje en Langklokke af 
sort Klæde (Fig. 30). Det var en Kombination af Bullen i et Klokkeliv og et 
Skørt. Den naaede omtrent til Barnets Fodsaaler. Forbredden var i eet 
Stykke fra øverst til nederst. Livet var glat paa Ryggen, overskaaret ved 
Bæltestedet, hvor Bagbredden var syet til i Rynker. Klokken hægtedes i 
Ryggen. Midt ned over Lukningen og om Ærmegabene sad mønstrede Silke
baand. Over Langklokken sad Tørklæde, Krave og Slab; desuden havde 
Barnet foldet sort Shirtingsforklæde med Snipper. Forklædebaandene blev 
hægtede foran og var syede ganske som de Voksnes til Stads. De fineste
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Fig. 31. Dreng. Efter gammelt Fotografi. Fig. 32. Pige. Efter gammelt Fotografi.

var de tøkrosede (tætblomstrede). Paa Fødderne brugtes sorte Strømper 
til Piger, kulørte til Drenge samt smaa Købestøvler. — Dagen efter Daa
ben brugte Børnene mørkeblaa foldede Shirtingsforklæder. I senere Tider 
erstattedes disse af blaa Saxonysforklæder. — Barnets Vugge var til Stads 
udstyret med udsyede Lagner og Pudevaar, saavel Enkeltudskaarens som 
Platwerks, paa Amagervis farvede mørk indigoblaa og glittede. Til daglig 
brugte man hvidt Enkeltudskaarens Lagen og kulørt Kattunsbetræk til 
Dynen, Hovedpuden og den dunfyldte Øjenpude, som lagdes over Barnets 
Hoved, saa Øjnene dækkedes. Betrækkene paa Hoved- og Øjenpude blev 
ikke knappet, men bunden med røde vatrede Silkebaand, hvis Kanter 
var løkkede. Der var to Par Baand i hvert Vaar.

Et lille Barn kunde have Sorg i bogstaveligste Forstand fra Fødselen, 
mest naturligvis, hvis Moderen døde efter at have bragt det til Verden. 
Det er igen et Bevis paa, at man ikke opfattede Barnet som noget fra 
den Voksne forskelligt, men kun som en mindre Udgave deraf. Havde 
Barnet Sorg, maatte det ikke til Daaben have den brogede Høllekappe, 
men kun Korsklæde og Lærredshue med Bændler, et langt og et kort, 
der bandtes ved venstre Øre. Farven var lys graablaa og Udsyningen
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Fig.33. Pigehætter, til venstre set nedenfra, til højre set ovenfra. Dansk Folkemuseum.

var Witwerk. Dertil brugtes sort Trøje med Knapper, Galoner eller 
Kniplinger af Sølv, sort Svøb og Liste, kantet med sorte Baand, sort 
Tørklæde med hvidt Broderi, ved mindre dyb Sorg efterhaanden med 
Tilføjelse af Farverne blaat, grønt og lilla paa samme Maade som de 
Voksnes. Der maatte være tilsvarende Grad af Sorg paa Langklokkens 
Baand og Forklædebaandene, som Barnet fik paa ved Hjemkomsten fra 
Kirken. — Men ikke alene paa Dragten saas det, at Barnet havde Sorg, 
ogsaa Vuggen viste det. Lagner og Pudevaar var hvide og prydede med 
Witwerk, en smal Bort paa Lagner og to smalle Borter med en Silke
knipling i Midten paa Pudevaar. Silkekniplinger kaldtes gazevævede Knip
linger fra Slutningen af det 18. Aarhundrede, de var meget tætte og smaa- 
mønstrede. Meget gammeldags var det til Sorg at bruge en udsyet lyseblaa 
Lærredsliste. Dansk Folkemuseum ejer et Brudstykke af en saadan med 
Platwerk af ren Renaissance Karakter (se under Syning). Det er opgivet 
at stamme fra det 16. Aarhundrede. Slutningen af 1600 Tallet er nærmere 
ved Sandheden. Stykket er den eneste kendte Rest af denne Skik.

Spædbørn havde om Dagen Kyser af Silke, Fløjl eller Madras. Pigebørn 
havde i Dragør Sløjfer i Nakken. Det brugte Drengene ikke, de kunde endog 
ligge barhovedet. Om Natten brugte Børnene smaa Kattuns eller Sirtses 
Kyser (Fig. 30). Til 3—4 Aars Alderen gik Drenge og Piger i Hovedsagen
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Fig. 34. Høllekapper, til højre til Dreng, til venstre til Pige. Drengehætter og Drengefaldhat. 
Dansk Folkemuseum.

ens klædte, smaa Forskelligheder var der dog. Dagligkyserne var de 
samme, Dragørpigernes Sløjfe undtagen. Naar Børnene begyndte at gaa, 
fik de Faldhatte paa (Fig. 34). En Faldhat var en cylinderagtig Ring med 
stift Indlæg, afskaaret foroven med fire Buer, en flad og langstrakt foran 
og bagpaa, en kort og kraftig rundet paa hver Side. Udvendig var Be
klædningen af lodretlægget Fløjl, sort til Drengene, rødt til Pigerne. Baade 
øverste og nederste Kant var prydet med Guldkniplinger, hvis Tunger 
vendte ind mod Fløjlet. Paa Siderne var Rosetter af Guldkniplinger. De 
fire Buer i den øverste Kant af Ringen var forbundne med et Kors, 
dækket af røde Silkebaandspiber. I Korsskæringen var atter en Guld
kniplingsroset. Faldhatten bandtes under Hagen med røde Silkebaand, 
svarende til Piberne. — Var Børnene bievne et Aarstid gamle, fik de til 
Stads Drenge- og Pigehætter. Drengehætten (Fig. 34) havde Form efter 
Hovedet, omtrent som en Kyse, dog med en noget udstaaende Runding 
højt paa Baghovedet. Den var stiv og betrukket med sort Fløjl. I Kanten 
havde den brede, sorte, blanke, uldne Baand og var desuden besat med 
to Guld- eller Sølvgaloner; den ene gik midt over hele Hætten forfra og 
tilbage til det sorte Baand, den anden gik langs med og et Stykke fra 
Hættens Underkant, begyndende ved den forreste Rand under det sorte 
Baand, gaaende rundt 'om Nakken og frem til den forreste Kant paa den
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anden Side. Den gik tværs over den første Galon i Nakken, saa der 
fremkom et Kors. — Ogsaa Pigehætten havde en stiv Papform. Den var, 
set oven fra, i Nakken formet som en spids Tunge, der stod højt op og 
langt ud fra Hovedet. Fra dennes udstaaende Kant skraanede Tøjet i Læg 
ind mod Hættens nederste Kant. Selve Tøjet var klippet i eet Stykke run
det efter Papformen og sammensyet paa et Stykke langs Nakkeranden 
og lige midt ned bagpaa (Fig. 33). Stoffet var Fløjl eller Silketøj med 
eller uden indvævet Mønster. Det kunde være smykket med Broderi, 
som samlede indvævede Smaablomster til en større Buket eller forstær
kede Farve virkningen af brocherede Blomster, eller Broderiet kunde alene 
udgøre Dekorationen. Hætterne var kantet med et bredt, blankt, sort Uld- 
baand, som langs Hætteranden forneden i Nakken var bundet over 
Læggene med en Sløjfe. Saavel til Drenge- som Pigehætterne bares ud
syede Korsklæder af Lærred med den sædvanlige Blaaning. Ved 4—5 
Aars Alderen fik Børn et Sølvøre, med deres Navnebogstaver hængende 
ved, sat paa højre Side af Hætterne. Under Sølvøret sad et Stykke rødt 
Klæde, hvoraf man saa en Kant; det gik over i en Strimmel, som gik 
under Hagen og heftedes paa venstre Side af Hætten. Selv om Sølvøret 
ikke brugtes, havde man Klædestrimlen syet i Hættens ene Side i Lighed 
med Baandet i de Voksnes Hætte og Pigehatten. Ejede man ikke Sølvøre, 
hjalp man sig med smaa Forklæde- eller Snøremaljer til Pigehætter, 
medens man brugte Sølvknapper til Drengene. — løvrigt var Dragten 
den samme, som Barnet fik ved Hjemkomsten fra Daaben, dog med 
Sietforklæde i Stedet for foldet og naturligvis tiltagende i Størrelse med 
Barnet. I Langklokken kunde være smaa vandrette Stiklommer med bro
get Silkebaandskantning. Foruden Hovedtøjet var det kun Trøjeærmerne, 
der skilte Drenges Dragt fra Pigers. Bekvem for et Barn var Dragten 
ikke, men saa meget mere klædelig. Børn har set rent bedaarende ud 
i den smukke og karakteristiske Dragt (Fig. 31, 32). Naar Drengene 
blev omkring 5 Aar, blev Dragten erstattet af en anden, der ganske lig
nede de voksne Mænds, ligesom Pigerne ved 6—7 Aars Alderen blev klædt 
paa med Klokkeliv eller Tætærmetrøje og Borteskørt, hvorved deres Dragt 
endnu mere nærmede sig de Voksnes (Fig. 27, 28). Ogsaa Børns Dragt 
fulgte meget nøje Reglerne for Glæde og Sorg. Der berettes, at i meget 
gammel Tid gik Pigebørn, som bar Sorg for Forældre, til Skole med graat 
Forklæde. Strøpiger, som i St. Magleby fulgte Lig, bar Sorg med graat 
Forklæde. Der var altid en større og en mindre Pige. Den største havde 
en fin og pæn Pose med Sand, som blev strøet paa Graven, naar denne
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var kastet til. Saa blev Vintergrønt, medbragt i en Kurv af den mindste 
Pige, strøet paa tilsidst. — Til Bedepiger brugtes ligeledes en stor og en

Fig. 35. Konfirmand 1876. Efter Maleri af Exner. Privateje.

lille Pige. De var fint pyntede i Siettøj. Een Meddelelse gaar ud paa, at 
de store Bedepiger oprindelig havde en Foldekrave paa med Bullen uden 
paa Livet. De store helt udsyede Slabbe har dog ogsaa været brugt af 
Bedepiger, maaske kun af de smaa. Bedepigerne bad Folk i hele Byen
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til Offers med Kirkegangskoner. »N. N.’s Kone lader Jer Mo'r bede med 
sig til Offers i Kirken paa Søndag«, bad den store. »I maa endelig komme«, 
bad den lille. Først til Konfirmationen fik de unge en af de rigtige Festdrag
ter. Der har ikke, saa længe man husker, været fast Regel for, hvorledes 
Konfirmationsdragten skulde se ud i Dragør. Man rettede sig lidt efter 
Konfirmandens Vækst. En altfor lille Pige saa ikke godt ud i Kirke
dragten med dens Krave og Tørklæde, der fyldte meget om Halsen, og 
dens stærkt udstaaende Skød. Man gav hellere en lille Konfirmand Snør- 
livsdragten, der med sine Snøremaljer, Lænker og Pind i det tætsluttende 
Snørliv tog sig meget pyntelig ud paa en spinkel Figur. Man kunde og- 
saa bruge den ældre Søndagsdragt med blaat uldent Forklæde og Uden- 
trøje, hvilket synes at have været almindeligt i St. Magleby. Figur 35 er 
efter Original af Exner og viser en Konfirmand fra 1876 i denne Dragt. 
Havde Konfirmanden Sorg brugtes Sørgedragt med Udentrøje. Konfir
mationsdragten brugtes senere af Pigefaddere ved Barnedaab. Rødt uldent 
Forklæde fik man sædvanligvis først i 17—18 Aars Alderen. Naturligvis 
havde den berømmelige Fastelavn fra Amager, hvor man rigtig slog 
Gækken løs, ogsaa sin særlige Fordring til Dragt, mindst til de Voksnes, 
de havde Kysedragt med strøget Forklæde, mens Smaapigerne kunde 
være klædt som Fastelavns Brude, det vil sige tildels efterlignende den 
virkelige Brud. De havde da et Sølv paa Hovedet, et rødt Silkehovedtøj 
med Guldkniplinger og Flitter. Det var mindre og af noget tarveligere 
Materiale, men iøvrigt udstyret paa lignende Vis som det virkelige Brude
sølv. Om Halsen bares Sølvkæde med Mønter, hvoraf dog de fleste var 
Spillepenge, og en Perlekrans af Glasperler. Iøvrigt bestod Dragten af Borte- 
klokke, Tætærmetrøje, hvidt foldet Forklæde og broderet Tørklæde.

Saa mange Dragter som Kvinderne kunde Mændene ikke opvise. De maatte 
i Hovedsagen nøjes med tre: en Højtidsdragt (Fig. 36. Pl. VII), en Sørgedragt 
og en almindelig Søndags- og Hverdageftermiddagsdragt (Fig. 41). Til Gen
gæld er Højtidsdragten af betydelig Ælde og har ikke undergaaet synderlig 
store Forandringer. Den bestod af et Par meget vide, sorte Klædesbukser, 
en rød Uldenskjorte, et Snørliv, en Röchelte, en lysblaa Foldekrave samt 
et kulørt Silkehalstørklæde og en blaa Kameluldshat, som senere blev 
erstattet af en sort Floshat. Fra Knæene og nedefter brugte man sorte 
Klædesstrømper uden Fødder, under disse var hvide uldne Strømper, og 
dertil Sko. — De vide Bukser — Viebukser, som de undertiden benæv
nes i Inventarer for c. 100 Aar siden, Sussebukser er deres Smædenavn 
af Folk, som ser ned paa gammel Kultur — havde en næsten lige Søm
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foran og bagpaa, endende med et lille, c. 10 cm firkantet Spjæld, hvor
fra Sømmen gik ned paa Indersiden af Benene, som hver var c. 1,2 m 
vide foroven og c. 60 cm forneden (Fig. 38). Den nederste Kant var skraat

Fig. 36. Brudgom. Efter Maleri af Theodor Jensen 1848. 
Dansk Folkemuseum.

opad og udad gaaende og svagt buet. Bukserne, der havde Slids foran, 
var rynket til en Linning. I denne var paa hver Side af Slidsen syet to 
Snørehuller med nogle Centimeters Mellemrum. Siderne lagdes over 
hinanden, og et Snørebaand blev stukket ind og ud gennem begge Lag 
og bunden foran. Knapper fandtes ikke. Var det meget fint, brugte man
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Fig. 37. Røde Uldenskjorter. Dansk Folkemuseum.

Fig. 38. Sorte Klædesbukser; deri Snørelidse med Messingdupper. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 39. Rockelte og Fifskaftes Snørliv. Dansk Folkemuseum.

Fig. 40. Rockelte og Fifskaftes Snørliv. Dansk Folkemuseum.
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en sort ulden Snor med Sølvdupper (Eksemplarer er dog ikke paatruffen). 
Ellers kunde man bruge en sort Skindstrimmel med 6—8 cm lange Messing
dupper, slaaet paa som paa almindelige Snørebaand. I Siderne var store 
Lommer af sort Lærred. Bukserne blev stoppet ned i Klædesstrømperne, 
saa de posede ud over Knæene. Fra 1840’erne hang Bukserne dog lige 
ned og Klædesstrømperne forsvandt. De kaldtes Stumphoser og skal 
have haft en Søm paa Ydersiden af Benet. De gik lidt nedenfor Ankel 
og Vrist. Forneden og langs Sømmen skal have siddet en Wienerpibe af 
Klædet. De kendes nu kun i Rekonstruktion (af Emma Eckmann), Skoene 
var lave og havde lav bred Hæl. De var skaaret med et Forstykke og 
et Bagstykke saa Sammensyningen var i Siderne. Over Foden var Læderet 
skaaret ud i zirlige Mønstre og lagt under med rødt Safian, som ogsaa var 
brugt til Foer og Kant foroven paa Skoen. — Den røde Uldenskjorte (Fig. 
37), som brugtes nærmest over den hvide Lærredsskjorte, var af høj
rødt Klæde, foret med tykt rødt Vadmel eller andet tykt Tøj. Ryggen 
var skaaret i et Stykke, som i Siderne var syet til Forstykkerne. Fra 
Bæltestedet svejede Sømmen stærkt ud over Hofterne i det c. 15 cm 
lange Skød. Der kunde være syet et Ekstralæg i hver Side, for at Trøjen 
skulde slutte helt tæt til Figuren. Den lodne Liste (Kant) af Klædet dan
nede Trøjens Kant forneden; enten var Tøjet vendt saaledes, at Islætten 
sad lodret, eller man syede Klædeslisten til forneden. Uldenskjorten var 
enradet, knappet helt op i Halsen. Foran de i venstre Side siddende 
18 sorte Knaphuller sad et mønstret sort Silkebaand, der ligesom Knap
hullerne stansede ved Bæltestedet. Til disse svarede sorte og røde Posse- 
mentknapper. Uldenskjorten var kraveløs. Ærmerne havde kun een Søm. 
Ved Haanden sad et sort Baand af samme Slags som det foran. En lille 
Ærmeslids lukkedes med to Hægter og Maller; de sidste var syet fast paa 
Vrangen og Øjet stukket igennem Tøjet. — Over den røde Uldenskjorte 
brugtes Snørlivet (Fig. 39, 40). Det havde omtrent Façon som en moderne 
Vest. Det var knappet i Livet med fire Knapper paa en Længde af c. 12 cm. 
Fra Knapningen var Forstykkerne skraat afskaarne op mod Skuldersøm
mene og kantede. I det aabne Stykke mellem Forstykkerne saas den røde 
Uldenskjorte. Snørlivet havde Ryg af samme Stof som Forstykkerne, 
derimod var et tilsyet Skød af sort Lærred. Skødet var glat foran og 
bagpaa, men rynket over Hofterne og c. 13 cm langt. Det Eksemplar 
som ejes af Dansk Folkemuseum er af en femskaftet Hørgarnsvævning, 
som er ruet, saa den i Udseende noget ligner Ruskind. I gamle Skifte
fortegnelser forekommer ofte Betegnelsen ßefskaftes Snørliv. Ordet er en
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Mandsdragt til Højtider.
Original paa Dansk Folkemuseum.



HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER. 19. AARH. MANDSDRAGTER

Fig. 41. Dagligdragt. 
Efter gammelt Fotografi.

direkte Overførelse fra Hollandsk og var almindelig brugt her i Landet. 
— Over Snørlivet bæres Rockelten (Diminutiv af Rock, Fig. 39, 40). Det var 
en sort Klædes Figurtrøje, der gik til Bæltestedet og var foret med tykt sort 
uldent Foer. Den var skaaret med eet Rygstykke. Forstykkerne var saa 
brede, at Ryggen ved Bæltestedet kun var c. 22 cm bred. Til Trøjens 
nederste Kant var syet et rundskaaret 
Skød, delt i to Dele, der gik lidt over 
hinanden i Ryggen. Skødet, der var fo
ret med sort Lærred, var syet glat til 
foran og bag, men faldt paa Grund af 
sit Snit i Folder. Paa Siderne var nogle 
Læg ved Tilsyningen. Rundingen gjorde 
Vidden større nedad, saa der faldt flere 
dybe Læg paa hver Hofte, hvad der i 
Forbindelse med den røde Uldenskjor
tes stærke Udsvejning over Hofterne og 
Snørlivets rynkede Skød, bidrog til at 
give Manden en imponerende Bredde. 
Rockelten var enradet og havde paa 
venstre Side yderst et 4—5 cm bredt 
sort mønstret Silkebaand, i senere Ti
der brugtes i Stedet derfor et mønstret 
Fløjlsbaand. Indenfor dette sad Knap
hullerne, hvoraf kun fire ved Bælte
stedet var virkelige, medens 14 var 
syet til Pynt og ikke gennemskaarne. 
Paa højre Side sad 18 sorte Possement- 
knapper. Naar Rockelten var knappet, 
som den skulde være, saas en smal Kant 
af Snørelivet samt den statelige røde Uldenskjorte med sin Knapning helt 
op til Halsen. Ogsaa Rockeltens Ærmer var Ensøms, over Skulderen havde 
de fem smaa Folder og ovenpaa disse sad i Ærmegabet de saakaldte Kæ
der (Karme) af Klædet. De var bredest paa Midten og spidsede ind under 
Armen for og bag. I selve Tilsyningen sad en med Klæde overtrukken Snor. 
I Halsen bares en c. 2 cm bred, lyseblaa Lærreds Foldekrave, sat paa en 
Linning, der foran var forsynet med et rundt Hul paa hver Side til at 
sammenhæfte med et Sølvspænde. — Halstørklædet, som oftest et lille, tær- 
net Barcelonatørklæde, var lagt sammen i Trekant; det retvinklede Hjørne
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Fig. 42. Uldentrøje og Slagbul (ikke af samme Dragt). Dansk Folkemuseum.

bøjedes ind og Tørklædet vikledes sammen, saa det fik passende Bredde 
til at gaa om Halsen. Tørklædet kunde være smykket med en broderet 
Bort, dog kun paa de synlige Snipper. Broderiet kunde endog være saa- 
dan gjort, at den ene Side havde Glædefarver, den anden Sørgefarver, 
saa kunde Tørklædet bruges baade til den her omtalte Dragt og til Sørge
dragten. Kun Mandens Moder eller hans Hustru maatte binde hans Hals
tørklæde, det skulde gøres med megen Omhu. Oprindelig brugtes til denne 
Dragt den blaa Hat, som var meget ejendommelig. Den var af Filt, om
trent cirkelrund og overtrukken med blaat Kameluldsflos. Den var om
kring 15 cm høj og 40 cm i Tværmaal. Senere fra c. 1840’erne, brugtes 
en høj sort Floshat med Nakkesløjfe, hvis Ender hang ned. Dens Pul 
kunde børstes i Timeglas, d. v. s. saaledes, at Luven paa to modstaaende 
Fjerdedele gik den ene Vej, medens den paa de to andre Fjerdedele gik 
den modsatte Vej. Dragten brugtes til Jul, Paaske og Pintse, og af Del
tagere i en kirkelig Handling, samt som Brudgomsdragt. — Til Sorg brugtes 
foruden de vide, sorte Klædesbukser en sort Udentrøje af Klæde. Den 
var af Form som den røde Uldenskjorte, enradet og knappet, helt op i
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Fig. 43. Uldentrøje og Slagbul (ikke af samme Dragt). Dansk Folkemuseum.

Halsen, med 18 sorte Possementknapper. Et mønstret sort Fløjlsbaand 
sad udenfor Knaphullerne. Ærmet var af Form og Udstyrelse som den 
røde Uldenskjorte uden Kæder (Karme). Klædets Liste var ogsaa her 
Trøjens nederste Kant. Man brugte blaa Foldekrave hertil, samt sort 
Silketørklæde broderet med Sørgefarver i Overensstemmelse med Graden 
af Sorgen. Paa Hovedet bares en sort Floshat.

Søndags- og Hverdageftermiddagsdragtens Hovedbestanddele var et Par 
sorte Lærredsbukser, en Slagbul og en Udentrøje, begge af sort Klæde. 
Lærredsbukserne var af Façon og Vidde som de sorte Klædes. Medens 
F. C. Lund afbilder dem siddende under Slagbullen, sidder de over denne 
paa nogle af Exners Billeder og paa flere samtidige Fotografier. Een Med
deler mente, det første var til pænere Brug end det sidste. Lærreds
bukserne havde dog ikke Lommer som Klædesbukserne, men kun Lomme
huller i Siderne. Gennem disse kunde man komme til Lommerne, som 
sad i hvide Vadmelsbukser, der havde Form som de sorte og brugtes 
under disse. — Slagbullen var toradet og kunde i Modsætning til Trøjerne 
efter Behag slaas over fra venstre til højre eller omvendt. (Bul er et
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gammelt dansk Ord for et Klædningsstykke, som dækkede Overkroppen 
uden at dække Armene. Det brugtes paa forskellige Steder dels om Mands
tøj, dels om Kvindetøj). Slagbullen havde et Rygstykke (Fig. 42, 43). For
stykkerne gik saa langt tilbage, at Rygstykket ved Bæltestedet kun var 
c. 23 cm bredt; derfra svejedes Sømmene ud til Skødet, saa Vidden i 
Rygstykket forneden kunde være c. 45 cm, medens hvert Forstykke var 
c. 55 cm forneden. Længden foran var c. 65 cm. Slagbullen havde ingen 
Krave, men rundt langs Halsen og paa begge Forstykkerne uden for Knap
hullerne, samt rundt om Ærmegabene var sat sorte Silkebaand, c. 5 cm 
brede, med kulørte Kanter og broget indvævede Mønstre. De gik dog 
ikke helt ned foran til Skødets Kant, men holdt op lidt neden for Bælte
stedet. I hvert Forstykke sad 18 Sølvfiligranknapper. De dertil hørende 
Knaphuller var blaa. De øverste af disse i hver Side sad paa skraa, og 
de tilsvarende Knapper sad lidt ude af den øvrige Række. Naar Bullen 
var knappet, dannede Knapperne en sammenhængende Bue foroven. 
Udentrøjen var omtrent af Façon som Slagbullen, men enradet; den 
havde Ærmer og var en lille Smule længere. Den havde Besætning af 
samme Slags Baand som Slagbullen. De sad i Halsen, paa venstre For
stykke udenfor de blaa Knaphuller og paa Ærmerne ved Haandleddet. 
18 Sølvfiligranknapper, svarende til Slagbullens, sad i højre Forstykke. 
Ærmerne havde en Søm, Slids og to Hægter og Maller ved Haandleddet. 
Foret i Slagbul og Udentrøje var af sort Lærred. Til denne Dragt brugtes 
Halstørklæde med eller uden Broderi, i Glæde- eller Sørgefarver, men 
ingen Foldekrave. Til Kirke gik man med Floshat med Sløjfe ned ad 
Nakken; hjemme brugte man hvid Tophue, enten strikket eller syet af 
hvidt Vadmel. I begge Tilfælde var Huen dobbelt, da man havde Foer 
af samme Slags som Ydertøjet. Da den var smøget op, var Kanten i 
Virkeligheden firedobbelt. Man havde enten langskaftede Støvler eller 
hvide strikkede Uldstrømper med Svikler, som saas lidt nedenfor Buk
serne, der hang ned over disse, og Pampusser. Det var lave sorte Læder
sko, der skulde være rundede opad over Foden og paa Rundingen have 
en Borre, der saa ud omtrent som en uopskaaren fladtrykt Klunke. (De 
er hidtil kun paatruffen i Rekonstruktion). Man kunde til daglig gaa med 
Træsko hjemme, men det var ikke almindeligt. Man kørte om Vinteren 
til København iført Chenille, en Frakke med stort Slag. Saadanne brugtes 
dog ikke alene paa Amager, men ogsaa andre Steder i Landet.
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Fig. 44. Stue fra St. Magleby. Tilhører Dansk Folkemuseum.

HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER
HISTORISK OVERSIGT

D
en, baade af en Del Amagere og af andre nærede Anskuelse, at 
Amagerdragten i Hovedsagen stammer fra den Dragt, der med

bragtes fra Holland, og har holdt sig uforandret siden, har nogen Støtte 
i literære Kilder, det kan ikke nægtes. Men inden disse tages for gode 
Varer, maa de nærmere undersøges. En vigtig Kilde til Oplysning om 
Dragtens Historie vilde Skifter have været. Desværre er alle de hollandsk 
amagerske før 1812 forsvundne. Danskebys Skifter gaar derimod tilbage 
til 1659. Da en Del Hollændere efterhaanden flyttede ud fra Hollænder
byen til de danske Byer, kan disses Skifter i nogen Grad kaste Strejflys 
over hollandsk Amagerdragt og danne et Supplement til det, der kan op
lyses gennem trykte Kilder og gennem Afbildninger.

I Arent Berntsens Danmarckis oc Norges Fructbar Herlighed9 hedder 
det, at Amagerne... .»Holde dem oc selff udi gode oc reenlige Klæder oc
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stetze forblifve ved deris gamle Hollandske Maneer oc Dract oc derpaa 
ingen Forandring ville lide«. Efter Arent Berntsen gentages Historien 
om den hollandske Dragt helt ned i det 18. Aarhundrede. Selv Holberg 
skriver om Amagerne, at de beholde endnu deres gamle Sprog, Skik og 
Klædedragt10. Har nu disse Historieskrivere, som taler om den holland
ske Klædedragt, selv set den, eller har den ene simpelthen skrevet af 
efter den anden, saa det egentlig er Arent Berntsens Viden, der længe 
gaar igen? Han oplyser intet om, hvorledes Dragten saa ud, han kan 
derfor her lades ude af Betragtning tillige med de af hans Efterfølgere, 
der siger lige saa lidt. Nogen Meddelelse om Dragtens Udseende inde
holdes i en Beretning, som Amsterdammeren Abraham van der Meersch 
har skrevet om sit Besøg i København 1672u. Det hedder deri: »For 300— 
400 (!) Aar siden er nogle Familier fra Friesland indkaldt og bosat paa 
Amager, en fed og frugtbar 0, der med en Bro er forbunden med Køben
havn. Disse Frisere, nu Amagerbønder, er siden blevet 20 Gange saa tal
rige, saa den hele 0 nu alene er dyrket af disse Folk, som fremskaffer 
Kvæg, Smør, Mælk og Grøntsager, ganske ligesom Jacobs Børn beboede 
det frugtbareste af Ægypten, Landet Gosen. Det fornøjede mig, da jeg 
en Torvedag saa hele Torvet fuldt af disse Bønder og Bønderkvinder i 
deres uforanderlige nette frisiske Dragt med de ustivede hvide Lærreds 
Hætter, Liv etc. og Mændene med en paasat Krave og en frisisk Kamel
haars Hue paa Hovedet, med deres allehaande Urter, Smør, Mælk, Høns 
og Duer o. s. v. Jeg tiltalte en af disse Folk, thi de forekom mig som en 
af de gamle frisiske Mennoniter, men ingen kunde forstaa mig, de talte 
kun Dansk og var alle bievne Lutheranere i Tidens Løb og af Mangel 
paa brugbare Lærere i den mennonistiske Tro, hvortil mange i Friesland 
havde hørt, efter hvad der er bleven mig fortalt«.

Man vil snart se, at man ikke kan tage denne Beretning altfor bog
stavelig. De 300—400 Aar maa reduceres til godt 150. At Hollænderne 
skulde have opfyldt hele Øen i 1672, er der vist ingen, der vil tro paa, 
ej heller, at Amagerne kun forstod Dansk. Der blev, i alt Fald til 20. Ja
nuar 1811 prædiket plattysk i St. Magleby Kirke12 og til ind i anden Halv
del af det 19. Aarhundrede fandtes paa Kirkegaarden Gravsten med rent 
hollandske Indskrifter. Har virkelig den (eller de) Amager(e), Abraham 
van der Meersch talte med, kun kunnet forstaa Dansk, saa maa han 
have været saa uheldig at tale til Danskebys Amagere, og hvad bliver 
der saa af den uforanderlige frisiske Dragt? Hvad mener han i det hele 
taget med denne? Bar Amagerne i 1672 den samme Dragt som Friserne
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paa den Tid, eller var det den samme Dragt, som de havde, da de c. 
150 Aar tidligere var kommet til Øen? At Friserne i Holland i Løbet af 
disse Aar ikke skulde have ændret Dragt, er utænkeligt efter den almin
delige Udvikling, der fandt Sted i dette for Holland saa betydningsfulde 
Tidsrum, i hvilket den sejrrige Befrielseskamp mod det spanske Aag fore
gik. Det eneste, man egentlig faar bestemt at vide af Meersch’ Beretning 
om Kvinderne er, at de havde hvide, ustivede Lærreds Hætter (mutsjes). 
Mandskraven og Kamelhaarshuen, d. v. s. Hatten, er som før nævnt brugt 
til ind i det 19. Aarhundrede. De vil senere blive nærmere omtalt.

.Resen’s Billeder af Gammel- og Nytorv giver et Billede af en Amager
mand, hvis karakteristiske Yder linier lader sig genkende. Paa Billedet af 
Nytorvsiden af Københavns tredie Raadhus ses i Forgrunden en Vogn 
paa Torvet, Amagermænd staar ved Siden af denne, og i en Vogn 
sidder en Kvinde med en udstaaende, rund Krave. Mere kan man ikke 
bestemme af hendes Dragt. Lægen Holger Jacobæus tegner i 1674 ogsaa 
Amagermænd, saa de let genkendes, men hans Tegning af Kvindedragten 
er for utydelig til at give Oplysning om dennes Udseende (Fig. 45).

Mere end van der Meersch, Resen og Jacobæus oplyser Michel Hanssøn 
Jernskiæg fra Køge. Han skrev 1693 et Digt om »Amager Lands Ind
byggeres korte Beskrivelse«. Om Sproget hedder det deri:

Det eene Folk tal Dansk og qvidrer danske Viser 
Det andet Folckis Dragt og Sprock er af West Friser.

Efter hans Mening, der svarer bedre til Virkeligheden end van der 
Meersch’, har Hollænderne altsaa ikke ved det 17. Aarhundredes Slutning 
opfyldt hele Amager, ej heller har de kun kunnet forstaa Dansk. Om 
Kvindedragten skriver han:

------ — Thi hendes Hovet-Liin er Sole-gliset13 gniddet, 
Saa hvit som hvide Snee, ja hvidere end Kridet; 
Om hendis hvide Hals een tusind-rynket Krave 
Paa gammeldags Maneer ret artig sæt i lave. 
Og hendis Trøye er blaafarved, næt og smucker; 
Og det staar meget smuckt paa de Amager Ducker. 
Hun slæber ey sit Skiørt bag efter sig paa Stræder, 
O Ney! Hun er ret net og nendsom oppaa Klæder; 
Thi det er Anckle-siet14 og ey et Straabret længer, 
Ret overmaade smuckt det Skiørt om Livet hænger; 
Af Lerrit er det giort, sortfarved uden Snorer, 
Der inden for hun sig med Lamme Pelsen forer; 
Hun er og næt paa Been, de Skoe er artig syde 
Og aller mest det Par som Kirckevey skal pryde-----------
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Fig. 45. Holger Jacobæus’ 
Amagere. 1674.

HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER. HISTORISK OVERSIGT

Det første, vi her faar at vide, er, at Hovedtøjet er glittet og hvidt. 
Med Hensyn til Farven er der saaledes Overensstemmelse med van der 
Meersch. Paa Billederne af »Pene Grith« (smukke Grethe, Fig. 46) ses et 
saadant hvidt Hovedtøj, bestaaende af en hvid Hætte (eller Hat?) med 
et smalt Barokbroderi foran og et tilsvarende smalt Korsklæde, samt et 
noget lyst, rødt Strygebaand, sat paa lignende Maade som i det 19. Aar- 
hundrede, dog gaar Strygebaandet ikke frem imellem Korsklædet og 
Hætten. Denne har en skarp Kant tilbage, fremkommet ved Bøjning over 
stift Underlag. Det ældste af de to, paa Dansk Folkemuseum værende 
Malerier af Pene Grith, stammer efter Malemaaden og, hvad senere skal 
vises, Dragten at dømme fra Slutningen af det 17. Aarhundrede1:>. Det 

andet er en Copi deraf, gjort i det 18. Aarhundrede, 
mattere i Farven og flygtigere i Behandlingen. — I en 
Indberetning om Tilstanden i Københavns Amt, fuld
endt 1745,111 hedder det: »Konerne (gaa) med en hvid 
rynket Hat, nogle af dem, som er Enker, med en sort 
Fløyelshat. Deres Lindtøy om Halsen og om Hovedet er 
nogle Gange saa blaa af Amdam (Stivelse), som det var 
farvet, hvilket der paa Landet er en almindelig Skik«. 
Pontoppidan siger i 1747: Konerne gaa med hvid, rynket 
Hat17. I Thurahs Beskrivelse over Øen Amager og Salt

holm hedder det i 1758: »Konerne bære paa Hovedet en fiin Lærrets Hætte 
med megen hvid Stivelse udi og megen Udsyening paa. Bag paa er Huen 
eller Hætten ganske rund og flad, som en Pandekage, rynket sammen som 
en Krave fra Circulens périphérie til Centrum, hvorudi er syet en Plet af sort 
Silke. For at tilvejebringe denne stive flade Runding bagpaa Hætten, er den 
indvendig stivet med stærk Carduus-Papiir eller Svane-Bay «. — Skønt Hæt
ten har megen hvid Stivelse, er den mørk paa hans Afbildning (Fig. 48), som 
ogsaa med Hensyn til andre Ting ikke svarer til Teksten. Forøvrigt passer 
hans Beskrivelse ikke daarligt til Pene Griths Portræt, ja, til en vis Grad 
svarer den til den i det 19. Aarhundrede brugte Hætte og Hat. — I Skifterne 
forekommer 1702 fra Ullerup en Torvehætte. Hvordan denne har set ud, kan 
ikke afgøres, men rimeligvis er det en saadan, som ses paa Senns Billede 
»Vinterdragt fra de Hovedstaden nærmest liggende Byer paa Amager« (se 
under Danske Amagerdragter). I 1723 nævnes efter Giert Pittersen, Bomand 
i Kastrup,------ 32 syede Hatte med Baand paa. Det kan næppe være andet
end udsyede Lærredshatte eller Hætter, da det, man nu vilde kalde Bro
deri paa Lærred, altid paa Amager, ogsaa i vore Dage, kaldes Syning. 11736
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Fig. 46. »Pene Grith«. Maleri paa Dansk Folkemuseum.

efterlod Marchen Roiers Datter, Huskone i Kastrup  ----- »8te Lærrets
Qvinde Hatte med sit Behør«. — I 1748 hedder det i Skiftet efter Mar
chen Jansdatter, gift med Geert Eybertsen i Sundbyøster: 1 Flebs eller 
Hætte. Da Personnavnene er hollandsk amagerske, kan man gaa ud fra, 
at de nævnte Lærredshatte og Flebs er omtrent det samme, som Thurah 
omtaler. — Paa de af Rieter 
(Senn) udgivne Stik og paa 
Senns farvelagte Tegninger 
fra 1807 er Hætte og Hat 
lyseblaa. (Fig. 50—55). Det 
ser ud, som om det er de 
danske Amagere, der er be
gyndt med at blaafarve Lin
tøjet, saavel Hovedbeklæd
ninger som Tørklæder. I alt 
Fald er dette Lintøj blaa- 
farvet hos Kvinderne paa 
Johan Jacob Bruuns farve
lagte »Prospect af Taarn- 
byes Kirche paa Gamel 
Amager Land. Anno 1748«. 
Det synes ogsaa efter Thu- 
rahs Beskrivelse, som om 
Blaafarvningen er ældst hos 
danske Amagere. I Indbe
retningen fra 1745 er ikke 
angivet, om det blaa Lintøj, 
som var almindeligt paa 
Øen »nogle Gange«, det vil 
vel sige til nogle Dragter, var brugt af baade hollandske og danske Amagere 
eller af en af Parterne. Thurah derimod skriver om de danske: »Konerne 
bærer en sort Fløiels-Hue paa Hovedet, som bag til er ganske flad og staaer 
høit i Veiret, derunder have de en fiin Lærreds Strimmel, som med Stivelse 
og Indigo er giort ganske blaa«. Det blaa Lintøj, som Indberetningen næv
ner, omfatter saaledes efter al Sandsynlighed ogsaa Thurahs Lærredsstrim
mel under de danske Amagerkoners sorte Fløjlshue. I Gliemanns Beskri
velse over Danmark 1821 findes i Forkortning Thurahs Omtale af Konernes 
Hætte og Pigernes Fletninger, der kun brugtes til Stads, »da de ellers al-
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mindelig bærer blaa rynkede Hatte«. Saa langt man her i Landet kan følge 
Hat og Hætte tilbage, har de altsaa været af Lærred. I det 17. og i alt Fald 
over Halvdelen af det 18. Aarhundrede, har de været hvide, senere kom 
Blaaningen, først lys, saa mørk. Hætten har først været kort og forholds
vis bred, efter Thurah med stiv, flad Nakke. Senere er den blevet rør- 
formigt forlænget bagud, og Kronen med Rynker er stoppet ind i Røret. 
Men, selv da den har faaet denne Form, forandres den tillige med den 
Flebs, den sidder paa, og bliver smallere og længere, jo yngre den er. 
Især var det Trine Heller (gift Christiansen, men almindelig kaldet ved 
sit Pigenavn), den sidste Hættekone i Dragør, som gjorde Hætterne smalle 
og spidse tilbage. Hun var oplært af sin Tante, Teis Stages Enke, i St. 
Magleby. Hættekonen vadskede Hætterne og gjorde dem i Stand til Høj
tiderne, eller naar det iøvrigt behøvedes. Hætterne, der menes at have 
haft Indigofarvning først, blev efter Vadsken stivede i Glansstivelse og 
tørrede. Dernæst blev den tørre Hætte gnedet ind med en vaad Indigo
pose, d. v. s. en Flonelspose der, ligesom en Blaanelsepose, var fyldt med 
Indigo, som var knust i en Morter. Hætten blev efter Indgnidningen atter 
tørret og gnedet blank over det hele med en Gnidesten, »Soleglisset gni
det« som Jernskæg skriver. Til sidst blev Rynkerne ved Kronen »foldet«, 
d. v. s. strøgne med en Stoppenaal omtrent som ved almindelig Linned
syning, efter at Hætten var spændt ud paa en dertil egnet Træstok, og 
Hætten var saa færdig til at sætte paa Flebsen. — Thurah er den første, 
som nævner Udsyning paa Hætterne. Pene Griths Billede viser Broderi, 
ganske vist ikke af Type som de specielle Amagersyninger, men et Barok
broderi, svarende til Tidens Købstadmode. Anbringelsen og Udstrækningen 
af dette malede Broderi passer ganske til en Pigehats Udsyning. Man 
hævder rigtignok nu, at Korsklæder ikke har været brugt til Pigehatte, 
hvilket antagelig er rigtigt, da Korsklæder med Strygebaand, som skal om
tales senere, stammer fra gift Kvindes Hovedbeklædning i Middelalde
ren. Men Hætten og Pigehatten har sandsynligvis oprindelig haft omtrent 
samme Form i Lærredet og maaske i Udsyningen, medens Opsætningen 
paa Flebs og Valk har været forskellig, og Hætten i Tidens Løb har faaet 
bredere Udsyning end Pigehatten. Rimeligvis er det Hætte, Grith bærer 
(jfr. Fig. 69). Paa Strandlyst, en Gaard nær Kongelunden, findes nogle ud
syede Lærredshovedtøjer, nærmest af Form som de senere Pigehatte, 
med tilhørende meget smalle Korsklæder med ganske tilsvarende Udsy
ninger. Traditionen vil vide, at nogle af Griths Efterladenskaber findes 
mellem Syningerne paa Strandlyst. Hvilke, der stammer fra hende, kan
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Fig. 47. Efter Pontoppidans Danske Atlas 1764. Mand og Kone har han afbildet 1747.

dog nu ikke afgøres. Medens nogle af disse Hovedbeklædninger med Kors
klæder har Mønstre i Udsyningen af den specielle Amagertype fra Mid
ten af det 18. Aarhundrede, har andre nærmest Karakter som italienske 
Renaissancearbejder. — Tidlige Amagerskifter omtaler ikke Korsklæder. 
Maaske gaar disse ind under Betegnelsen »et Bundt smaat Lintøj«, som 
ikke sjældent forekommer. Den tidligst kendte Omtale, som muligt kan 
vedrøre hollandske Amagere, er i et Skifte fra 1703 efter Husfolk Crels 
Jensen (Jansen?) og Hustru Ellen Pedersdatter i Ny Hollænderby (paa 
Frederiksberg). Deri nævnes 4 Stikkelser, som efter Videnskabernes Sel
skabs Ordbog betyder Pandebind for Kvinder. Hvor og hvornaar Navnet 
Korsklæde er kommet i Brug, kendes ikke. Paa Sjælland, Lolland og 
mange andre Steder i Landet brugtes Navnet om et af Kniplinger, Tyil 
eller lignende syet Stykke, der sad oven paa Huen; paa Samsø betyder 
det et i Trekant lagt Tørklæde, der lægges om Skuldrene og gaar over 
Kors paa Brystet. J. R. Planché anfører i »Cyclopædia of Costume«, at
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Fig. 48. Efter Thurahs Beskrivelse over Øen Amager etc., 1758.

Korsklæde kan betyde et Bind, baaret af Kvinder tværs over (crossing) 
Panden, men han siger tillige, at Korsklæde maaske kan betyde Klæder, 
som lagdes over Korsene i Fasten. Er end Betydningen af Navnet usikkert 
i England, er Pandebindet i alt Fald kendt. Det nævnes sammen med en 
Natkappe med mere Nattøj mellem Dronning Elisabeths Nytaarsgaver 
1578 (»Cyclopædia of Costume«, se Forehead cloth).

Benævnelsen Hat og Hætte gaar saa langt tilbage i danske Amager
skifter som disses Omtale af Hovedtøj, det vil sige rigelig 200 Aar. De 
forekommer rigtignok i Skifterne lidt i Flæng, Torvehætten i 1703, de 
syede Hatte fra 1723, 27 Hatte af Lærred nævnes 1729 o. s. v., men det 
kan ikke undre, da de er skrevet af danske Skrivere. Betegnelserne er for
modentlig endnu ældre, og det er ikke usandsynligt, at de er i Slægt med 
det frisiske Ord Hatte. I »Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst 
und vaterländische Altertümer zu Emden 1893« findes Reproduktioner af 
en Række farvelagte Tegninger af gammel frisisk Dragt fra c. 1500, af
bildede paa Foranledning af Friseren Unico Manninga i 1576, »for at Drag
ten ikke skulde glemmes«. Her vises Hatte, som var 3—4 Alen lange, 
halvandet Spann (1 Spann = c. 0,<« danske Fod) bred og vandtes paa for-
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Fig. 49. Efter Thurahs Beskrivelse over Øen Amager etc., 1758.

skellig Maade om Hovedet. — Da mange Ord i de hollandske Amageres 
Sprog virkelig er Levn fra hollandsk, er det ikke urimeligt at antage, at 
vi her kan staa over for et saadant. Som et Kuriosum kan anføres, at 
til Sydfalsterdragten hørte en hueformet hvid Lærredshat, der ligesom 
Amagernes Korsklæde dækkede en Del af Panden og hæftedes i Nakken, 
medens den oven over siddende Hue bandtes under Hagen. Til Bøtø og 
Hasselø, der nu ligger landfaste med Sydfalster, er i tidligere Tider kom
met hollandske Amagere. Det maa dog tillige bemærkes, at Hat, brugt 
om hvid Lærredshovedbeklædning, forekommer i svenske Folkedragter18.

Er der Mulighed for, at Navnene Hat og Hætte har gamle Rødder, er 
der ikke mindre Mulighed for, at Hættens Grundform har det. Johan 
Winkler mener i sin Afhandling: »Eenige Bijzonderheden aangaande 
de kleederdracht der Friesinnen« (De vrije Vries XV Aflevering I), at alle 
de frisiske Kvinder, der ikke bruger oorijzer — det ringformede Metal
smykke, der gaar rundt om Baghovedet og ender med en Prydelse i Tin
dingerne — har et Hovedtøj, der kan føres tilbage til hovedsagelig en og 
samme Type. Bedst ses denne paa den omtrent til vore Dage baarne 
Hindeloopendragt (Fig. 59), men sandsynligvis har denne Dragt ikke alene
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Fig.50. »En Piges Kirkedragt fra Hollænderbyen paa Øen Amager« og Fig. 51. »Almindelig Søndagsdragt af 
en Amagerinde om Vinteren gaaende til Kirke fra Hollænderbyen paa Øen Amager«. Efter Rieters Stik.

været brugt i Hindeloopen, men mange Steder i det mod Zuidersøen 
vendende sydvestlige Hjørne af Friesland. I Molkwerum blev den, en 
Smule modificeret, brugt til Begyndelsen af det 19. Aarhundrede. I det 
18. Aarhundrede brugtes den i Stavern, Worns, Scharl o. s. v. Denne 
Dragts Hovedtøj bestod i Hindeloopen for gift Kvinde af den saakaldte 
Foarflechter (voorvlechter), hvilken Winkler beskriver som en cylinder
formet bundløs lille Tønde af svært og stift Sejldug, indvendig og ud
vendig beklædt med fint rødt Klæde. Denne Foarflechter blev overtruk- 
ken med en Hætte af fint Kammerdug, den hed Blynker og sad saa- 
ledes, at den øverste Aabning af Tønden lukkedes, og den røde Farve 
skinnede igennem Kammerdugshætten. Paa denne Maade overtrukken 
blev denne Foarflechter sat paa Hovedet oven paa de opsatte Haarflet- 
ninger og om vunden med en Dug eller et Klæde, som, lagt i særegne 
Læg, dækkede Hovedet og skyggede over Panden, medens Fligene hang 
brede og flade ned i Nakken. Ogsaa paa Øen Marken i Nærheden af Am
sterdam forekommer i Hovedsagen det samme Hovedtøj (Fig. 56, 57), der
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Fig. 52. »Almindelig Søndags Dragt af en Pige fra Dragøe paa Øen Amager« og 
Fig. 53. »Kirkedragt paa Dragøe«. Efter Rieters Stik.

ligeledes har været i Brug paa Øen Schokland i den østlige Del af Zuider- 
søen. Begge Steder er Befolkningen af frisisk Herkomst. Paa Marken 
helder det tøndeformede Hovedtøj tilbage, i Hindeloopen heldede det 
frem. Sidstnævnte Sted hed det Klæde, der blev lagt om Hovedtøjet 
Sendoak (Zondoek = Solklæde), hvilket beviser, at det oprindelig kun 
brugtes uden for Huset om Sommeren til Beskyttelse mod det stærke 
Solskin. Først senere, da man anvendte Une indiske trykte Stoffer til 
Solklædet, blev dette af ren Luksus ogsaa brugt inden Døre og hele 
Aaret rundt. Paa Schokland og paa Marken bares Solklædet i Højsom
ren, særlig til Høhøsten, som sidstnævnte Sted mest besørgedes af Kvin
der, hvis Hovedtøj da viste betydelig Lighed med Hindeloopenernes19.

Johan Winkler mener ogsaa at kunne spore samme Hovedtøj paa de 
nordfrisiske Øer, saaledes at Sildringernes huiw, det fladklemte, omvendt 
kræmmerhusformede Hovedtøj, der er betrukket med sort Fløjl, besat 
med ægformede Sølvdupper og lukket med rødt Stof foroven, skulde 
være en Variant af det frisiske Hovedtøj. Ogsaa Føhrs og Amrums Hoved-
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tøj skulde have samme Oprindelse. Den helt flade, runde Ungkonehue 
fra Føhr, som forekommer paa Billeder fra 1. Halvdel af det 19. Aar- 
hundrede skulde dog synes vanskelig at bringe i Overensstemmelse med

Fig. 54. »Kirkedragt om Vinteren i Hollænderbyen paa Amager«.
Efter Akvarel af Senn 1807. Original paa Dansk Folkemuseum.

det frisiske Hovedtøj, omend de ringformede om Hovedet slyngede Tør
klæder maaske kunde tænkes at staa i Forbindelse med et oprindeligt 
tøndeformet Hovedtøj. Betydelig mere indlysende synes det at være, at 
Amagernes Hætte hører til denne Gruppe. Thi hvad er den gifte Kvindes
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med rødt betrukne stive Flebs andet end en Art af Foarflechteren med 
sin lille rødt betrukne Tøndeform. Og Hætten af Lærred med sin gennem
brudte Bort, svarer den ikke til Blynker, der lukker Tønden og lader det

Fig. 55. »Kirkedragt i Hollænderbyen paa Amager«.
Efter Akvarel af Senn 1807. Original paa Dansk Folkemuseum.

røde Stof skinne igennem? Efter Thurah var Hætten jo flad i Nakken endnu 
over Midten af det 18. Aarhundrede. Ogsaa til Ungkonehættens sorte 
Syning haves der et Sidestykke i hollandsk, frisisk Hovedtøj. Paa et af 
Markenhovedtøjerne findes en Bort med sort Korsstingsbroderi paa hvidt,
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Fig. 56. Hovedtøj fra Øen Marken. 
Efter Th. Molkenboer.

Fig. 57. Markenhovedtøj set bagfra. 
Efter Th. Molkenboer.

hæftet mellem to røde Baisstrimler — Resterne 
af Foarflechterens røde Klæde? — rundt om 
den tøndeformede Hovedbeklædning.

End ikke Solklædet mangler paa Amager, 
hvor man om Søndagen brugte den saakaldte 
Pandeklud udendørs endnu ved Midten af det 
19. Aarhundrede. Pandekluden var af Lærred, 
sammenlagt til en lang, smal Firkant, hvis Hjør
ner var ombøjede og sammenhæftede i Nakken. 
De nu eksisterende Eksemplarer er blaafarvede 
og stivede. Pandeklud nævnes i Trein Jacobsens 
Skifte fra Tømmerup 1729. Det er den første 
kendte Omtale af den, Rieter og Senn af bilder en 
Danskebys Pige med Pandeklud, men ikke nogen 
hollandsk Amagerpige. At den har været brugt 

af disse, er hævet over enhver Tvivl, da Eksemplarer endnu eksisterer. 
Uden at kunne begrunde det mener Winkler, at dette Hovedtøj tillige 
med den øvrige Friserdragt(P) er optaget af de velstillede Friserinder i 
det førnævnte sydvestlige Hjørne af Friesland, som en Efterligning af den 
Dragt, der var paa Mode hos fornemme Damer paa Slotte og Borge i 
Middelalderen, paa Mode ikke alene i Holland, Flanderen og Brabant, 
men ogsaa i Tyskland og Frankrig. Fra det nævnte Hjørne af Friesland 
dreves en omfattende Handel med Stavern som den vigtigste By. Senere 

kom denne i Forfald, men Hindeloopen og Molk- 
werum vedblev endnu at drive udstrakt Skibs
fart i det 16., 17. og en stor Del af det 18. Aar
hundrede, og netop disse Byer har paa Grund 
af deres Velstand været i Stand til at bevare 
en kostbar Dragt. At det til denne Dragt hø
rende tønde- eller cylinderformede Hovedtøj 
har gamle Aner, synes at være rigtigt nok. 
Camille Enlart beskriver (Manuel d’archéologie 
française III, S. 180) en Hovedbeklædning, som 
kaldes Couvrechef, og bestod af et 8 à 10 cm 
bredt stivet Lærredsbaand, der let kruset og let 
udadbøjet foroven sad ringformet som et Dia
dem. Det fastholdtes med Naale, ét Baand gik 
ned under Hagen. Han afbilder som Figur 182
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en Konsol fra Kirken i Bougival (Fig. 58); der er Naalen heftet paa højre 
Side, ligesom Amagernes Hætte. Couvrechef var gift Kvindes Hoved
beklædning og brugtes almindelig i det 13. og gennem den første Halvdel 
af det 14. Aarhundrede. Man kunde yderligere tilhylle Hovedet med et 
Klæde af fint Linned, der gik fra Halsudskæringen og var fæstet ved 

• Ørene og op i Haaret eller Hovedtøjet. Saa var Ansigtet helt indrammet. 
Dertil kunde man dog ogsaa nøjes med ét Klæd
ningsstykke, det saakaldte guimpe eller guimple 
(engelsk wimple), der gik ned paa Brystet, men 
tillige indrammede Ansigtet som Couvrechef. 
Guimpe var et mere strængt og højtideligt

Klædningsstykke, særlig brugt af 
Nonner og Enker20. Endnu bærer 
nogle Nonneordner Guimpe i ét 
Stykke, medens andre har delt 
dette Klædningsstykke i tre, nem
lig Kraven (guimpe), Pandebindet 
(bandeau) og Hagebindet (cornette). 
De to sidste Dele svarer den Dag 
i Dag til Amagernes Korsklæde og 
Strygebaand. Margrethe af Østrig21, 
Datter af Maximilian I, er malet

som Enke af Pierre van Coninxloo i 1505(?). Hun 
er afbildet med Pandebind til Øjenbrynsranden 
og Hagebind (Fig. 60), der som Amagernes Stryge
baand indrammer Ansigtet, — derover Hætte, 
der følger Haarrandens Sted, og endelig Slør. 
Var end dette middelalderlige Hovedtøj bibe
holdt som Sørgedragt saa sent som 1505, var
det dog forlængst gaaet af Brug i de højere Stænder til almindelig Dragt, 
medens man længe finder Reminiscenser deraf i Borger- og Bondestan
den. Paa det Karel van Manderske Familiebillede (Frederiksborg, Nr. 2180) 
malet c. 1640, har begge Kvinderne Pandebind og den ene Hagebind (Fig. 61). 
»Frauenzimmer Lexicon«22 fra 1715 meddeler, at Kopf- eller Stirnband 
bæres af Borgerkvinder til bestemte Arter Hovedtøj. I Museet i Wijk paa 
Føhr findes et Portræt af en Kone, født 1740 paa Hamburg Halling, hun 
har Panden dækket af et hvidt Pandebind under Huen. Endnu paa Rieters 
Stik af Dragter fra Vesterhavsøerne forekommer saadanne Pandebind.

Fig. 59. Kone fra Hindeloopen. 
Efter Th. Molkenboer.

C
Fig.58. Fra Kir
ken i Bougival. 
Efter C. Enlart.
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Fig. 60. Margrethe af Østrig. 
Fotogravüre efter Coninxloos Maleri.

Har saaledes Amagerhætten med Tilbehør sin Oprindelse langt tilbage 
i Tiden, saa langt tilbage, at den godt kan kaldes frisisk, er Hætten dog 
alt andet end uforandret. Dens mørke, blaa Farve kender Hollænderne 
ikke noget til; ganske vist forekommer let Blaafarvning af Kraver som 
europæisk Mode, der senere vil blive omtalt, men den mørkeblaa Farve 
er specielt amagersk og af forholdsvis sen Oprindelse.

Medens Hætten med Korsklæde og 
Strygebaand var gift Kvindes Hoved
beklædning , fortæller Pontoppidan, 
direkte efter Indberetningen fra 1745, 
om Pigerne: »De Ugifte gaar med 
blottet Hoved og flettet Haar udi 
Solemnitæter og undertiden, naar de 
kommer til Kjøbenhavn, ellers lige 
som Konerne, nemlig med hvid ryn
ket Hat«. Thurah skriver: »Pigerne.. . 
have deres bare Haar flættet og Flæt- 
ningen omsvøbt med brede røde Silke- 
Baand og deraf to Rader trint om
kring Hovedet«. Messingknappenaa- 
lene nævner han ikke i Forbindelse 
dermed, men om Danskebys Piger 
siger han:.. .»De flætte deres Haar, 
som fæstes omkring Hovedet med 
store Messing Knappe-Naale, der sæt
tes tæt tilsammen«. Fletningen kan 
saaledes i hvert Fald følges tilbage til 
Midten af det 18. Aarhundrede, sand

synligvis har den ogsaa paa Amager været brugt betydelig tidligere. Pi
gernes utildækkede, flettede Haar er en direkte Fortsættelse af de unge 
Pigers udslaaede Haar, som det brugtes i Middelalderen. Kendt er dette 
fra mange Folkeviser, f. Eks. Jon rømmer af Land, hvori det hedder:

Hun gjordede sig med Silkesnor, 
røde Guldkrone over udslaget Haar.

Det udslagne Haar med Guldkronen var de fornemme Kvinders Jomfru
smykke. Den, der ikke var Mø, maatte skjule sit Haar. I Frankrig bar de 
unge Piger endnu i Begyndelsen af det 16. Aarhundrede Haaret hængende 
ned ad Ryggen, om end Hovedet kunde være dækket af et Net28. Man- 
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ningabogen af bilder Kvinder med en Fletning, hvori er et Smykke, »Stuc- 
kelband«, hængende ned ad Ryggen. Cornelius Kempe viser ogsaa Haaret 
flettet (Fig. 62). I Visen om Dansen paa Riberhus hedder det:

Var hendes Haar i Silke flæt’,
hun traad den Dans for alle saa let.

Fig. 61. Karel van Mander med Moder og Hustru. Frederiksborg Nr. 2180.

Var Fletningen det første Skridt bort fra Middelalderens udslagne Haar, 
fulgte i Renaissancen Opsætningen som det næste. I Openluchtmuseum 
(Friluftsmuseet) i Arnhem findes 8 smaa Billeder af gifte Kvinder og 4 af 
ugifte Kvinder i Folkedragt. De var forhen i Rijksmuseet i Amsterdam, 
hvor disse paa Egetræ malede smaa Billeder i Halvfigur var betegnede 
som værende i Pieter Aertsz’s Manér, stammende fra c. 1560, medens
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man i Arnhem regner dem for at være Kopier efter Originaler fra første 
Halvdel af det 16. Aarhundrede. Af disse Billeder har de tre — Ung Pige 
fra Edam, Ung Pige fra Monnikendam (Fig. 64) og Ung Pige fra Oudendijk 
(Fig. 65) — Haaret mer eller mindre kunstigt opsat i Fletninger, hvori der er 
blandet forskellige Mængder røde Baand, medens Ung Pige fra Goeree 
har hvide Baand i Fletningerne (hun ser i det hele taget ud, som om hun 
var i Sørgedragt). Denne Baandblanding i Fletninger har haft Udbredelse 
ogsaa her i Danmark uden for Amager. I Rinds Herreds Krønike, paa
begyndt 173221, hedder det, at tidligere gik... .»alle Bønderpiger med deres 
bare Haar om Hellige Dage, og havde de en flettet saa kaldet Valk fæstet i 
Nakken af Haar eller andet; derfor var sat i Nakken en dertil gjort bred 
Sølvnaal, og naar det skulde være Stads, var Valken besat med Baand«.

Amagerpigernes Fletninger kan stamme fra hollandsk Mode, men der
for er det ikke afgjort, at de bragte denne Mode med sig. Den kan godt 
være opstaaet senere og saa være kommet hertil. Handelsforbindelserne 
mellem Holland og Danmark var talrige, og det var kun naturligt, at 
Amagerne vedblivende havde Forbindelse med Hollænderne, Søfolk som 
begge Parter var. Amagernes Handel var saa betydelig, at det i Rigs- 
raadet 1650 udtales, at Hollænderne paa Amager skader København ved 
at drive Handel og Udskibning, og man forhandler om, hvorledes Byen 
kan hjælpes derimod. De mangfoldige Fajancer, især Delphter- og Mak- 
kummertegels, som fandtes og endnu findes i mange Amagerhjem, bærer, 
sammen med adskillige andre Ting, Vidnesbyrd nok om Amagernes For
bindelse med Holland25. Efter Indberetningen af 1745 og Pontoppidan er 
altsaa omkring Midten af det 18. Aarhundrede Pigerne begyndt at gaa 
med hvid, rynket Hat ligesom Konerne. Hermed skal dog næppe förstaas, 
at Pigernes Hat var Mage til Konernes i et og alt. Formodentlig menes 
der blot, at de begge var hvide. Netop Hovedbeklædningen viste til det 
sidste Forskellen paa gift og ugift Kvinde saavel paa hollandsk som paa 
dansk Amager, og ikke alene der men paa mangfoldige andre Steder, 
ogsaa langt tilbage i Tiden. Planché26 beretter saaledes, at under Henrik 
VIII blev det i Chester i England forbudt ugift Kvinde at bære hvide eller 
anderledens farvede Huer, for at man skulde kunne skelne gift fra ugift.

Indberetningen fra 1745 skriver, at »en Brud, som er Jomfru, vorder for
nemlig i Hollænderbyen med en stor forgyldt Sølvkæde siret om Halsen, 
som falder udi adskillige Afdelinger ned til Skiørteknebet (Bæltestedet), 
besat med adskillige store, forgyldte Medailler. Hun haver og bag udi 
hendes Haarfletning adskilligt saadant.... Enker.... have (som Brud) en
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Fig. 62. Frisisk Dragt, efter Cornelius Kempe. Fig. 63. Frisisk Dragt, efter Cornelius Kempe.

sort Hue, sommetider af Fløyel«. Der kendes ingen anden Omtale eller Af
bildning af Brudesølvet før det 19. Aarhundrede. Der er dog ingen Tvivl 
om, at det ogsaa har sine Rødder meget langt tilbage i Tiden. Allerede i 
det 15. Aarhundrede bares i Frankrig Hovedtøjer af Pragtstof — Silke eller 
Fløjl — af forskellige Farver og rigt prydede. De kunde være dækkede af 
et Net — Nettet kendtes allerede tidligere — og paa dettes Traade kunde 
være trukket smaa forgyldte Rør. Endvidere kunde Perler og indlagte 
Stene være anvendt paa forskellig Maade. Ogsaa i Begyndelsen af det 
16. Aarhundrede kunde Hovedtøjer med saadanne kostbare, udsmykkede 
Net forekomme27. I Manningabogen er de afbildede. I dennes trykte Ud
gave28 berettes, at om Somren bar de frisiske Kvinder Hovedtøj af rødt 
Silke med Prydelser af forgyldt Sølv. Det er sandsynligt, at disse pragt
fulde Hovedtøjer i Tidens Løb er blevet prydede med Metalkniplinger 
som de, der har prydet Amagernes Hovedtøj til Brudedragt, som stadig 
bærer Navnet Sølv. — Der kendes ingen trykt Omtale af Kysen. Den 
nævnes før 1820 i de eksisterende Amagerskifter fra Hollænderbyen. I 
Danskebys Skifter nævnes Kyse i 1730. Formen med den bløde, rynkede 
Nakke er udbredt over store Dele af Landet. Dennes poseformige For-
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længelse, som brugtes i Hollænderbyen, bidrager til at særpræge den. — 
Sammenlagte Tørklæder, bundne rundt om Hovedtøjet, kendes flere Ste
der i Landet, f. Eks. paa Samsø, Fanø, Oksby ved Blaavand, Fur, i Him
merland og andre Steder. Dragørboernes Hovedtørklæde med Broderi 
eller med Hovedkant er Dagligdragt, men som alt, hvad de brugte, pynte
ligt udstyret og adskiller sig netop ved Broderiet paa Tørklædet eller 
Hovedkanten fra andre i Danmark brugte Hovedtørklæder.

Efter Hovedtøjet nævner Jernskæg en tusindrynket Krave, som han i 
1693 betegner som gammeldags. Den har sin Oprindelse fra de runde 
Pibekraver, som hørte til den spanske Dragt, der kom i Mode under 
Karl V og Philip II. Da Karl blev Konge i Spanien 1516 og holdt sit Ind
tog der i 1517, er det umuligt at tænke sig, at de indkaldte Hollændere 
ved Aar 1521 (det er muligt, de er kommet nogle Aar før hertil), skulde 
have haft denne Mode med sig hertil. Manningabogens Afbildninger af 
gammel frisisk Dragt fra c. 1500 har ingen Antydning af Pibekrave. Ikke 
heller findes en saadan paa Cornelius Kempes Stik fra 1588 (Fig. 62, 63). I 
de første Aartier af det 16. Aarhundrede var det europæisk Mode at have 
firkantet Udskæring i Halsen, der undertiden dækkedes af fint Linned. 
Af de tidligere nævnte 12 Malerier med hollandske Folkedragter har kun 
de fire — nemlig Bondekone, fra Heilo, Ung Pige fra Goeree samt Bonde
kone og Ung Pige fra Oudendijk (Fig. 65) — en lille Pibe paa den op- 
staaende Krave, der foran har Hjørnerne noget tilbagebøjet, saa den 
er aaben i en Spids. Denne Form findes ogsaa paa italienske Malerier, 
blandt andet paa Bronzinos Billede af Lucrezia di Medici29, Datter af Lo
renzo Magnifico. Amagernes Foldekrave er yngre af Type, den gaar sam
men i Halsen, uden aaben Spids, og staar mere udad end opad. Den har 
oprindelig ikke været dækket af noget Tørklæde. Paa nogle Eksemplarer 
er en Bort, syet i Platwerk, indenfor den foldede Del. (Ogsaa Pigen fra 
Oudendijk har Bort i hvid Syning indenfor Piben). Saadanne Kraver har 
oprindelig været brugt til Kirkedragt, medens de uden Bort har været 
brugt til Sorg, ganske ligesom Hætten havde Udsyning til Glæde og til 
Sorg kun en Openil (smal Hulsøm). Til Slut, da Kraverne var en tildæk
ket Rest af gammel Dragt, brugtes de med eller uden Udsyning i Flæng.

Den højhalsede spanske Dragt med Pibekraven — Ruen, som den kald
tes paa Dansk — trængte først lidt efter lidt igennem. Frederik I har en 
lille Pibe over Linnedet i Halsudskæringen paa Portrættet paa Frederiks
borg (Nr. 361). Først paa Frederik Il’s Tid regnes den spanske Dragt for 
at være trængt helt igennem. Ruer »blev brugt af Konger og Dronninger,

66



HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER. HISTORISK OVERSIGT

Fig. 64. Ung Pige fra Monnikendam. 
Openluchtmuseum i Arnhem.

Fig. 65. Ung Pige fra Oudendijk. 
Openluchtmuseum i Arnhem.

af alle fornemme Personer, Mand og Kvinde, ja af Borgere«30. Pibekraverne 
blev saa store, at man maatte have et særligt Stativ for at holde dem 
oppe31. Omkring 1590 fortælles fra Frankrig, at man paa Grund af Kra
vernes Størrelse maatte forlænge Skeskafterne, for ikke at spilde Suppe 
paa dem32. Tidligt har man begyndt at farve dem lyseblaa. Allerede An
tonius Bryskes Portræt, malet 1554 af Jacob Binck (Frederiksborg, Nr. 440) 
viser en lyseblaa Krave. Moden holdt sig et godt Stykke ind i det 17. Aar
hundrede. Blaa eller graablaa Kraver ses blandt andet paa Christian IV’s 
Portrætter, malet af Frants Klein (?) 1611 og af Peter Isaksz c. 1612 (Frede
riksborg, Nr. 554 og 555), paa Dronning Anna Catharinas Portræt (Frederiks
borg, Nr. 557) og paa Dronningens og den udvalgte Prins’s Portræt, malet 
af Jacob van Dort(?) i 1611 (Rosenborg). Da var dog den runde Rue alle
rede gaaet af Brug ved Hove og erstattet af en paa Siderne og i Nakken 
opstaaende stor Krave i det foran nedskaarne Liv. Endnu Kirsten Munk og 
hendes tre Døtre bærer lys, blaa Krave af denne Form paa Billedet paa 
Frederiksborg (Nr. 617). Maleriet maa være udført omkring 1623, da Sønnen 
Valdemar Christian er med og ikke afbildet som Svøbelsebarn. I Jacque-
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Fig. 66. Bondekone fra Hensbroek. 
Openluchtmuseum i Arnhem.

mins Kostumeværk vises fra forskellige Lande blaa Kraver, af stærkest 
Farve c. 1600—1610, dog er de aldrig mørkeblaa. Ogsaa i Holland fore
kommer de f. Eks. paa Billederne af Erkehertug Albrecht af Østrig og 
hans Gemalinde Isabella (Rijksmus. i Amsterdam, Nr. 355—56), paa Spil- 
bergs Skyttegilde (Rijksmus., Nr. 2219) og paa mange andre Portrætter og 
Grupper. Blaa Amdam (Stivelse) blev indført i Danmark fra Holland38.

Her i Landet blev Ruerne ikke altid 
set paa med Velvilje. I sin Ligtale over 
Mette Ulffstand siger Hans Christensen 
Sthen34: »Synden hun voxer og forme
ris huer Dag, som wi maa see paa den 
Forgiftige Dieffuels Hoffærdighed udi 
Klæder, huor Folck vanskaber den- 
nem selff der met de Blaadictens Kru
ser og Krager om Halsen, huilcket er 
it Foruidende til den blaa Helffuedis- 
lue«. At den gode Præst i sin Iver er 
kommen for Skade at nævne Blaa- 
dicten, der ellers overalt i Inventarer 
er anvendt om Dyne- eller Pudevaar, 
som Stof til Halskraver og Kruser, 
virker jo nok noget forbløffende, men 
at anvende et galt Stofnavn vil vel 
altid for en Ikke-Fagmand være et 
hændeligt Uheld, og Fordømmelsen 
af de blaa Ruer er lige oprigtig ment 
for det. Er det i 1602 en Præst, som præ

diker mod Ruerne, saa klagede Øvrigheden i 1593 over »Præsternes Letfærdig
hed i Klædedragt med høje Hatte, store Ruer, vide Bukser, store Knive ved 
Siden« o. 1.. .. »som ikke sømmer sig Guds Ords Tjenere, men dennem bør 
at straffe andre for«39— »Der er en vis fugtig Substans, som de kalder Sti
velse, hvori Djævlen har lært dem at vadske og farve deres Ruer, som 
saa, naar de er tørre, vil staa stive og ubøjelige omkring Halsen«, skriver 
en engelsk Forfatter 81. I England opfandt en Mrs. Turner en gul Stivelse, 
som blev brugt til Kraver31. I Frankrig skal der en Tid have blandet sig 
et politisk Moment i Brugen af de farvede Ruer, idet de blaa gjaldt for 
papistiske, de gule for huguenotiske, men da Mrs. Turner for Delagtighed 
i Mord dømtes til Døden og 1617 besteg Skafottet med en af sine gule,
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Fig. 67. Bondekone fra Hoogwoud. 
Openluchtmuseum i Arnhem.

stivede Ruer paa, gik den gule Farve af Mode86. Ruerne varede paa sine 
Steder, f. Eks. i Holland, til over Midten af det 17. Aarhundrede. Her i 
Landet lever dens Efterkommere endnu, til Trods for den høje Øvrigheds 
Formaninger, i Præstekraven, og den levede i Amagernes Foldekrave, der 
for Mændenes Vedkommende bevarede Renaissancens lyseblaa Farve saa 
længe, som Kraven endnu var i Brug, medens Kvinderne havde optaget 
den for Amager specielle mørkeblaa 
Farve. Ingen af de Forfattere, som 
omtaler Amagernes Dragt, nævner 
Foldekravens Farve. Da Pene Griths 
Portræt endnu viser hvidt Tørklæde, 
og Indberetningen fra 1745 omtaler 
blaat Lintøj (uden at angive om hos 
danske eller hollandske Amagere), 
ligger det nær at antage, at Blaa- 
farvningen er trængt helt igennem i 
det 18. Aarhundrede. Den findes paa 
de af Rieter (Senn) udgivne Stik. Den 
blaa Farve vedblev at være noget 
brugt i Europa helt op mod den 
franske Revolution (se Jacquemins 
Kostumeværk). Lys, blaa Farvning 
kan man træffe mange Steder her i 
Landet, f. Eks. paa Hovedtøj fra Als, 
Jegindø, Fyn o.s.v. Umærkeligt blaa- 
nes jo Vadsketøj den Dag i Dag. Mørk 
Blaaning i Indigo kendes kun her i
Landet fra Amager, hvor den er opstaaet gradvis og holdt sig, saa 
længe de gamle Dragter brugtes, d.v.s. til over Midten af 19. Aarhundrede.

Efter Jernskæg har Trøjen været blaa. Muligvis har den dog ogsaa haft 
andre Farver. I Danskebys Skifter er blaat og sort nævnt omtrent lige 
hyppigt fra 1659 til Tiden omkring 1730, ogsaa rødt og brunt forekommer, 
især i Slutningen af det 17. og Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. Da 
de bevarede hollandske Amagerskifter ikke gaar længere tilbage end til 
1812, er det umuligt at sige, om ogsaa hollandsk Amagere har haft røde 
Trøjer, men det er ikke usandsynligt. Manningabogen angiver rødt ley- 
disk Klæde som Stoffet til Frisernes Dragt. Paa de før omtalte Billeder 
fra Openluchtmuseum i Arnhem er flere af Trøjerne røde — dels mørke-
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røde, dels højrøde med sorte Bærekraver, Kantninger langs Snøringen 
foran, Dele af Ærmero. s. v. Det er Sammensætningen sort og rødt, 
som til det sidste har holdt sig i Amagernes Kirkedragt, omend fordelt 
paa anden Maade. Paa de hollandske Billeder er de fleste Forklæder sorte, 
mens Liv og et Par Steder Skørter er røde, Livene ganske vist med megen 
sort Besætning; Amagerne derimod har sort Trøje og Skørt med rødt For
klæde med sort Besætning. Sammensætningen rødt og sort er saaledes i 
hvert Fald fra den tidlige Renaissance i Holland, selv om man vil se bort 
fra et Billede (Nr. 130 i Rijksmuseum i Amsterdam) af Jacobe af Bayern, 
Grevinde af Holland (1401—36), som er malet i rød Dragt med sort paa 
Ærmerne. Men ogsaa i anden Halvdel af det 17. Aarhundrede forekom
mer sort og rødt sammen i Dragter paa mangfoldige Billeder, f. Eks. Ni
colaes Maes (1632—93): »Spindersken« (Rijksmus. i A. Nr. 1503) — (Fig. 68). 
Hun har sort Bul med højrøde Ærmer og hvidt Tørklæde som Pene Griths 
»Timptørklæde«. Lignende Dragt har en Fiskerkone paa »Fisketorvet« i en 
Landsby, malet af Dusart 1683 (Rijksmus. i A. Nr. 844) og mange andre. 
Ogsaa helt røde Dragter forekommer. Rødt Liv til Skørt af en lidt af
vigende Farve har blandt andet den unge Kvinde paa Gabriel Metsus »Fro
kostbillede« (Rijksmus. i Amsterdam, Nr. 1553). Det skulde være mærkeligt, 
om ikke Amagerne har haft røde Trøjer, enten helt røde eller dækkede 
af Bul, saa kun Ærmerne saas, som paa de nysnævnte hollandske Male
rier. Mellem de af Rieter udgivne Stik er et af Børnenes Søn- og Kirke
dragt i Hollænderbyen paa Amager (Fig. 98). Her har Pigen, der vel maa 
menes at være omkring 8—10 Aar gammel — en saadan sort Bul med 
lange, højrøde Ærmer med sorte Opslag, gaaende til Albuen som Krave
trøjens. Skulde mon denne Sammensætning, saa ofte vist paa Voksnes 
Dragt paa hollandske Malerier i det 17. Aarhundrede, ikke ogsaa have 
været brugt af voksne Amagerkvinder? Det er ikke saa sandsynligt at 
denne, de hollandske Voksnes Mode, alene skulde have været brugt til 
Børnedragt paa Amager. — Sætter man strikkede Ærmer i Stedet for de 
røde, har man Klokkelivet, der brugtes baade af Voksne og større Pige
børn. Det omtales naturligvis i de bevarede hollandske Amagerskifter, 
men formodentlig er det langt ældre end disse. I Danskebys Skifter fore
kommer Bul med bundne Ærmer allerede i 1730rne. Brugen af Ærmer 
med afvigende Stof og Farve gaar langt tilbage i Tiden. I Frankrig brugte 
allerede Ludvig den hellige (1226—70) og hans Samtidige en ærmeløs Over
klædning over en Underklædning af anden Farve. Ved løse Ærmer kunde 
dog den samme Virkning opnaas. I første Halvdel af det 14. Aarhundrede
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solgtes en Mængde Par løse Ærmer. Man har rimeligvis brugt disse, som 
man nu bruger Flipper og Manchetter37. Manningabogen har endnu Ær
mer af Farve og Stof som Kjolen, men i det 16. Aarhundrede var Ærmer 
af andet Stof ved at komme i Mode hos frisiske Kvinder. I 1545 udsteder 
Grevinde Anna38 en Forordning, der byder, at ingen Skrædder i Emden

Fig. 68. Spindersken af N. Maes. Rijksmuseet, Amsterdam.

og Omgivelser maa lave mer end een Krave og eet Par Ærmer af Camme- 
lotte (halv Uld og halv Silke) til de Kvinder, gifte og ugifte, der vil være 
tysk klædte. Der ud over maa ingen Silkestads laves, for at man kan 
undgaa, at Penge for Silkestoffer føres ud af Landet.

Netop Ærmer af Silke eller andet Pragtstof havde man beholdt paa 
Amager i Dragterne til smaa Børn, medens man endnu hos Friserne paa 
Føhr og paa Amrum har Silkeærmer til Voksne. De sidst nævnte Steder 
sidder Ærmerne paa en Bul eller et Liv af groft Lærred. Paa Amager
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sidder Pragtærmerne paa et kulørt, mønstret Kattunsliv. Amagerbørnene 
brugte derover Langklokke, det er ærmeløst Liv og Nederdel, tildels 
skaaret i eet. Paa Føhr og Amrum har man det ærmeløse Liv syet til 
Skørtet. Dette Klædningsstykke kaldes en Pai og er mørkeblaat. Lignende 
Dragtdel brugtes ogsaa paa Romø, som naturligvis har staaet i Forbin
delse med Friserne, saavel paa de andre Vesterhavsøer som langs Ky
sterne helt ned til Holland. Paa Romø hedder det en Pi, og denne er rød. 
Ærmerne er brogede og af Bomuldsstof, og Dragten brugtes til daglig. 
Maaske har engang de Voksnes Klokkeliv paa Amager virkelig været 
syet til Klokken (Skørtet). Paa Sjælland har Ordet Klokkeliv været brugt 
om ærmeløst Underliv, der var syet til et Underskørt.

De strikkede Ærmer i Klokkelivet er dog næppe frisiske eller holland
ske, men snarere paavirkede af den almindelige Brug her i Landet med 
strikkede Trøjer under Bullen, senere, for Nemheds Skyld, paa mange 
Steder kun strikkede Ærmer i Bullen. Hollandske Amagere strikkede ikke 
selv, »det var hel Uære at strikke«. En nulevende, nogle og tresaarig 
Kvinde fortæller om en gammel Pige, der altid sagde til hende i hendes 
Barndom, at strikke, det kunde man lade Svenskerne om. Disse boede i 
Dragør og har formodentlig været fra Skaane eller Halland, hvor Strik
ning har været drevet til stor Kunstfærdighed. De sorte Ærmer til Klokke
livene er meget smukt strikkede i Mønster, de fineste ligner næsten Uld
damask. En Del af Mønstrene afbildes tillige med Syninger m. m.

Pene Griths Billede viser, med sit hvide Hovedtøj og hvide Tørklæde 
med Kuglerne i Spidsen, sit blaasorte Liv og brunsorte Overliv eller Bul, 
en typisk hollandsk Dragt, som kendes fra Billeder fra det 17. Aarhun- 
dredes anden Halvdel. Men blaa er Trøjen ikke. Det kan ikke være denne 
Dragt, som Jernskæg beskriver. Amagerne maa paa hans Tid have haft 
mer end een Dragtform. Et Skifte fra Ny Hollænderby, 1708, efter Bomand 
Crels Jansen og Hustru Agathe Jensdatter, svarer ganske godt til Jern
skægs Dragtbeskrivelse; det indeholder: 1 sort Skørt, 1 gi. Pels, 1 gi. 
Hovedkaabe, 1 sort Lerridsskørt og 1 blaa Klædestrøje. Helt sikkert er 
det dog ikke, at disse Folk var hollandske Amagere. Selv om Amagerne 
har brugt blaa Trøjer i Slutningen af det 17. Aarhundrede, saa har de 
ogsaa, som Pene Griths Portræt viser, paa den Tid begyndt at bruge sort 
under Paavirkning af den herskende Mode, som vel havde særlig gode 
Betingelser for at blive godt modtaget paa Amager, da den kom fra Hol
land. Sort har i Tidens Løb fortrængt alle andre Farver fra Amagernes 
Trøjer og Skørter, saa vel som fra Mændenes Trøjer og Bukser.
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Ser man i Malerisamlinger paa malede Portrætter fra det 17. Aar- 
hundredes Midte og noget senere, er det paafaldende, hvor mange af 
Personerne, saavel Mænd som Kvinder, der er iført sort Dragt. Det er 
Indflydelsen fra de rige og dannede hollandske Borgere, der gør sig gæl
dende. Den spanske Mode var gaaet af Brug efter den første Fjerde- eller

Fig. 69. Hollandske Forpagterfolk. Maleri paa Fredensborg.

Trediedel af det 17. Aarhundrede. 30-Aars-Krigen havde bidraget sit til at 
afskaffe denne for Krigere overordentlig ubekvemme og upraktiske Dragt. 
Den blev kun i yderlig outreret Grad fulgt ved de habsburgske Hoffer i 
Wien og Madrid. Intet andet Hof kunde i Tiden fra c. 1630 til c. 1660 
skabe ny Mode. Holland var paa Højdepunktet af Rigdom og politisk 
Magt, paa Højdepunktet af kunstnerisk Kraft. En Uendelighed af ypper
lige Portrætter viser os de dygtige og selvfølende Borgerfolk i deres sorte 
Dragter med de store kniplingsbesatte Ruer og kniplingsbesatte Hoved-
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tøjer, eller med hvide Batistkraver med smaa hvide Klunker eller Kvaster 
i Hjørnerne. Amagernes Anvendelse af sort er en Reminiscens fra denne 
Mode, medbragt ved Indflytningen her til Landet er den absolut ikke. 
Ikke heller var det alene paa Amager, at den vandt Indpas. Den ses 
blandt andet paa det paa Fredensborg værende Dobbeltportræt (Fig. 69), 
som efter gammel Tradition forestiller hollandske Forpagterfolk, Cornelis 
Hvid og Hustru, der i 1660erne drev Gaarden Østrup, hvor senere Fre
densborg byggedes. Konen har sort Dragt, hvid lille Rue og hvidt Hoved
tøj; det sidste har en betydelig Lighed med Pene Griths.

Jernskæg nævner ikke Livets Stof. Troels Lund siger, at i det 16. Aar
hundrede veg de hjemmevævede Stoffer, som tidligere havde været brugt 
af Bønderne, Pladsen for engelsk og hollandsk (leydisk) Klæde, en Over- 
daadighed, som han mener, ingen af de tre nordiske Landes Bønder har 
kunnet vedblive med. Tæller man sammen, alle de Gange Stoffer er nævnt 
i c. 150 danske Amagerskifter fra 1659—1750erne, vil man finde, at Klæde 
udgør c. 43 Procent af samtlige nævnte Stoffer, derefter kommer Vadmel 
med c. 87a, Hvergarn med c. 7Vs, Lærred med c. 58/i og Fifskaft med 
4 Procent; desuden forekommer Filt, Kirsey, Sars, Fløjl, Rask, Skind, Cal- 
manka; meget sjældent er nævnt Silke, Damask, Kaffa, Trip, Polemitis, 
Grosgrain, Stoff, Boratte, Cammelotte samt hjemmegjort Tøj, det sidste 
er i alt kun nævnt 3 Gange. Selv om Skifter ikke altid specificerer Klæ
der og selv om Stoffet ikke altid er nævnt, hvor Farven paa et Klæd
ningsstykke er angivet eller dette blot er opregnet, kan man dog nok slutte 
saa meget af Skifterne, at man kan regne Klæde som et almindelig fore
kommende Stof. Har Danskebys Amagere haft Raad til at anvende det 
i saa stor Udstrækning, er der ikke den mindste Grund til at tro, at de 
hollandske Amagere ikke ogsaa har evnet det, saa meget mere som de 
var bedre stillet økonomisk end de danske Bønder paa Grund af de Pri
vilegier, de havde faaet. Ifølge Indberetningen fra 1745 brugtes paa Amager 
»gemenlig« blaat Klæde til Trøjer, Klæde eller Lærred til Skørter; efter 
Thurah anvendte hollandske Amagere endog fineste Klæde. Denne For
kærlighed for Klæde kan være en Arv fra Frisernes Dragt af leydisk 
Klæde, men den kan ogsaa være en Renaissancemode, der er bibeholdt. 
Vel fik Hollænderne store Privilegier af Christian II ved deres Ankomst 
her til Landet, men ved Kongens Flugt 1523 og de derefter følgende Uro
ligheder kom der svære Tider for dem. Det saa en Tid temmelig sort ud, 
og først 154789 ordnede Christian III deres Forhold saaledes, at de atter 
kunde sidde i Ro paa deres Gaarde paa den sydlige Del af Øen og ar-
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bejde sig frem til Velstand i den Opblomstringstid, der herskede i Landet 
under Frederik II og i Christian IV’s første Tid. Blandt det ny, Tiden førte 
med sig, var større Pragt i Klædedragt og en udbredt Lyst hos de lavere 
Stænder til at efterligne de højerestilledes Dragt..........»Tjenestepiger ville
nu intet efterlade Borgerdøtre, endog de ikke formaa det. Borgerdøtre 
giver nu intet Adelsjomfruer efter i Klædedragt«, skriver Jac. Albretssøn40. 
»Nu skal man ej skille Bønder og Borgere fra hverandre i Klædedragt 
eller Borgersker og Bønderkvinder« hedder det i en Præsteindberetning 
fra Østofte, Lolland, til Ole Worm i 1624 “. 
Det var ikke alene her i Landet, at denne 
Trang til Lighed i Klædedragt gjorde sig 
gældende, ogsaa andre Steder forekommer 
den. I en Publikation fra Amsterdam 1631 
hedder det: »Bønder og Borgere bærer ær
lige Klæder, saa man holder og anser dem 
alle for Købstadsfolk«42.

Selv om Anvendelsen af Klæde hos Ama
gerne kan være baade Arv fra Friserne og 
stamme fra Renaissancens Lyst til kostbare 
Klæder, hører der foruden Farve og Stof et 
Snit til for at særpræge en Dragt, og Snittet 
paa Amagernes Trøjer er absolut ikke Fri- 
serarv. Manningabogens Klædning er endnu 
middelalderlig, med Liv og Nederdel i et. 
Den er knap højhalset og uden Krave. Det 
samme er Tilfældet med Kjolen paa Cornelius Kempes Stik af østfrisisk 
Dragt (Fig. 62). Desuden er Manningabogens røde Dragt syet sammen 
med grove Sømme af Klædesstrimler paa to Fingres Bredde. Sømmene 
gaar gennem hele Kjolen, der er holdt ind til Livet med et Bælte. Denne 
Sammensyning af Strimler fandtes endnu i det 18. Aarhundrede paa den 
saakaldte Schist, der var en Pelskjole af Lammeskind med det lodne indad 
og forneden af hvidt Kalveskind med Haarene udad. Den brugtes paa Sild. 
Et Eksemplar med Liv af glat, rødt Skind findes paa Dansk Folkemuseum.

Saa langt man gennem Literatur kender tilbage, er Amagernes Dragt 
delt i Trøje og Skørt. Men de Forfattere, som taler om Dragten, er langt 
fra i Overensstemmelse, naar de beskriver den. Jernskæg siger, at Trøjen 
er blaa. Indberetningen fra 1745: De have ikke anden Klædedragt over 
Livet end korte Trøyer, som gaa tæt til ved Haanden; ere gemenlig af
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blaat Klæde med smaa Opslag derpaa, sommetider af blaat Fløyel. Skiør- 
terne hæftes oven Trøyerne. Om en Brud i Hollænderbyen hedder det: 
.. .er paa Kanten af hendes Trøye bag om Halsen og ned foran for Brø
sted en stiv, udstaaende, sort Palatin. — Pontoppidan bringer kun et Ud
drag af Indberetningen, medens Thurah skriver:. . .»Trøier af fineste sorte 
Klæde med sorte Fløiels Opslag, besat med sorte Silke-Fryndser. Paa Trøi- 
erne er oven omkring fastsyet en stiv Krave af sort Fløiel med sorte Silke- 
Frynser paa, hvilke siden gaar langs ned af Livet til Forklædet. For Brystet 
have de to store, massive Sølv-Hager, stærkt forgyldte, hvorved deres 
Navn er hæftet, som hænge løse og dingler«. — Trøjens Skød omtales ikke. 
Hans Afbildninger (Fig. 48, 49) viser Figuren forfra, hvorved Forklædet og 
det ophæftede Borteskørt skjuler saa meget, at man ikke kan se, om 
Trøjen har haft Skød. Har den haft det, og det er det sandsynligste, er 
det mærkværdigt, at Thurah ikke nævner det, da Kravetrøjen iøvrigt her 
i 1758 er beskrevet, som den ser ud i vore Dage med Spænde og Navn, 
der dog mangler paa hans Afbildning. Indberetningen fra 1745 og Pon- 
toppidans Uddrag deraf passer som Helhed langt bedre til danske Ama
geres Dragt end til hollandske, kun den »stive udstaaende sorte Palatin« 
har siddet paa en hollandsk Kravetrøje. Denne kan dog spores endnu tid
ligere end nogen af de tre Beskrivelser. I Giert Pittersens Bo, Kastrup, 
nævnes 1723 2 Par store Sølvtrøjespænder, og efter Trein Jacobsdatter, 
Tømmerup, fandtes 1729 en sort Kravetrøje med Sølvspænder udi, medens 
en rød Skødetrøje med sorte Fløjlsopslag forekommer 1720 paa en Fæste- 
gaard i Sundbyøster. Dens Ejers Navn er dansk, den kan derfor næppe 
tages som noget Bevis for, at Kravetrøjen paa den Tid havde Skød, ikke 
heller for at hollandske Amagere har haft røde Trøjer. Den viser kun, at 
Skødetrøjen har været kendt og brugt andre Steder end i Byerne, hvor 
den var almindelig. Paa Rieters Stik af Amagerkone med Jøb (Fig. 78) ser 
man Skødet paa Udentrøjen, medens man paa hans Stik af Kirkedragt 
for en Pige fra Hollænderbyen vel ser et langt Skød bagpaa, men ikke 
paa Siden, hvor det hvide af Pelsen ses (Fig. 50). Enten maa Skødet have 
haft en anden Form end den nu kendte, eller det maa have været heftet op. 
Ogsaa Amagerinden, der gaar til Kirke fra Hollænderbyen, har Skød paa 
sin Trøje (Fig.51). Løse Trøjeskød forekommer i flere af Skifterne efter 1812.

Gaar man fra disse direkte Oplysninger om Kravetrøjen over til at 
sammenligne den med anden Dragt, vil man finde, at dens flade Krave 
lige saa vel som Foldekraven er et Renaissancelevn. I sin Begyndelse ses 
den allerede paa Broncebusten af Dronning Sophie, Rosenborg (se Fig. 70).
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Fig. 71. Efter Tegning af Eggert Olafsen.

Hun har en tyk, rund Kant paa Forstykkerne af Livet, og denne Kant 
forlænger sig rundt om Kraven, der er noget mindre og mere opad- 
gaaende end Amagernes. Hvoraf denne Kant har bestaaet, vides ikke, 
vel af Skind? Den gør samme plastiske Indtryk som Amagernes af 4—5 
Silkefrynser sammensyede »Marabu«. Paa Busten ses over Kraven en 
Pibekrave, og Underlag eller Bærer af en Rue har den flade Krave paa 
Trøjen fra først af været, selv om den 
ikke brugtes saadan til sidst. Som saa- 
dant Underlag ses Trøjens Krave paa 
Eggert Olafsens Tegning af »En Islandsk 
Bondekone i skikkelig Dragt«43 (Fig. 71) fra 
Midten af det 18. Aarhundrede og paa det 
af Rieter udgivne Stik af Kirkedragt fra 
Dragør (Fig. 53). Flad, udstaaende Krave 
smykket med Guldbroderi, men uden Rue 
har holdt sig i islandsk Kvindedragt til 
henimod Midten af det 19. Aarhundrede.
Hvid, stivet, flad og rund Krave, omtrent 
tallerkenformet, var noget i Brug samtidig 
med de nedfaldende Kraver, som bl. a. 
kendes fra Wuchters’ Portræt af Christian IV 
(Frederiksborg, Nr. 610). I Spanien var de 
flade, runde Kraver, der kaldet »Golilla«, 
ikke alene Mode, men ligefrem paabudt, 
siden der kom Forbud mod at bære Knip
linger 162344. Kong Philip IV er malet af 
Velasquez med en saadan flad Krave.

Selve Trøjens Snit er noget yngre end 
Ruen, men da denne til Kvindedragt brug
tes meget længe — Rembrandt har f. Eks. endnu i 1661 malet et Portræt 
af en Kvinde med Rue14 — er det højst sandsynligt, at ogsaa andre 
(jævnfør Cornelis Hvids Hustru, Fig. 69) end Amagerne har brugt Rue, 
da Skødetrøjerne kom i Brug. Allerede fra c. 1630 ser man Skødetrøjer 
paa mange Billeder, bl. a. har Abraham Bosse afbildet adskillige. Disse 
Skødetrøjer kaldtes her i Danmark Flasketrøjer, fordi Skødet var flasket, 
det vil sige kløvet eller spaltet, til Bæltestedet, saa det bestod af 6—8 
Stykker, der hang ned fra Livet. Dette Snit har været meget udbredt 
her, og det har holdt sig i en Mængde Buller i Folkedragter til helt
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ind i det 19. Aarhundrede. — Paa Portrætter fra anden Halvdel af det 
17. Aarhundrede ser man ikke mange Flasketrøjer afbildede. I Stedet for 
den til en vis Grad enkle, hollandske Mode begyndte nu den franske at 
gøre sig gældende. Det var et enevældigt Hof, som førte an med Hensyn 
til Smag og Mode i Europa. De andre Hoffer fulgte efter det franske 
baade i Enevælde og Moder, og efter Hofferne fulgte de, som solede sig 
i Hofglans. Da det var disse Mennesker, som havde Raad til at lade sig 
male, er de Dragter, man ser paa de fleste malede Portrætter, selvsagt i 
udpræget Grad de højere Stænders. Hyppigst er Kvinderne afbildede med 
lange Spidsliv, som er dybt nedringede, har halvlange Ærmer, hvorunder 
et Ærme af fint Linned eller Kniplingsengageanter (Rækker af rynkede 
Kniplinger) kommer til Syne. Men foruden denne Dragttype, der dog nær
mest maa have været til Brug indendørs, har der ogsaa været en Dragt 
til Brug udendørs, til Ridning og Jagt. Billeder af disse Dragter er ikke 
saa talrige, men de forekommer dog. For Eksempel ses Anne Chabot de 
Rohan-Soubise (1648—1709) paa et Stik, fremstillet til Hest45. Hun er iført 
Skødetrøje med Ærmer, der gaar omtrent til midt paa Underarmen og 
har Opslag, der er holdt op ved en fra Undersiden af Ærmet kommende 
Strop og en Knap paa Ærmet. Under Opslaget ses endnu et Ærme, 
som er stramt og hvis nederste Kant skjules af Handskens Krave. Anna 
Maria de Medici er malet af Douwen46 i Jagtdragt (Fig. 72). Ogsaa hun har 
lang Skødetrøje med store, vide, til Albuen gaaende Opslag paa Ærmerne, 
derunder et stramt Ærme med dobbelte Engageanter. Sammenholder man 
disse Billeder med Listen over det Udstyr, som Prinsesse Anna Sophie, 
Datter af Frederik III, fik (1666), vil man som Nr. 9 finde en Jagt- eller 
Ridedragt med rød »Justaucor(ps)«, chamarreret med en meget stor og 
bred Sølv- og Guldknipling, Pariserarbejde med gylden Nonpareil med 
massive smaa Sølvroser. En Vest af rig Guld- og Sølvbrocade, charmar- 
reret med en bred Guld- og Sølvknipling, point de Paris, lagt i Folder med 
en Sølvagreement eller Nonpareil. Dertil en Underkjole til Jagt af mørkt 
Atlask, stribet med brede Striber med Guld- og Sølvblomster, chamar
reret paa langs med en Knipling af Guld og Sølv, fyldt Perlestikker- 
arbejde og en lille Nonpareil af smaa Guld- og Sølvblomster47. Dragten 
er, som Prinsessens andre Dragter, efter Ordre fra Dronningen bestilt 
efter nyeste Mode i Paris af den derværende danske Gesandt, Marcus 
Gøye. Beskrivelsen af den kostbare Dragt svarer godt til de førnævnte 
Billeder. Justaucorps kom i Mode i Paris efter 1650 og blev af fornemme 
Damer brugt til Ridning og Jagt, men ogsaa Borgerkvinder, som hverken
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red eller gik paa Jagt, anlagde denne Dragt for dog at give sig Udseende 
af, at de gjorde det, ja, de gik endog, ifølge Quicherat48, i Kirke med den.

Det var dog ikke Kvinder alene, der gik med Justaucorps, ogsaa Mænd 
brugte den og endda i langt større Udstrækning. Da der var stor Lighed 
mellem det kvindelige og det mandlige Klædningsstykke, der paa Grund 
af sin større Udbredelse er bedre kendt, vil det være nødvendigt her at 
se lidt nøjere ogsaa paa, hvorledes Mændenes Justaucorps var beskaffen.

Denne, der paa dansk kaldtes Kjol, 
dækkede den meget korte Mandstrøje, 
der var i Brug i Ludvig XIV’s første 
Regeringsaar. C. 1670 regner man, den 
var almindelig brugt. Den naaede til 
Knæene, havde Ærmer, der gik til midt 
paa Underarmen, med meget brede bag
til aabne Opslag19. Underarmen var 
enten dækket af det posede, fint udsty
rede Skjorteærme, hvis Manchet var 
rigt prydet med Kniplinger, eller man 
saa et ganske stramt Ærme af Trøjen 
under Kjol’en og udenfor dette kun 
Skjorteærmets Manchet. En Tid var 
det Mode, at Foret, som fandtes i de 
fornemmes Kjol, men sjældent i den 
jævne Mands, saas i Ærmeopslagene, 
som var virkeligt opsmøgede. Til Tiden 
omkring 1700 brugte man Ensømsærmer. Efter den Tid blev Opslagene 
syet paa Ærmerne, og man stadsede ikke længere med Foret, der sæd
vanligt sad under Opslaget. Kjol’en havde Læg ved Sømmene i Siderne; 
disse rykkede efterhaanden mere tilbage, og Skøderne var fra c. 1700 til 
1730 stive, saa de struttede ud (Fig. 75). Desværre er det i Fig. 73 viste Snit 
ikke ældre end 1780erne, saa de store Ærmeopslag mangler, men Lægene 
i Siderne ses endnu. Den korte Trøje, som Kjol’en havde dækket, voksede 
efterhaanden ud, saa den blev næsten lige saa lang som Kjol’en, og ud
styredes paa samme Maade undtagen Ærmerne, der ingen eller kun 
ganske smaa Opslag havde, da de jo skulde gaa igennem Kjolærmerne, 
hvis Opslag gik omtrent til Albuen. Dette Klædningsstykke kaldtes Vest 
(af det latinske vestis = Klædning); c. 1670 var Vesten almindelig og holdt 
sig omtrent af samme Form til Midten af det 18. Aarhundrede. Efter-
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haanden blev den kortere, mistede Ærmerne og fik Ryg af et Foerstof, 
og dermed var Overgangen gjort til den i vore Dage brugte Vest.

Ikke saa faa Billeder fra Slutningen af det 17. Aarhundrede viser Mænd 
i denne Dragt med Kjol, Vest og Manchetter, — men den kendes her 
ikke alene af Billeder. Paa Rosenborg findes Christian V’s røde, guld- 
broderede Kjol, som har været brugt ved en Karussel. Den har op
smøgede Opslag med Foer, der er sandfarvet og har indvævet blomster-

Fig. 73. Snit af en Mandskjol fra 1780erne. Efter Carl Köhler: Die Trachten der Völker.

stribet Mønster i rødt og Guld. Af samme Stof er et under Opslaget syn
ligt snævert Ærme. En anden af samme Konges Dragter er en rød Fløjls 
Kjol med hvidt Sølvmor i Ærmeopslagene og i de stramme Underærmer.

Selv om Christian V’s Kjol’er med Tilbehør af Vesteærmer eksisterer 
velbeholdne endnu, er de jo forlængst gaaet af Brug, dog har selve Dragt
typen eksisteret helt op mod vore Dage. Til Brudedragt paa Fanø har 
man brugt et kulørt Silkeliv og over dette en sort Klædes Skødetrøje, 
hvis Ærmer havde Fløjlsopslag. Under disse saas et Stykke af Silkelivets 
— Vestens — Ærmer, men iøvrigt var dette dækket af den sorte Trøje. 
Det er muligt, at ogsaa Kvindernes Justaucorps har haft stive Skøder 
paa samme Tid, som Mændenes havde det. Amagernes Krave- og Uden-
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trøje kunde tyde derpaa, thi de svarer i Virkeligheden til Anna Maria de 
Medicis og Anne Chabot de Rohan-Soubises Dragt som borgerlig til fornem. 
Ganske som Justaucorps af de borgerlige Pariserinder blev brugt til at 
gaa i Kirke med, er Amagernes Skødetrøjer blevet brugt til Kirke, Krave
trøjen til Højtiderne, Udentrøjen til Begravelse og almindelige Søndage. 
Undersøger man Kravetrøjen vil man se, at den — Kraven og Marabu
kanten undtagen — i høj Grad ligner Mændenes Justaucorps, baade i

Snittet af selve Trøjen og i Enkeltheder (Fig. 73, 74). Den har Ensøms- 
ærmer, der ikke gaar helt ud til Haanden, og har et stort, bagtil aabent 
Opslag, som gaar til Albuen. Ved Kanten af Ærmet skal det blaa Lær- 
redsfoer, der paa de yngre Trøjer er ombyttet med Silke, kunne ses lidt. 
Derunder kommer Haandstykkerne til Syne som en Levning af Vestens 
Ærmer og endelig Lærreds Halværmerne, der erstatter Kniplingsman
chetterne, og hvis Foldning gaar tilbage til Ruernes Tid. Ligesom Man
chetterne oprindelig sad paa Linnedets Ærmer, har de foldede Strimler, 
der nu kaldes Halværmer, formodentlig en Gang siddet paa de virkelige 
Særkeærmer. Senere, da Justaucorps’en tillod det halve Ærme at komme 
til Syne, har vel Halværmerne været løse, saa de kunde skiftes, for til-
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sidst at ende, som Amagernes Halværmer, med at være en smal Strim
mel Tøj. Halværmer nævnes i danske Amagerskifter i første Halvdel af 
det 18. Aarhundrede, de forekommer som Mands- og Kvindehalværmer, 
og findes tillige i andre Skifter efter Bønder i Københavns Nærhed.

Skødetrøjer ses paa flere af Personerne paa Wolfgang Heimbachs Bil
lede af Arvehyldningen 1660. Det er muligt, at Amagerne har antaget 
denne Mode, saa snart den blev nogenlunde almindelig i det borgerlige 
København. Deres Ærmer med Haandstykker stammer sandsynligvis fra 
Tiden inden 1700, da de lange Vesteærmer næppe var synlige efter den 
Tid. Skø'detrøjerne holdt sig derimod det meste af det 18. Aarhundrede 
som almindelig borgerlig Dragt, saa der har været Tid nok for Amagerne 
til at anlægge denne Mode. Til Trods for at Thurah er tavs derom, vilde 
det dog synes besynderligt at tænke sig, at der er gaaet lang Tid imellem, 
at Amagerne optog Ærmemoden og Skødet. Muligt er det jo, at han har 
anset Skødetrøjen for saa almindelig, at den ikke behøvede Omtale.

Om Skørtet siger Jernskæg (1693), at det er af sort Lærred og naaede til 
Ankelen, medens Pontoppidan (1747) skriver ganske i Lighed med Ind
beretningen fra 1745, »Skiørterne, som ere enten af sort glinsende Lærret, 
eller blaae Klæde, heftes over Trøyerne, men gaa ikke længere end til 
lidet under det tykke af Benene. Naar de ere i fuld Prydelse, skulle de 
have 8 à 9 Skiørter paa tillige med en Pels af hviid Skind, konstig syet 
og bestukken«. Pelsen omtales dog ikke i Indberetningen fra 1745. Hos 
Thurah hedder det (1758) om de hollandske Amagere: »De bærer trende 
Skiørter, det næst inderste er af fiin rød Skarlagen, den øverste Deel af 
samme Skiørt bestaar af Lamme-Skind den glatte Side udvendig, som 
paa det røde Klæde er meget net stukket med hvide Strimler og neden 
derunder er kandtet med sort Plyds paa tre Fingres Bredde. Det yderste 
Skiørt er af fiin sort Klæde, ligeledes kandtet med sort Plyds, foret med 
rødt Klæde og paa begge Sider saa højt ophæftet, at det omtalte røde 
Skiørt tillige kan ses«. Om danske Amagere meddeler samme Forfatter: 
»De bruger fem til sex Skiørter, som hænge Trappe- eller Laugviis det Ene 
neden for det andet, paa det at de alle paa engang kan observeres. Det 
inderste skal, efter Beretning, være af Pelts-Verk, formodentlig af Lamme- 
Skind, som forneden trint omkring er besyet med en Alen rød Klæde. 
Det yderste af fiin sort Klæde og de øvrige mellem værende ere af blaat 
Vadmel kantede med lyse blaa Baand. Der findes vel og de Koner, som 
til Bryllupper og andre deslige Højtider bærer Elleve til Tolv Skiørter, 
som ligesom før sagt er, hænge et over andet Trappevis«.
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Megen Overensstemmelse er der, som man vil se, ikke imellem de For
fattere, som beskriver Skørtet til den uforanderlige frisiske eller holland
ske Dragt. Indberetningen, og efter den Pontoppidan, har sikkert beskre
vet en dansk Amagerdragt og ikke en hollandsk, thi intet tyder paa, at

Fig. 75. Efter Maleri af Chardin: La gouvernante.

denne skulde have haft et saadant Antal Skørter, medens dansk Amager
dragt har haft et stort Antal til helt ind i det 19. Aarhundrede. Et Bevis 
paa Amagernes Konservatisme og paa Thurahs Nøjagtighed er, at hans 
Beskrivelse for en stor Del passer paa det 19. Aarhundredes Kirkedragt. 
Det af ham omtalte sorte Skørt, der var opfæstet paa Siderne — op- 
speltet hed det paa rent hollandsk til det sidste — ses endnu paa de 
Rieterske Stik. Alle Borteskørterne har som tidligere nævnt en rød Kant
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forneden paa den indvendige Side. Denne røde Kant var beregnet til at 
ses, naar Skørtet var opspeltet, og man har, konservativ som man var 
paa Amager, beholdt den, selv da man lod Skørtet hænge helt lige ned. 
Foer med afvigende Farve anvendte man allerede i anden Halvdel af 
det 13. Aarhundrede, og man viste det ved at løfte op i den meget lange 
Klædning. Først da Vertugadinen — den tøndeformede Krinoline, som 
brugtes til den spanske Dragt — forsvandt, fandt man paa at fæste det 
øverste Skørt op. Det kunde fæstes op paa mange forskellige Maader, 
foran, bag eller helt rundt. I Paris brugte man c. 1650—60 tre Skørter, 
som hver fik sit populære Navn. Det øverste, det der hørte til Kjolen, 
hed la modeste (det beskedne), derefter kom la friponne (det skælmske), 
og under dette var la secrète (det skjulte). Det skelmske var absolut be
stemt til at ses, da det beskedne enten var aabent foran eller var op- 
hæftet50. Der er stor Overensstemmelse mellem disse Skørter og de af 
Thurah beskrevne Amagerskørter. Begge Steder er de øverste taget til Side, 
saa det andet kan ses og begge Steder er det andet det mest bemærkelses
værdige, selv om man ikke i Paris som paa Amager brugte det af Skind. 
En gammel Tradition vil tillægge Pene Grith at have indført Borteskørtet 
paa Amager. Om det er sandt eller ej, lader sig ikke afgøre nu. Men 
Moden med det ophæftede Skørt var samtidig med den Dragt, hun iøv- 
rigt bærer paa Maleriet. Usandsynligt er det ikke, at hun, der jo var be
kendt for sin Skønhed, har haft Lyst til at pynte sig, hvad enten det nu 
har været for Christian V eller for andre. Hun kan saa have fulgt Moden 
og anlagt det ophæftede Skørt, og det er derefter blevet optaget og bi
beholdt af de andre hollandske Amagere, som de af Rieter udgivne Stik 
(Fig. 51 m. fl.) viser, helt ind i det 19. Aarhundrede. Ældre Kvinder paa Ama
ger kender det endnu i alt Fald af Omtale. —Er Thurahs Beskrivelse end god 
nok for Kirkedragtens Vedkommende, saa synes han ikke at kende noget 
til de andre Amagerdragter. Pene Griths Dragt er Oprindelsen til det 19. 
Aarhundredes Ungkone- og Kokkedragt. Hun har et Overliv, selv om 
man ikke ser Snøringen, og et hvidt Tørklæde med smaa Kugler i Spid
serne, hvoraf senere er blevet Kralevipper. Der har sikkert ogsaa paa 
hendes Tid, som endnu ind i det 19. Aarhundrede, hørt Venneke til Drag
ten. Venneken er en Rest af den spanske Dragts Overkjoler. Af disse 
havde man to Slags, den ene var aaben helt oppe fra Halsen og ned, 
den anden var aaben fra Bæltestedet og ned efter. Denne Form, der ses 
paa Dronningens Dragt (Fig. 76), eksisterede samtidigt med de ophæftede 
Skørter ved Midten af det 17. Aarhundrede. I Aarenes Løb, da man har
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Fig. 76. Christian IV og Dronning Anna Catharina. Efter Maleri af Peter Isachs. Rosenborg.

glemt Vennekens Oprindelse, har Amagerne forsynet den med løse Snipper 
som Forklæderne, men den har aldrig, som disse, haft »Linning« af Silke- 
baand. Venneken var kun lidt kortere end Skørtet, der bares under den. 
Syer man den sammen foran, har man Danskebys Trappeskørtet. Saa
ledes er baade de hollandske Amageres forklædelignende Klædningsstykke 
og de Danskebys Trappeskørter begge Venneker, d. v. s. Overklædninger 
eller øvre Skørter. Det var dog ikke alene hos hollandske Amagere, at 
den aabne Venneke holdt sig længe efter, at den var gaaet af Brug i de 
højere Klasser. I Nordmandsdalen i Fredensborgpark har saavel den 
færøiske Brud som den færøiske Kone, der gaar til Bryllup, Venneke 
paa til Snørlivsdragt. Begge Steder er Forklædet taget til Side, saa man 
ser Venneken, der er længere end Skørtet, som ikke ses bagpaa (Fig. 77).

Ogsaa Hindeloopendragten (Fig. 59) har bevaret den spanske Dragts 
Overklædning, der kaldtes Wentke, men der er det den helt fra Halsen
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aabne Overklædning, man har beholdt. Den er slet ikke lukket sammen 
foran, men saa vidt aaben, at man ser Snøringen af Livet under den51. 
Selv om Venneke og Wentke er det samme Ord og oprindelig betyder 
det samme, er dog Ordets Brug ikke indskrænket til Holland og Amager, 
men har ogsaa været brugt andre Steder her i Landet og i Sverige. Be
tydningen af Ordet har skiftet, saa det endog i Sønderjylland har været 
brugt om Undertrøje. I Danskebys Skifter nævnes Venneke allerede 1659, 
1703 nævnes Vennekeskørt; den opgives sædvanlig at være af Lærred, 
men ogsaa Hvergarns Venneker forekomme, Farven er, hvor den er an
givet, sort eller blaa. Saa langt hollandske Amagerskifter gaar tilbage 
(1812), er der ikke vedføjet den Stofnavn. En eneste Gang er nævnt et 
Stykke Venneketøj, der vel maa have haft en afvigende Kvalitet fra For
klæderne, blandt hvilke Venneken sædvanlig er opført. Een Gang fore
kommer en sort Venneke.

Saavel Borteskørtet som Venneken og Forklæder til Stadsdragterne var 
foldede. Lægene maatte lægges og ries for derefter at presses, og det 
er rent ud forbløffende godt gjort paa Amagerskørter og Forklæder. 
Foldningen af Dragtstykker er en Renaissancemode. I Jöst Ammans 
»Frauen-Trachtenbuch«, som er udkommet 1586 og genudgivet 1880, fore
kommer flere Afbildninger ikke alene af foldede Skørter, men ogsaa af 
Foldekaaber og Forklæder. Moden var almindelig udbredt og har holdt 
sig mange andre Steder end paa Amager. Foruden i svenske Folkedragter 
forekommer den her i Landet paa saa forskellige Steder som Fanø, Fal
ster, Røsnæs (Holbæk Amt) og Heden (Københavns Amt) o. s. v. Længden 
af Amagernes Skørter har varieret, ganske korte Skørter ses paa Rieters 
Stik, de helt lange Skørter brugtes ved Midten af det 19. Aarhundrede, 
og saalænge Dragten var i Brug. I Skifterne efter 1812 forekommer ofte 
Benævnelsen Stumpklokke, foruden Skørtet, det har formodentlig været 
Betegnelsen for de da i Brug værende korte Skørter.

Medens Borteskørtet var opspeltet, saa man under dette Pelsen. Det 
var neppe for at holde Varmen, at Amagerne brugte den røde Pels (Fig. 3) 
til Kristihimmelfartsdag og Pintsedag, selv om den maaske nok kunde 
behøves Allehelgensdag. End mindre nødvendig var den blaa (sorte) Pels 
til Søndagsbrug hele Somren igennem. Brugen deraf maa snarere have 
været en Lidelse, men man led for Stadsens Skyld, og Stadsen — Skind 
til Sommerbrug — var atter en Arv fra Renaissancen. Efter Troels Lund 
var Skindfoer i Dragtdele, ogsaa Skørter, meget brugt af de højere Stæn
der i Slutningen af det 16. Aarhundrede. Adelsfølget mødte i Pelsværk til
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Prinsesse Elisabeths Bryllup og ved Christian IV’s Kroning. Skindforede 
Kapper var festlig Sommerklædning for Adelstanden. I Paris bar Damerne 
i 1570erne til Stads lange Slæbkjoler, som var foret med Hermelin eller 
Maar, hvad enten det var Sommer eller Vinter52. Hos Bønderne brugte 
man Lammeskind, og denne Brug har holdt sig til langt ind i det 19. Aar
hundrede. Amagerne brugte ogsaa Skind
skørter om Vinteren. Det kunde nok gøres 
nødig paa den flade, træfattige 0, hvor 
Vinden har frit Spillerum, og hvor Ben
klæder for Kvinder, som alle Vegne hos 
Bønderne, var ukendt, men om Vinteren 
var Pelsskørtet ikke synligt; det bares 
under det andet Skørt. Man kunde endog 
have hel Skindkjole med det lodne vendt 
indad; fra Danskebys Amagerne skal den 
være kommen til de hollandske. Til disse 
Skindkjoler brugtes trekantet Tørklæde og 
Forklæde, og under dem havde man kun 
Særken. Nogle brugte Klædesklokke over 
Skindkjolen. Medens baade Jernskæg og 
Thurah siger, at Pelsen bares under Skør
tet, bares den i det 19. Aarhundrede uden 
Skørt over. Paa det af Rieter udgivne Stik 
— Kirkedragt for en Pige fra Hollænder
byen — ser man Pelsen, besat med sort 
Klæde og opspeltet foran, saa det røde 
Foer ses. Der er ingen Borteskørt over 
(Fig. 50). Traditionen nu siger rigtignok, at 
Piger ikke gik med Pels. Enten maa de 
have gjort det paa Rieters Tid, eller ogsaa er hans Stik forkert. Da Kvin
den har Fletter, kan det ikke blot være Underskriften, der er forkert. 
I 1676 nævnes i et Skifte fra Marbolille en Skindpels med rødt Klæde 
om forneden, 1708 en Pels og en blaa dito fra Ny Hollænderby, 1712 fra 
Vibberup en Skindpels med Skarlagen og een med blaat Klæde. Blaa saa- 
vel som rød Pels nævnes i adskillige andre Skifter. Er dette end for de 
flestes Vedkommende Danskebys (Ejerne fra 1708 i Ny Hollænderby har 
hollandske Navne), saa har dog efter al Sandsynlighed Hollændernes 
»blaa« Pels virkelig en Gang været udstyret med blaat Klæde, som i

87



HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER. HISTORISK OVERSIGT

Aarenes Løb er ombyttet med sort, formodentlig efter at sort var blevet 
den eneherskende Farve til Trøjer og Skørter, skønt Pelsen i daglig Tale 
har beholdt sin gamle Betegnelse blaa. Sort Pels forekommer i Skifter 
fra 1820rne og 30rne baade fra Dragør og St. Magleby.

Som det Renaissancelevn Pelsen er, forekommer den ogsaa andre Ste
der end paa Amager. I C. v. Linnés Skånska Resa, som blev foretaget 

1749, fortæller han 5. Juni fra Herre
stad, at Kvinderne gaa med et Skørt, 
som er en Pels af Lammeskind, ud
adtil beredt, men indadtil loddent. 
Pelsen har nederst et Kvarter rødt 
Klæde, saa kommer et Kvarter, hvor 
Skindet er hvidt, dernæst et Kvar
ter, hvor Skindet er farvet rødt og 
øverst mere end et Kvarter hvidt, 
saa den er nok saa prunkende med 
sine forskelligt farvede Tværstriber. 
Med denne Pels gaar Kvinderne 
baade Vinter og Sommer. Fra El- 
verløf skriver Linné paa samme 
Rejse (den 2. Juli): »Overalt her paa 
Sletten gaa Kvinderne med en lod
den Faareskindspels selv i den varme 
Sommertid«. Pelsen beskrives om
trent som den fra Herrestad. Dansk 
Folkemuseum ejer saadanne skaan-

Fig. 78. »Tvende Amagerinder i Sørge-og Ligfølge- Ske Pelse med tilhørende Bul.
Dragter brugeligSommer og Vinter i Hollænderbyen Ejendommelig Og pOmpØS er Ama-

paa Øen Amager«. Efter Rieters Stik. T , /T-,. .‘ 8 gernes Jøb (Fig. 23,78), men Skikken,
at slaa et Skørt op om Hovedet til Sorg, er ikke begrænset til Amager alene, 
den er kendt fra flere Steder her i Landet. I Lars Hess Bings Beskrivelse 
over Øen Læsø i 1802 hedder det om Ligtog: »Først Liget, som bæres af 
6—8 Mand paa begge Sider, og saa gaa de andre Bærere, hvilke paa Vejen 
afløse de første; siden kommer de nærmest Beslægtede og Besvogrede og 
øvrige indbudne, Par efter Par, til sidst et eller flere Fruentimmer nærmest 
i Familien, som have et sort Skiørt over Hovedet, hvor med Ansigtet til
dækkes, men er der Enke efter den Døde, maa hun ligge i Sengen denne 
Dag med Graad og Beklagelse«. Dansk Folkemuseum ejer et Foldeskørt fra
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Fig. 79. Føhrkvinde i Sørgedragt. 
Hun holder et Tørklæde for Underansigtet. 

Efter Fotografi fra Dr. Häberlin.

Samsø; ogsaa det er til at slaa op om Hovedet og bares i Ligfølge af de 
nærmeste kvindelige Slægtninge, sidste Gang i 1870erne. Ogsaa paa Fanø 
kendtes Skikken til henimod Midten af det 19. Aarhundrede, og endnu 
flere Steder har den eksisteret, f. Eks. paa Vardeegnen og paa Drejø. 
Fra Fur berettes i 1866: Naar Manden dør, sidder Konen altid paa Vognen 
ved Kisten, naar Liget føres til Kirkegaarden for at begraves, men ikke 
som i gamle Dage med et sort Skørt 
over Hovedet«53. Paa Døren til St. Mor
tens Kirke i Randers ses Enken fra 
Nain følgende Sønnens Kiste. Hun har 
over Hovedet et Klæde, der gaar om
trent ned til Fødderne (Fig. 80).

Det er ikke alene i det nuværende 
Danmark, man har udtrykt sin Sorg 
paa denne Maade. Fra Torna Herred 
i Skaane54 fortælles om et lignende 
Klædningsstykke, der holdtes saa tæt 
sammen om Ansigtet, at blot det ene 
Øje kunde ses. Man kunde derfor ikke 
se en sørgende Kvinde græde, men 
kun høre det. Linné omtaler i sin før
nævnte Skaanske Rejse, at Bønderkvin
derne fra Vidsköfle til Sorg bruger en 
sort Kjole, som det er Skik at hænge 
over Skuldrene, saa den til Nederdelen 
syede Bul hænger frem over Hove
det og næsten skjuler Ansigtet, mens 
Armhullerne kommer til at svare til
Ørene. »Saaledes gaa de stakkels Mennesker og sørge over sine Paa
rørende hele Aaret rundt, og Skikken er udbredt over det meste af 
Skaane og en Del af Halland«. — Fra Herrestad fortæller han om en 
lignende Kjole, der brugtes til Offerhelligdage og af Kirkegangskoner.

Paa Føhr havde man en Kaabe, Suregkap, over Hovedet. Den bares 
over Hatten, som var et blaat Hovedtøj med tre opstaaende Spidser foran. 
Den vises paa Westphalens Billede fra 1739 (Fig. 82). Paa Rieters Stik ses 
Sørgekaaben endnu, Hatten er forsvunden, saa Kaaben sidder over et 
ganske lavt Hovedtøj, saavel Kappe som Skørt er sorte. Museet i Wijk 
ejer to af disse sorte Kaaber. De er foldede og som Foer ved Halsen har
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Fig. 80. Relief med Enken fra Nain, som følger Sønnen 
til Graven. Fra St. Mortens Kirkes Dør, Randers.

de kraftig rødt Klæde i firtakket Stjerneform. Häberlin08 mener, at Sørge
kappen — der, baaret som den senere blev til hvidt Forklæde (Fig. 79), giver 
Føhringen en betydelig Lighed med en Amagerkone med Jøb, — er en 
Efterkommer af den til Tyskland over Holland udbredte spansk—arabiske 
Hoike. Vist er det, at en saadan Kappe eller Kaabe havde almindelig 

Udbredelse paa Renaissance
tiden. Jöst Amman afbilder 
en Borgerkvinde fra Frankfurt 
med Foldekaabe over Hove
det og skriver:
Ein schwartzen Mantel sie auch tregt 
Vber den Kopf, wan sie jetzt gleich 
Zur Kirche geht oder zur Leich.

Paa et Maleri af Adriaen 
van Nieulandt, malet 1633 og 
forestillende de Spedalskes 
Optog paa Copperties-Maan- 
dag (Koppermaandag, anden 
Mandag efter Nytaar, Rijks
museum i Amsterdam, Nr. 1747, 
se Fig. 81), ses blandt Menne
skemængden flere Kvinder 
med Hovedkaabe, dels med 
Snip i Panden, dels uden Snip. 
Kaaberne naa helt til Fød
derne og er aabne foran. Paa 
et samtidigt Stik ses Kvinderne 
i Ligfølget efter Frederik II 
med lange Kaaber og Slør, 

som hænger fra Hovedet ned paa begge Sider foran. De Adelsfruer, som 
sammen med Dronningen skulde følge Kongens Lig, var af Regeringsraadet 
anmodet om at »forsyne sig med sædvanlige Sørgeklæder (og) lade lave 
lange Kjortler eller Kaaber og sorte Klæder til deres Folk«. Hovedkaaber 
var i Brug i Købstæderne; Borgerkvinder anvendte dem især til Sorg. 
Ifølge kgl. Forordning oplæst 2. Maj 1610 maatte her i København kun 4 
Par Kvinder, som bærer Kaaberne paa Hovedet, indlades i Huset for at 
følge Lig. I Ribe blev det fra 1607 forbudt andre end Enker, de, der bar Sorg 
for nære Slægtninge, og Kvinder i Ligfølge at bære Kaabe over Hovedet.

90



HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER. HISTORISK OVERSIGT

Fig. 81. Brudstykke efter Adriaen v. Nieulandt: De Spedalskes Optog paa Copperties Maandag 
(anden Mandag efter Nytaar) i Amsterdam. Malet 1633.
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Det lange Slør af Crêpe, som under noget forskellige Former bæres til 
Sorg ogsaa i vore Dage, er uden Tvivl en direkte Efterkommer af Hoved- 
kaaben og det dermed beslægtede af adelige Enker baarne Slør, der faldt 
fra Hovedet ned paa Siderne, som det ses paa Billedet af Birgitte Gøye6R.

I et Skifte fra Sundbyøster 1660 nævnes en Foldekaabe og det tidligere 
nævnte Skifte fra Ny Hollænderby 1708, nævner en Hovedkaabe. I Ind
beretningen fra 1745 meddeles, at »Enker, naar de gifte sig igen, have en 
sort rynket Kaabe paa, som naar ned til midt paa Skiørtet og er tæt om 
Halsen tilbunden eller hæftet med et forgyldt Hæfte«. Der kendes ingen 
Omtale af Jøb, før i det 19. Aarhundrede, men Senn og Rieter afbilder 
den (Fig. 54, 78). De afbilder tillige en Amagerinde, gaaende til Kirke fra 
Hollænderbyen paa Øen Amager (Fig. 51, 54). Hun har et sort Skørt slaaet 
op om Overkroppen helt op til midt paa Nakken, hvorfra det gaar over 
Ørene og hen under Næsen. I øvrigt har hun »opspeltet« Borteskørt og 
rødt Forklæde. Det kunde derefter se ud, som om de paa Amager havde 
brugt et Skørt som almindeligt Overtøj (jfr. Torveskørtet, S. 28) i Lighed 
med Kaaber. Som disse er det bortlagt, tidligst til almindeligt Brug og 
bibeholdt længst til Sorg og Begravelse. I Rinds Herreds Krønike, begyndt 
1732 •57, hedder det: Konerne ginge med sorte Kaaber over sig i Kirken og 
havde samme ganske brede Kraver, og hvo disse ej kunne formaa, de 
tog et sort Skiørt over deres Hoved, denne Mode er gaaet af Brug, saa 
det nu er rart at se en gammel Kone med et sort Skiørt over sig til Kirke ; 
tilforn skulde hver Mand give sin Datter saadan sort Klædeskaabe, naar 
hun skulde giftes. — Det var i Midtjylland almindeligt til helt op i 1870erne 
at slaa det øverste Skørt over Hovedet i daarligt Vejr for at beskytte 
Overkroppen. Man havde tilstrækkelig mange Skørter paa endda for ikke 
at fryse paa Underkroppen. Hos Friserne i Deedsbøl brugte man et Regn
klæde (Regenkleid) over Hovedet til Begravelse. Det samme var Tilfældet 
i Løjt Sogn ved Aabenraa. — Anvendelse af Kaabe og Skørt over Hovedet 
har saaledes været almindelig udbredt. Kaaberne har været en Købstad
mode (jfr. Fig. 81), og sandsynligvis har Skørtet fra først af, som i Rinds 
Herred, været en Erstatning for Kaaben hos de mindre velhavende. Hver 
Egn har formaaet at give disse Dragtdele sit Særpræg. Amagernes Jøb 
virker baade ejendommeligt ved sit sorte Klæde med det blaa Lærred og 
de røde Baand og imponerende ved sin Form og sin smukke Foldning.

Højst ejendommeligt er ogsaa det graa Forklæde, der brugtes sammen 
med Jøben. Det har som alle Stadsforklæder Snipper. Saadanne løst 
hængende Hjørner stammer rimeligvis fra den Tid, da Forklædet var et
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Fig. 82. Føhrkvinde i Ligfølgedragt. 
Efter Westphalen. 1739.

Dyreskind eller glat Stykke Tøj, som for at falde nogenlunde maatte have 
Hjørnerne fri foroven. Th. Schwindt har paa Grundlag af Gravfund fra 
den finske Jærnalders Slutning (c. 1100 e. Kr.) udgivet en Rekonstruktion 
af en finsk Dragt med et saadant Forklæde med løst hængende Hjørner58. 
I Vingåker i Sødermanland i Sverige har man brugt Forklæder med løse 
Hjørner, som ogsaa forekommer i flere Daldragter59. I mange italienske 
Folkedragter er den øverste Del af Forklæ
det bøjet om og hænger pyntelig udstyret 
med Broderi eller Knipling ned over det 
øvrige, men ogsaa i det ombøjede Tøj er 
Hjørnerne løse foroven. Paa adskillige hol
landske Malerier forekommer den Slags 
Hjørner paa Forklæder. Allerede 1504 fin
des de paa et hvidt Forklæde paa Billedet 
af de 7 Barmhjærtighedsgerninger, der er 
malet af en ubekendt Kunstner (Rijksmu
seum Nr. 46 a, 1. Billede). De forekommer 
ogsaa paa hvide Forklæder paa Landsby- 
kermessen af Pieter Balten (Rijksmuseum 
Nr. 425 a). Paa de oftere nævnte Billeder 
af hollandske Folkedragter fra det 16. Aar
hundrede har de fleste saadanne Snipper 
paa Forklæderne, hvoraf 4 er sorte med 
en rød Kvast i Spidsen, nogle har sorte 
Besætningsbaand paa Hjørnerne (Fig. 66). 
Forklæderne gaar omtrent til midt paa 
Siderne og er adskilligt bredere end de, 
man sædvanlig ser fornemme Folk fra 
samme Tid afbildede med. — Snipperne 
paa Amagernes Forklæder er saaledes af gammel Oprindelse og har 
været brugt i Holland før Amagernes Ankomst til Danmark (1521?), Kva
sterne er hollandsk Mode, selv om disse maaske ikke er medbragt paa 
Christian Il’s Tid. Ogsaa i Jöst Ammans Dragtbog fra 1586 forekommer 
løsthængende Hjørner paa Forklæder. Snipperne er paa de af Rieter ud
givne Stik kommet til at se noget besynderlige ud, thi Forklædekanten 
svejer indad fra Snippen, saa Sidekanten kommer til at gaa paa Tværs 
af Foldningen, der gaar straaleformet nedad fra Bæltet. Alle de nu eksi
sterende Forklæder — hvoraf flere Syningsforklæder — maa gaa tilbage til
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anden Halvdel af det 18. Aarhundrede, har retvinklede Hjørner og Fold
ningen langs med Sidekanten. Svejning i Siden er der ingen Antydning af.

Det er dog ikke Snipperne, der gør det graa Forklæde saa interessant — 
alle Stadsforklæderne har dem — men Sammensætningen af de to Farver 
hvidgraat og blaat. Det er det eneste af Amagernes mange forskellige 
Forklæder, der har en Sammensætning af to Farver. Hvad kan der være 
ment dermed, er det alene en Farve virkning, man fandt passende trist, 
der er fremstillet, eller er Forklædet det tilbageblevne af en forsvunden 
Dragt, hvor det blaa har været en Overklædning, det hvidgraa en Under
klædning? Allerede paa Manningabogens Figurer ser man en smal Kant 
af Underklædningen under den røde Kjole; flere Steder er Underdragten 
ogsaa rød, paa to Steder er den dog hvid. Paa Westphalens Billeder fra 
1739 af Kvinder fra Føhr (Fig. 82) ses et bredere Stykke af den lyse Under
klædning, Smok, medens den mørke Overklædning, Kortel, er blevet 
noget kortere. Paa det af Rieter udgivne Stik af en Kone paa Føhr i Alter
gangsdragt (Fig. 83), er Kortel bleven saa kort, at den kun gaar ned over 
Hofterne, man ser saaledes et betydelig større Stykke af Smok, der af 
C. Häberlin opgives at være ulden. Farven paa Kortel var i det 18. Aar
hundrede blaa, medens den paa Smok var hvid. I Pontoppidans Danske 
Atlas V 729 hedder det, at Føhringerne er blaat og hvidt klædte, naar de 
har Sorg, naar de følger Lig eller gaar til Guds Bord. Ogsaa andre For
fattere fra Midten af det 18. Aarhundrede beretter om denne Farve- 
sammenstilling55, som ligeledes genfindes paa Rieters Stik af Altergangs
dragten, der har lille sort Skulderslag, Overgang til sort som Sørge
farve? Utænkeligt er det ikke, at de hollandske Amagere har haft 
en lignende Sørgedragt, ældre end Jøben. Da Jøben skjulte Livet, kan 
man have ladet den under Bæltestedet værende Del af Kortelen sætte 
fast paa Smok’en og bibeholdt de gamle Sørgefarver som Forklæde, selv 
om man iøvrigt havde moderniseret sin Dragt og gik med sort Skørt. 
Sammensætning af to Slags Tøj i Forklæder findes ganske vist i flere 
hollandske Dragter. Der er det dog det almindelige, at Forklædet er mørke- 
blaat, medens det smalle Stykke foroven er mønstret, oftest tærnet. Saa 
vidt vides, er disse Forklæder ikke som Forklæderne med løsthængende 
Hjørner at finde paa hollandske Malerier fra 16. og 17. Aarhundrede.

Umuligt er det naturligvis ikke, at Amagerforklædet kan være opstaaet 
under Paavirkning af ren Mode fra Holland, men i saa Fald vilde det 
være meget mærkeligt, at Amagerne kun havde dette ene Forklæde med 
to Stoffer og Farver, samt at Farvesammensætningen paa det eneste For-
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til midt ned ad, en smal Strimmel

Fig. 83. »En Kone til Alters paa Øen Føhr«. 
Efter Rieters Stik.

klæde, der efterlignede Hollændernes, var saa absolut forskellig fra deres 
og saa lig Føhringernes gamle Sørge- og Altergangsdragt.

Hverken Jernskæg eller Pontoppidan nævner Forklæde. Thurah omtaler 
det røde meget nøjagtigt saaledes: »Deres Forklæder er af fineste Højrøde 
Chalon med store Sølv forgyldte Mallier, som i Siden er syet til Forklædet. 
Paa samme Forklæde er syet omtrent 
sort Fløjl med to sorte Silke Duske, • 
en i hver Side ved Linningen. For
klædet er forneden kantet med sorte 
Silke Skrue Snorer og bindes om 
Livet med brede sorte blommede 
Baand«. Forklædet er siden hans Tid 
blevet større, saa Maljerne ikke læn
gere sidder i Siderne, men bagpaa. 
løvrigt passer Beskrivelsen endnu. 
Kobberstikkeren har været mindre 
heldig, idet Forklædet paa Konen er 
afbildet som tærnet og med lyse 
Bindebaand, hvilket beviser, at Ved
kommende hverken har læst eller 
set omhyggeligt. Den unge Piges For
klæde er hvidt med en Bort forneden 
og mørke Striber i Siderne. Det kan 
ikke være et Syningsforklæde, som 
kun bares af Piger, skønt det ældste 
Syningsforklæde paa Dansk Folke
museum ikke er synderligt yngre 
end Thurahs Beskrivelse (1758). Saa 
er Pontoppidans Forklæde paa Ko
nen bedre (Fig. 47). Det er smalt, men det er maaske(?) omtrent af den 
Bredde, som da brugtes, og det har Besætning af Baand noget i Lighed 
med Besætningen paa det røde Forklæde til Kirkedragten. I det tidligere 
nævnte Bo efter Trein Jacobsdatter, Huskone i Tømmerup, nævnes (1729) 
rødt uldent Forklæde, og Maljer til Forklæder forekommer 1723 hos Giert 
Pittersen, Bomand i Kastrup, medens blaat uldent Forklæde med to smaa 
Sølvmaljer udi nævnes efter Marchen Roiers Datter, Huskone i Kastrup 1736. 
Kan man end ikke spore de hollandske Amageres Luksus med For
klæder længere tilbage end til 1720rne, er der dog ikke Tvivl om, at den
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har sin Rod i den almindelige Mode fra Slutningen af det 16. Aarhundrede. 
Allerede to Dragter i Manninga Bogen har smalle Forklæder, og Dragt
bøger fra anden Halvdel af det 16. Aarhundrede viser de fleste borgerlige 
og nogle adelige Kvinder med Forklæder, hvoraf mange er foldede. Bru
gen af de forskellige Slags er sandsynligvis udformet af Amagerne selv i 
Tidens Løb, maaske under direkte eller indirekte Paavirkning fra Hol
land. Alle de nu kendte Forklæder findes nævnt i Skifter for c. 100 Aar 
siden og endda nogle Arter til, saa som et forret syet Forklæde, et nyt 
og et gammelt flossens, om hvis Udseende intet vides. Et Glidsens For
klæde er vel det nedertyske Glissink, der betyder Slør, og maa antage
lig opfattes som et klart Forklæde. De forekommer kun een Gang. — 
At Antallet af Forklæder kunde være stort, ses af Skifterne; saaledes 
fandtes i Boet efter Ane Jansdatter, Skipper Jens Eybertsens Enke i Dragør 
(1831) c. 40 Forklæder, medens Leisbeth Gjerdsdatter, Enke efter en Hus
mand i St. Magleby i 1830 efterlod sig 13 Forklæder.

Endnu paa de af Rieter udgivne Stik er Forklædebaandene med Sløjfen 
foran korte, selv til Stadsdragterne. De lange Baand omtrent til Kanten 
af Forklædet og de lange Løkker, som forøvrigt ses paa Færøbruden 
(Fig. 77), er i det 19. Aarh. kommen i Brug paa Amager og først trængt helt 
igennem henimod 1840—50. Dermed er Brugen af de smukke mønstrede 
Silkebaand blevet almindelig. Baandene købtes tildels i København. Alle
rede i 1765 nævnes i Adresseavisen Nr. 18 ff. i et Avertissement fra Pullich 
og Tschudi paa Østergade, blandt Baand af forskellig Art »dito sorte At
las, som Amagerne bruger«. Har Firmaet ført een Slags Amagerbaand, 
har de sandsynligvis ført alle de dengang paa Amager brugte Sorter.

Man skaffede sig dog ogsaa Varer ad anden Vej. Dragørs mange Søfolk 
har bragt ikke saa lidt hjem til deres kvindelige Paarørende, derom vid
ner blandt meget andet de talrigt forekommende Barcelonatørklæder. 
I anden Halvdel af det 19. Aarhundrede rejste en Mand, der kunde Tysk, 
fra Dragør til Hamborg hvert Aar for at gøre Indkøb af Tørklæder og 
Baand, som han solgte videre. Senere handlede man hos Christensen & 
Hansen paa Østergade. Amagerne brugte samme Slags sorte, blomstrede 
Fløjlsbaand, som man brugte baade paa Island, til Ostenfelddragter og 
til Fanødragter. Til Fanø kom Baandene fra en Fabrik i Crefeld, hvor 
der var et Centrum for Tilvirkning af Fløjlsbaand. Samme Fabrik har 
formodentlig enten over Hamborg eller København forsynet Amagerne.

Skal man undersøge Tørklæderne, maa man atter ty til Pene Grith. 
Hun er iført hvidt Tørklæde af ganske samme Form og Foldning som
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Silketørklæde fra Begyndelsen af det 19. Aarhundrede. Fra Amager.
Original i Dansk Folkemuseum.
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Tisme- og Kralevippetørklædet. Det er en Form, som findes paa en 
Mængde hollandske Malerier fra anden Halvdel af det 17. Aarhundrede, 
f. Eks. paa flere Billeder af Gabriel Metsu, bl. a. det i Fig. 84 gengivne: 
»I Køkkenet« (Rijksmuseum Nr. 1557) samt paa »Spindersken« af Nicolaes

Fig. 84. I Køkkenet. Efter Maleri af Gabriel Metsu (1629—1667).

Maes (Rijksmuseum Nr. 1503, se Fig. 68) o. m. a. — I Skiftet 1677 efter Nille 
Sal. Jacob Janssen Raagaards i Ullerup forekommer »10 Quindehalsduge« 
blandt Linklæderne. Sandsynligvis drejer det sig her om saadanne foldede 
Tørklæder. Paa nogle Steder er Tørklæderne fremstillet med nogle smaa 
Klunker i Spidserne, paa andre mangler Klunkerne. Tismetørklædet er 
simpelt hen blaafarvet, men har iøvrigt beholdt sin Form. Det har ingen
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Klunker i Spidserne, men da man til Sorg altid har brugt enklere, mindre 
pyntelige Former, har Tørklædet antagelig, fra det kom i Brug, ingen haft.

Ogsaa Kralevippetørklædet, hvor de smaa Klunker i Spidserne har ud
viklet sig først til Traadvipper, senere til Kralevipper, har sin oprinde
lige Form. Paa hollandske Malerier fra 17. Aarhundrede ses ofte smaa 
hvide Klunker i Hjørnerne paa de hvide Lærredskraver, som ogsaa kan 
sammenbindes med Snore, der har noget mere kvastlignende Afslutninger. 
Saadanne af Linnedsnore dannede Kvaster, Fiocchi, er opstaaede i Italien 
i det 17. Aarhundrede og har udviklet sig sammen med Kniplingerne60. 
Traadvipperne (Fig. 85) er flade og fylder noget mere end en Halvcirkel, 
de bestaar af Strenge, der gaar ud parvis fra en Midtakse og er tæt besat 

med smaa Løkker af Traadsnor. Strængene ender 
med en tykkere Knop. Indenfor denne kan være 
viklet kulørt Silke. Traadvipper forekommer saa 
sent som 1822 i et Dragørskifte, men allerede 
den Gang var Kralevipper det almindeligt fore
kommende i Skifter. Enkelte Steder kan man 
endnu finde Traadvipper. Dansk Folkemuseum 
ejer et Tørklæde med saadanne. De ældste Krale
vipper er cirkelformede og besat med Metaltraads- 
rosetter (Fig. 20). Senere forekommer hjertefor

mede og Perler, Kralen (Koralen), gør disse mere brogede.
Tørklæder foldede i Nakken paa samme Maade men af mindre Stør

relse og uden Tværfolden foran bruges endnu paa Øen Marken. I Open- 
lucht Museum i Arnhem findes to Kvindedragter fra Marken med saa
danne Tørklæder. De er hvide, det ene har i Kanten en Stoppesyningsbort, 
det andet har en Bort af hvid Syning, der minder om det tidligste Amager- 
platwerk. Tørklæderne kan ogsaa forekomme af tærnet Tøj61. I alle fire 
Hjørner er smaa Perlekvaster, derved kommer de to paa Ryggen til næsten 
at hænge over hinanden. Det har Amagernes Vipper fornuftigvis ogsaa 
gjort fra først af; man har efterhaanden, som de blev større, og vel 
især da det egentlige Lærredstørklæde blev tildækket, sat dem et Stykke 
fra Hjørnet paa hver sin Side, for at de begge kunde ses, og Ryg og Bryst 
blive ligedan smykket. Ogsaa Frauenzimmerlexicon omtaler i 1715 Hals
tørklæder med smaa Kvaster i Snippen paa Ryggen.

Den hollandske Mode med i Nakken foldede Tørklæder har ikke alene 
paavirket Amagerne, men direkte eller indirekte ogsaa Hedeboerne, som 
i 1830rne brugte de saakaldte Drejlstørklæder, tærnede og af Hørgarn
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„Barcelonatørklæde“, c. Midten af det 19. Aarhundrede. Fra St. Magleby. 
Original paa Dansk Folkemuseum.



„Barcelonatørklæde“. Borten er broderet over det indvævede Mønster. Amager.
• Original paa Dansk Folkemuseum.
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eller Hør- og Uldgarn. Disse temmelig store Tørklæder var syet i Folder i 
Nakken og Folderne trukket saa langt ned paa Ryggen, at Særkens bro
derede Nakkeblomst saas i den derved fremkomne Firkant, »Skadereden«. 
Da man dækkede Tismetørklædet og Kralevippetørklædet med andre Tør
klæder af Silke, dækkede man den hollandske Form for Halstørklæde. 
Man aflagde den ikke, dertil har Amagerne været for konservative, men 
man trængte til noget finere og pragtfuldere, og det tog man saa simpelt
hen ovenpaa det gamle, ikke alene ovenpaa Tørklæderne, men ogsaa 
ovenpaa Foldekraverne. Denne Brug af Silketørklæder er først kommen 
i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, og er en Efterklang af Moden fra 
sidst i 1780erne og først i 1790erne, hvoi* Tørklæderne i bløde Folder laa 
om Skuldrene og det højt opskudte Bryst. Rieter og Senns Søndagsdragt 
for en Pige fra Dragør har et brunt Tørklæde, der gaar temmelig langt 
ned paa Ryggen og Brystet, og over dette er et blaat Vippetørklæde, der 
har faaet sine Læg lagt paa en noget mærkelig Maade, idet de straaler 
ud fra Halsen, men for øvrigt har det Spids med Kvast bag og to Spidser 
foran (Fig. 52). Paa Kirkedragten fra Dragør (Fig. 53) har Rieter afbildet 
et blaat Tørklæde med røde Striber, gaaende fra Halsen ud over Kraven 
og stukket ned foran under Spændet. Den Maade at sætte Tørklæde paa, 
er ej noget for Amager enestaaende, men findes paa 4 Stik af Eggert 
Olafsen; de forestiller alle islandske Kvinder i forskellige Dragter og stam
mer fra Midten af det 18. Aarhundrede (se Fig. 71).

Tørklæder nævnes kun lidt i Skifter fra de første Aar efter 1812. I 1820 
nævnes efter Marchen Hansdatter, Pitter Eybertsen Kromands Hustru i 
Dragør et baldyret Tørklæde. De ældste af de broderede Silketørklæder 
er af tyndt, blødt Stof med en smal, vævet Bort og Broderi af Fladsyning 
i temmelig lange Sting. Ofte er Midten af en Blomst paalagt med Bobinet, 
som er vævet. Da Bobinetmaskinen først er opfunden 1808—1809, frem- 
staar disse Tørklæder efter den Tid. Samtidig med Helsilketørklæder 
forekommer nogle med lignende Broderi, men Stoffet er af blommefarvet 
Bomuldsislæt med Silkerending og med vævede kulørte Blomsterborter 
med Silkeeffekt paa Bomuldsbund. Disse broderede Tørklæder er dog 
sandsynligvis importerede, thi de forekommer mange Steder i Landet. 
Dansk Folkemuseum ejer Eksemplarer fra Føhr, Samsø, Sjælland, Falster, 
Taasinge og Jylland. Silkerendingen er saa tynd, at den ikke ses og tillige 
saa skør, at disse Tørklæder har Tilbøjelighed til at falde fra hinanden. 
Af de ældste Amagertørklæder har nogle Straaborter, det vil sige Borter 
med forskelligfarvet mønstret Ripsvævning. Andre er af Madras, der har
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Bomuldsrending og mønstervævende Silkeislæt. Man havde Tørklæder, 
hvis vævede eller broderede Borter paa de to Sider var holdt i Glædes
farver, de to i Sørgefarver, hvad der dog ikke er indskrænket til Amager 
alene, men forekommer mange andre Steder her i Landet. De vævede 
Tørklæder med forskellige Borter var Importvarer. De har sandsynligvis 
deres Forbillede i de dobbeltsidige kirkelige Tekstilsager — ornement 
d’église à deux endroits —, som kom i Brug i Frankrig omkring 177062. 
Til disse lagdes to Stykker Tøj af forskellig liturgisk Farve over hinanden, 
og saa broderedes de med Fladsyning ens paa Ret og Vrang og kunde 
da efter den Helligdag, man fejrede, vende den dertil hørende Farve frem.

Motiverne i Amagertørklædernes Broderi er oftest let stiliserede Blom
ster uden Forsøg paa Schattering, i hele sin Maade direkte nedstammende 
fra Empiretidens Naturalisme. Broderiet er Fladsyning, udført i Ramme, 
saaledes at kun et meget lille Sting ligger paa Vrangen. De hyppigst 
forekommende Blomster er Roser og Stedmodersblomster, men ogsaa 
Nelliker, Fingerbølsblomster, Margueritter og andre Haveplanter anvend
tes, man har brugt det, man daglig havde for Øje. En sjælden Gang fore
kommer en Papegøje, som ogsaa kan være Efterligning efter en levende 
Fugl, hjembragt af en Sømand. Desuden anbragtes smaa Kranse i Rækker 
som Borter paa Tørklæder. Den indiske Palmeform var et ikke helt usæd
vanligt Motiv og var vel i Broderi en direkte Efterligning af de mange væ
vede og trykte Tørklæder med dette Motiv. Undertiden overbroderede 
man helt eller delvis de vævede Borter med forskellige Farver. I 1860—70, 
ja, endnu senere, broderedes Guldblade eller -blomster mellem Silkesynin
gen, dog naaede Guldbroderiet aldrig Sjællændernes i Rigdom og Skønhed. 
Til Gengæld staar Silkebroderiet højt, udført som det er med en vidunderlig 
kraftig og glansfuld Flossilke, som Regel i tilpas store Former, saa denne 
kan virke i al sin Pragt. Til Hverdagsbrug anvendtes Broderi af Uldgarn. 
En Datter af Præsten Schmitto (i St. Magleby fra 1786—1833) skal have lært 
Amagerne at brodere Tørklæderne. Det er meget sandsynligt, at denne 
Tradition er rigtig, det kan i al Fald passe baade med Syningen og Tiden. 
Til Stads var Tørklæderne af Silke, sjældnere af Fløjl. Bundfarven kunde 
hyppigst være sort, rød, lilla, grøn, eller den kunde være tærnet som paa 
de, Folk sædvanlig benævner Barcelonatørklæder. Farven paa Silketør
klæderne kunde være mørk, høj eller kraftig, kun til Slutning forekommer 
lyse Farver i selve Stoffet. Man havde utallige Variationer af Helsilke, 
Uld og Silke, Bomuld og Silke, glatte, brocherede, mønstervævede. Uld 
alene og Bomuld alene brugtes til daglig Brug, og paa disse anvendtes
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Fløjlstørklæde med Silkebroderi. Fra Dragør, c. 1850—70.
Original paa Dansk Folkemuseum.



Fløjlstørklæde med Silkebroderi. Til let Sorg. Fra Dragør, c. 1850-70. 
Original paa Dansk Folkemuseum.
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Uldgarnsbroderi, saadanne stod i Rang langt under Silketørklæderne63. 
Man kunde ogsaa anvende Tørklæder af glat, sort Lasting med Frynser 
og kulørt blomstrede Silkebaand langs Kanterne i Stedet for Broderi. 
De kunde bruges til Borteskørt og Hætte. Man brugte enten tynde Silke
frynser om de to Sider paa Tørklæderne, eller man knyttede Frynser i 
af samme Farver som Broderiets. Det var en stor Luksus, man drev med 
Tørklæder, og deres Antal var stort. 
I eet Dragørhjem ejedes i Begyn
delsen af dette Aarhundrede c. 90 
Tørklæder af alle Slags. Det var ude
lukkende Slægtens Arv. — Haand- 
tørklædet er oprindelig et Lomme
tørklæde. Disse kom en Del i Brug 
i det 16. Aarhundrede, de bares 
sammenlagte i Haanden og var of
test udsmykket paa det kostbareste 
med Broderi og Knipling. Meget al
mindelig var Kvaster i Hjørnerne 
som paa Edel Hardenbergs Portræt 
(Frederiksborg Nr. 2731, se Fig. 86). 
Ogsaa Haandtørklæderne, der nu 
er mørkeblaa, stivede og glittede, 
er rigt udsyede med sorte Flette
sting af Silke (se Fig. 13 og endvidere 
under Flettestingssyninger). De yng
ste, der stammer fra 1830rne, har 
kun Udsyning i det ene Hjørne. De 
ældre har det i to eller flere. Saa stiv og sammenbunden Vippen eller Kva
sten end er, saa bestaar den dog af fire mindre Vipper, een for hvert Hjørne. 
Medens Perler spiller en stor Rolle i de yngre Kvaster — i et Skifte fra 
1813 nævnes allerede et Haandtørklæde med Kralevipper — saa bestaar 
de noget ældre af Traadløkker, ligesom Vipperne til Halstørklædet. Disse 
Kvaster er ogsaa stive og har Blanding af Silke. Smaa Kvaster af italiensk 
Karakter og lavede af hvid, tynd Snor, har været brugt i 1780 erne. Men 
man har ogsaa Eksempler paa, at Tørklædet ganske naturligt er for
synet med fire bløde, sorte Silkekvaster. Dansk Folkemuseum ejer et saa- 
dant Eksemplar fra 1760erne. Hvornaar Tørklæderne er blevet stivede og 
blaanede, foreligger der ingen Oplysninger om, hverken paa Tryk eller i
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Skiftefortegnelser, men det ligger nær at antage, at Kralevippen fra 1813 
har siddet paa et stivet Tørklæde, da et saadant ses paa Rieters Stik af 
Kirkedragt fra Dragør (Fig. 53), hvor dog Kvasten endnu er nedhængende. 
Ogsaa andre Steder har Lommetørklæderne længe beholdt Broderi og 
Kvast — Haandtørklæde med broderede Hjørner og Kvaster forekom
mer f. Eks. i Vingåker i Södermanland til fuldstændig Højtidsdragt. — 
Vanter er sjældne, de siges kun at være brugte af Kvinder og de er meget 
gammeldags, fortæller Folk. Rieter har afbildet dem paa Kirkedragt fra 
Dragør (Fig. 53). Dansk Folkemuseum ejer saavel Bælgvanter som Halv
vanter og Kirkevanter. Alle er de af Lammeskind med det lodne vendt 
indad. Den udvendige Side er brun; over Haanden, og hvor Tommel
fingeren er tilsat, er der broderet med Silke i nu matte lyseblaa, brunlige 
og gullige Farver. Hverken Syning eller Mønster ligner Amagernes andre 
Arbejder. Der er ingen af Platwerkets, Enkeltudskaarens eller Flettestings
syningernes mærkelige, stærkt stiliserede Dyr og intet af de broderede 
Tørklæders Naturalisme. Det er Ornamentblomster og svagt tegnede Fugle, 
symmetrisk ordnede, i Syning som i Mønster noget beslægtede med sjæl
landske Agehynder og som disse med Renaissancelevn i Tegningen. Sy
ningen er dels Fladsyning, dels Udfyldning med en Art Grund, syet over 
Fladen. Tre af Dansk Folkemuseums fire Par er forsynet med Navn. 
Halvhandskerne har, som den almindelige Mode i det 18. Aarhundrede 
var, en Spids fra Mellemhaanden gaaende ud over Fingrene (Fig. 87 øverst). 
Kirkevanterne er Bælgvanter, paa Indersiden forsynede med en Tværslids 
omtrent ud for det yderste Led af Fingrene (Fig. 87 i Midten). Traditionen 
fortæller, at der igennem stak man Fingrene for at blade i Salmebogen. 
Typen er meget gammel. Carl Köhler omtaler i sin Entwicklung der Tracht 
in Deutschland, at saadanne Handsker brugtes i Renaissancetiden til Jagt. 
Slidsen stak man Fingrene igennem for at holde Tømmen. Victoria and 
Albert Museum i London har et Par Bælgvanter fra anden Halvdel af 
det 16. Aarhundrede med en saadan Tværslids. De siges at være en Gave 
fra Dronning Elisabeth04 til en Adelsdame. Et Par strikkede hvide Bomulds
vanter (Dansk Folkemuseum) fra Als har Fingre; ud for første, anden og 
tredie Fingers yderste Led er der en Slids paa langs. Den forhenværende 
Ejerinde meddelte efter sin Moders Fortælling, at Slidserne var til at stikke 
Fingrene igennem, saa man kunde snyde Næsen uden at snavse de hvide 
Vanter til. Hvad enten nu Slidserne for Fingrene har gjort Gavn paa den 
ene eller den anden Maade, saa er de ikke begrænsede til Amager alene. 
Bælgvanter af Skind med Broderi forekommer f. Eks. i Skaane.
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Jernskægs tidligere citerede Omtale af Skoene siger kun, at de er »ar
tigt syede«, især de, der anvendes til at gaa i Kirke med. De endnu eksi
sterende Brudetøfler, der ogsaa brugtes til Kirkedragt af yngre Koner, 
har en hvid Stikning fra det som Overlæder brugte Fløjls Spidser og rundt 
om Hælen, bøjende sig efter dennes Hjørner. Denne hvide Syning kendes

Fig. 87. Kvindevanter. Tilhører Dansk Folkemuseum.

ingen andre Steder fra her i Landet. Ernfrid Jäfvert, der studerer Fodtøj 
historisk og blandt andet har undersøgt saavel Nordiska Museets som 
Dansk Folkemuseums Samlinger, havde ikke heller truffet paa denne 
hvide Syning. Men den findes afbildet paa Metsus Billede, Jægerens Gave 
(Rijksmuseet i Amsterdam Nr. 1556, se Fig. 88). Det er altsaa en hollandsk 
Mode fra anden Halvdel af det 17. Aarhundrede, som Amagerne har an
taget og bibeholdt. Saalen har rød Kant, det er atter et Renaissancelevn. 
Brugen af Fløjlstøfler gaar tilbage til det 16. Aarhundrede. I Ribe bestem
mes 1561, at ingen Tjenestepige maa bære Fløjlstøfler eller Guldlad (d. v. s.
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islaget med Guld)65. Brudetøflerne har saaledes sine Forbilleder i Renais
sancen, og det er sandsynligt, at Jernskæg kan have haft Ret, naar han 
kaldte Amagernes Sko »artigt syede«. Ogsaa de andre paa Fig. 11 viste 
Tøfler har samme hvide Syning og rød Kant paa Saalen. — I den Takst, 
Christian IV fastsætter paa Fodtøj den 30. Juni 1605, nævnes et Par vælske 
Støvler, underforet oventil med rødt Læder, som vore Undersaatter af 
Adel plejer at bruge66. Borgmester Albret Andersen var paa en Minde
tavle i Skelskør 1636 afbildet med røde Hæle og Saaler under sine Sko67. 
Indberetningen fra 1745 meddeler, at Kvinderne sjældent bærer Tøfler og 
at deres Sko er som Mændenes. Om disse siges: »Deres Sko have ikke 
Overlæderet videre til Underlæderet hæftede, end saavidt det gaar noget 
over Tæerne; dernæst er der ingen Overlæder videre, end udi Midtningen 
en smal Strimmel, som gaar op over Vristen af Foden, hvor det med 
Bagstøkkerne samles, og Skoen saaledes med Remmer paa Foden fast
bindes. Hælene af Skoene ere af Læder, lave, men gaa noget spids til
bage som Hælene af Fruentimmerskoe«. Pontoppidan gentager omtrent 
denne Beskrivelse men siger tillige, at Skoene »ey spændes men bindes 
med to Baand i hvis Ender hænge smaae Duske«. Thurah skriver om 
Kvindesko fra hollandsk Amager, at de er af sort Carduan, om Mands
skoene, at de er »af sort Carduan, kandtede med rød Saffian, og der
under røde Hæle, de blive bundne med Remme, hvorudi er Dopper af 
Messing«. 1821 meddeler Th. Gliemann, at Remmene eller Baandene ogsaa 
kunde ende med Uldduske, røde til Glæde og grønne til Sorg. Pontoppidan 
og Thurah afbilder omtrent samme Form paa Skoene (se Fig. 47—49), som 
synes at have været omtrent ens hos hollandske og danske Amagere. 
Efter Köhler skulde saadanne Sko være en almindelig forekommende 
Form hos Landbefolkningen i det 18. Aarhundrede, i sine Grundtræk alle
rede opstaaet i Begyndelsen af det 17. Aarhundrede og paa nogle Steder 
varende ind i det 19. Aarhundrede68. Forstykket kunde være større eller 
mindre og Fligene fra Bagstykket dække dettes Rande eller lade dem fri, 
saa to Aabninger kom til Syne. Disse var, efter Thurah, hos de gifte Mænd 
paa dansk Amager — hvor man bar »Skoe af sort Carduan med røde 
Hæle, som med hvide Prikker er zirede« — dækket med hvide Klædes
lapper, som de unge Karle ikke maatte bære, det eneste, hvorved gifte 
og ugifte Mænds Dragt adskiltes. — Af Rieters Stik har endnu en Amrum
dragt, en Brudedragt og den Fig. 83 afbildede Altergangsdragt fra Føhr en 
lignende Form paa Sko, ganske vist i Forbindelse med en indenfor sid
dende, over Anklen gaaende Sok (foruden den virkelige Strømpe). Lignende
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Fodtøj med eller uden indvendig Del findes paa ialt 15 Illustrationer af 
Føhringer og Sildringer i det af Joachim v. Westphalen samlede Værk af 
ældre Afhandlinger, udgivet 1739. Set i Sammenhæng med Pontoppidans 
og Thurahs Beskrivelser og Afhandlinger kunde det jo nok tyde paa, at

Fig. 88. Jægerens Gave. Efter Maleri af Gabriel Metsu.

Köhler har Ret, naar han siger, at denne Skoform har haft stor Udbre
delse, — i hvert Fald synes den at have haft det hos Befolkning af frisisk 
Afstamning. De temmelig lave Sko paa alle Rieters og Senns Amager
billeder er af yngre Type. Paa Kirkedragt og paa Søndagsdragt fra 
Dragør ses sorte Sko med noget, der ligner et trekantet gult Spænde 
over to røde Duske; ogsaa Dreng og Pige i Søndagsdragt har røde Duske
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paa sorte Sko, medens Konen fra Taarnby, bærende et Barn til Kirke, 
har en rød Kant saavel foroven som forneden af Skoene. — Indberetningen 
fra 1745 siger Kvinderne .. . »bærer gemeenligen sorte Strømper«. Det gen
tages af Pontoppidan. Thurah skriver: »De bærer sorte strikkede Strøm
per«. Strikkede er formodentlig anført for at paapege Forskellen paa 
Kvindernes og Mændenes Strømper, der var syede af Klæde. Da Geske 
(i »Den politiske Kandestøber«) beder Henrik kalde paa Engelke, svarer 
han: »Jeg tror ikke, hun kan komme, thi hun sidder og saaler paa 
hendes Strømper«. Man saalede Klædestrømper, som altsaa af Holberg, 
i 1722, ansaas for brugt af Haandværkerstandens Kvinder. De strikkede 
Strømper, som de hollandske Amagerkvinder brugte i 1758, har sikkert 
været mere fint og moderne end Klædestrømperne. Skønt der er Enighed 
om, at Strømperne er sorte, er de nærmest lyse, saa vel paa Pontoppi- 
dans som Thurahs Afbildning. De er derimod sorte baade paa de Rieter- 
ske Stik og paa Senns Tegninger (se Figurerne 47 til 55).

Amagerdragten var i det 19. Aarhundrede rigt besat med Smykker. Af 
disse var det fornemste Trøjespændet, som Thurah beskriver bedre end 
han af bilder det, da Billederne ikke viser de løst hængende Bogstaver. 
Skifter omtaler Spændet 1723. Længere tilbage haves ingen Oplysninger. 
Da Spænderne efter Thurah skulde være store og massive, af stærkt for
gyldt Sølv, kan man vel gaa ud fra, at af de Spænder, som National
museets 2. Afdeling og Dansk Folkemuseum ejer, er det kun de af nogen
lunde anselig Størrelse, som er Trøjespænder. Alle har de nu ikke været 
af Sølv, selv om de er forgyldte. De to Halvdele er paa de mindre af 
dem, der tillige har det ældste Præg, noget mere end Halvcirkler, saa- 
ledes at Sammenstødslinien ikke er i en lodret Diameter, men i en kor
tere Linie parallel med denne. Paa de større og yngre Spænder danner 
de to Halvdele enten en Oval tilsammen eller har kun en ganske svag 
Nedadkrumning paa Midten. Paa alle Spænderne er paa højre Halvside 
ved Lukningen en Madonna med Barnet. Yderst i den buede Kant findes 
en Række Blade, der paa nogle bærer Spor af, at de oprindelig har været 
Acantusblade, paa nogle er Bladene degenererede, saa de kun er Tunger 
med ribbeagtige Gravurer eller Fordybninger i Kanten. Et enkelt Spænde 
har for hvert af Kantens Blade en fransk Liljeform indskudt, og lignende 
smaa Tilføjelser forekommer, men Hovedtrækket for de fleste er denne 
Krans af radiale, tilbageskraanende, bladlignende Tunger, hvis yderste 
Del hviler paa en snoet Metaltraad eller paa en Kæde, loddet til en 
Metalrand, der danner Kravetrøjespændets yderste Kant.
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Indenfor denne Bladrække er en glat Plade, som paa de to ældste 
Eksemplarer er fyldt med et støbt, om en vandret Akse symmetrisk, goti- 
serende Ornament (se Fig. 89 nederst til venstre og Fig. 90 øverst). Madonna
figuren paa det første af disse Spænder er saa udvisket, at den knap kan 
erkendes, med Undtagelse af Hovedet og Kronen. Barnet, der er forholds
vis stort, er staaende. Den 
anden Madonna er betyde
lig bedre, omend Formen er 
noget udvisket i Støbningen. 
Hun har et langt Hoved
klæde, der fra Kronen fal
der ned paa hver Side, og 
bag Hovedet er Solgisel. 
Skønt dette kunde tyde paa 
Sengotik, mangler dog den 
typisk gotiske Bevægelse i 
Figuren paa dette som paa 
andre Spænder. Paa det før
ste af disse Spænder hænger 
Bogstaverne MC og et sam
menskrevet BD. Sædvanligt 
forekommer fire Bogstaver, 
det første er Pigens eget Navn, 
det andet og tredie Faderens 
For- og Efternavn, medens 
D, der altid er det sidste Bog
stav, betyder Datter. Bog
staverne paa samtlige Spæn
der er Kursivskrift af tem
melig ung Type, saa de er 
næppe ældre end Empiretiden. Deres Alder kan ikke nærmere bestemmes, 
da de ældste ingen Guldsmedestempler har. De større og yngre Spænder har 
en Dobbeltrand, den inderste er af smaa Blade, eller det er en Perlerand, 
og imellem disse Reliefrande kan yderligere komme et Filigranornament 
(se Fig. 89 i Midten). De støbte gotiserende Ornamenter er forsvundne og er
stattede af Filigranornament, der enten — som paa de ældre — kan være 
loddet fast paa den underste Plade eller — som paa de yngre — ligge løst 
over Pladen og fastgjort i Kanten. Som oftest er Madonna i hel Figur,
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Fig. 90. Trøje- og Hættespænder. 
Nationalmuseet.

II. Afd.

men paa eet Spænde i Handelen er paatruffen 
en Madonna i Halvfigur paa et Postament. Paa 
et enkelt Spænde har Madonna kun Krone, paa 
de fleste dog tillige Solgisel. Spænderne kunde 
være af ret store Dimensioner, 11‘A cm i Høj
den, Solgisel iberegnet, og 15 cm i Bredden, 
hører dog til de største. Saadanne Spænder 
bærer sædvanligvis enten Guldsmedemærket 
AM eller CGJ, det er Andreas Møller, der 
nævnes fra 1803—44 og C. G. Jacobsen, der er 
Mester 31. Januar 1848. Det er højst sandsynligt, 
at Madonna med Barnet midt paa Trøjespæn
det virkelig er en Levning fra den katolske 
Tid. Østfriserne bar ifølge Manningabogen et 
Smykke, der kaldtes Esschart og bestod af 
fem store cirkelformede Plader eller Skjolde, 
den største i Midten, samt to mindre paa hver 
Side, ved en Guldkæde, der hang ned fra Skuld
rene. Skjoldene var stærkt fremadbuede. Andr. 
Cornelius69 nævner firkantede og runde Skjolde 
mellem hinanden, han skriver, at de havde 
midt paa Brystet en firkantet Plade af forgyldt 
Sølv, hvorpaa var Billeder eller anden Udsmyk
ning, andre bare runde Stykker med ophøjet 
Arbejde. Billeder fandtes paa to silveren scha
len (spændelignende ? Brystsmykker) fra 1474, 
»det ene var glat med Stjerner i, paa det andet 
var de 12 Apostle og vor kære Frue midt paa 
Spændet«. Madonna med Barnet synes at have 
været et yndet Motiv for Smykker, saa1 yndet, 
at det holdt sig længe efter den katolske Tid. 
Ikke alene paa Amager men ogsaa paa Læsø 
forekommer Spænder, hvis to Halvdele har 
gotiserende Ornamenter, medens Midtpartiet 
prydes med en Madonna, paa eet Spænde er
stattet med en kronet Minuskel. Ogsaa andre 
middelalderlige Motiver har holdt sig paa Læsø, 
hvorfra Dansk Folkemuseum foruden oven- 
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nævnte Spænder har Kristoforus med Kristus
barnet samt St. Jørgen med Dragen paa Spæn
der, Bebudelsen paa Snøremaljer o. s. v. Bogsta
ver, hængende som Pynt ved Almuesmykker, 
forekommer flere Steder, oftest er det Ave Ma
ria Tegn, som paa de skaanske og islandske 
Smykker. Personnavn forekommer her i Landet 
foruden paa Amagersmykker kun paa Fanø- 
forklædetipper, der brugtes som Afslutning paa 
Brudens Forklædebaand. Som de Søfolk, Fanik- 
kerne er, har de selvsagt staaet i Forbindelse 
ikke alene med de frisiske Øer, men ogsaa med 
Friserne paa Fastlandet langs Nordsøens Kyster. 
Der har for dem været rig Lejlighed til at 
komme under Paavirkning af frisisk Smag, hvad 
deres Indbo navnlig viser i Fajancerne. Fra gam
mel Tid synes Friserne at have anvendt Bog
staver som Dekoration. Aar 1475 beder Grev
inde Theda sin Søstersøns Stedmoder om at til
bagesende Nevøen de Smykker, der har tilhørt 
hans afdøde Moder. Det hedder .... Item ein 
tacket goldwilster (et paa Ærmet siddende 
Smykke) med 16 grenede bockstaven .... Item 
noch en leidsche rock mit einen kleinen gold
wilster und mit bockstaven umme de handen... 
1 huve mit bockstaven und doppekens (Knap
per)70. I en Ægtepagt 1536 skrives.... hun faar 
af sin Broder i Groningen.... 22 vresche bock- 
stave71. Det vides ikke, hvad disse Bogstaver 
betød, maaske Navn, maaske ren Dekoration. 
Paa et af de før nævnte hollandske Dragtbille
der, en Pige fra Edam, er et rødt Bælte, der er 
lukket paa venstre Side og hænger et Stykke 
lodret ned ad Siden. Armen skjuler en Del deraf. 
Bæltet er prydet med en Indskrift af forgyldte 
eller Guldbogstaver. Minuskierne er ret vanske
lige at tyde paa Stykket om Livet; paa den ned
hængende Del synes at staa maria anna. Er der

Fig. 91. Forklæde- og Snøremaljer. 
Nationalmuseet.

II. Afd.
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saaledes god Grund til at regne Bogstavdekoration som anvendt og maa- 
ske særlig yndet af Friserne, maa det dog ikke glemmes, at den ogsaa 
har været anvendt andre Steder. Enlart afbilder i sin tidligere nævnte Bog 
(Side 245) saaledes et emailleret Guldpænde fra det 16. Aarhundrede med 
Bogstavet M, Margrethe af Østrigs Navn, paa hver af Spændets Halvdele. 
Eaa vort Nationalmuseums anden Afdeling findes Sporer med middel
alderlige Bogstaver paa. Enkelte Bogstaver menes at have hængt som 
Løv, det er de smaa hængende Blade, der anbringes i en Øsken midt 
paa Smykket, lige som Ave Mariategnene paa skaanske og islandske 
Smykker. Middelalderlig som denne Bogstavdekoration saavel som Ma
donnabilledets Ide er, ligger det nær at antage, at den er medbragt af 
Hollænderne, selv om de ældste Spænder ikke har lignet de nu kendte, 
hvoraf næppe noget er ældre end fra Slutningen af det 18. Aarhundrede. 
De saakaldte Sølvøre, der brugtes paa Barnehætterne, er ligeledes for
synet med Navnebogstaver. Ser man noget nøjere paa et af de yngre 
Sølvøre, saa bærer det tydelige Spor af oprindelig at have været et 
Spænde, lignende de store Trøjespænder, blot i mindre Format. De to 
Halvdele er smeltet sammen til en Enhed i den underste Plade, men ikke 
i Filigranornamentet, der stadig bestaar af to Sidepartier og et Midtparti, 
som har indtaget Madonnaens Plads. Over dette Midtparti er der i den 
underste Plade et vifteformet Parti, som gaar op over Kanten og ligefrem 
maa opfattes som en Solgisel. I de første Skifter efter 1812 nævnes flere 
Gange Hættespænder, og der findes baade paa Nationalmuseets 2. Afde
ling og Dansk Folkemuseum virkelige Spænder paa Størrelse som Sølv
ørene. De kan ikke godt tænkes at have været brugt som Trøjespænder, 
dertil er de for smaa; selv om man vilde se bort fra Størrelsen, saa har 
flere af disse Spænder et S som det sidste Bogstav, det vil sige, Navnet 
ender med Søn, det har altsaa tilhørt en Dreng og maa have været 

baaret som Hættepænde (se Fig. 89 øverst til ven
stre og Fig. 90 i Midten). Ogsaa paa flere af disse 
smaa Spænder, der desværre ikke har Sølvstem
pel, findes Ornamenter af gammel Karakter. Ma
donna forekommer ukronet, kronet og med Krone 
og Solgisel. Eet Spænde har en ukronet Madonna 
paa hver Halvdel (se Fig. 90, det 3. Spænde fra 
oven). Som »huven med bockstaven og doppeken« 
viser, var saadanne Metalprydelser paa Hovedtøj 
ikke ukendt hos Friserne i den sene Middelalder.

Fig. 92. Halvdel af et Spænde. 
Privateje paa Amager.
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Fig. 93. Forklædemaljer. Dansk Folkemuseum.

Spænderne sidder paa højre 
Side af Barnehætten. Deres 
oprindelige Bestemmelse har 
næppe alene været Dekora
tion, men tillige Nytte, thi 
de har formodentlig oprin
delig paa Amager (ligesom 
paa Fanø) haft den ene Halv
del af Spændet paa Hætten, 
den anden paa den røde Klæ
desstrimmel, der fra venstre 
Side gik hen under Hagen 
og hægtedes til Hætten med 
Spændet. Man kan af prak
tiske Grunde, f. Eks. at Hage
remmen blev for kort, efter 
som Barnet voksede, være 
gaaet over til at sy begge 
Halvdele af Spændet paa
Klædet og gøre dette fast paa højre Side, medens Remmen løsnedes ved 
venstre Øre, og med Knappenaale heftedes der efter fornøden Vidde. — 
Sammen med Kravetrøje og Spænde brugtes Maljerne paa Forklædet. I 
Skifter forekommer de første Gang sammen med den tidligste Omtale af 
Trøjespændet (1723), hvor der nævnes fire Par Sølvmaljer til Forklæder. Alle 
de kendte Maljer har Filigranornament over en Metalplade. Paa faa Und
tagelser nær har denne en Bukkel i Midten. Filigranudsmykningen kan være 
ordnet i smaa Traadrosetter med et Korn i Midten, anbragt i koncentri
ske Cirkler omkring det ophøjede Midtpunkt. Disse Maljer ligne holland
ske Filigransmykker, som de kan ses den Dag i Dag (Fig. 91 i Midten). Mere 
almindeligt er, at der er 5 eller 6 Bukler i Pladen uden om Midtpartiet 
og Filigranornamentet fylder da Mellemrummene (Fig. 91, de to øverste). 
Maljer eksisterer nu i meget forskellige Størrelser; et Par paa Dansk 
Folkemuseum er 66 mm i Tværmaal, de hører til de største, de mindre 
er omtrent halvt saa store. En Tradition vil vide, at de smaa Maljer 
simpelthen er de ældste, og at de blev større og større, eftersom Vel
standen og Pragtlysten steg. Der synes dog tidlig at have været Forskel 
i Størrelsen. Ved et Skifte fra Dragør 1813 faar den ene Datter ... et ul
dent Forklæde med de smaa Maljer, den anden Datter et do. med de
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store Maljer, den tredie Datter et rødt do. med Maljer.... I 1736 nævnes 
et blaat uldent Forklæde med to smaa Maljer. Da det blaa uldne For
klæde kunde bruges i Stedet for det røde, men regnedes for mindre fint, 
er det jo muligt, at der til det blaa har hørt mindre Maljer. Thurah, 
som omtaler det røde Forklæde, siger, at Maljerne er store, forgyldte og 
sidder i Siderne. De har formodentlig fra først af været brugt paa de 
smalle Renaissanceforklæder. At Forklædet har siddet foran ligger i selve 
Navnet. At det bredte sig, saa det tilsidst næsten gik sammen bag paa 
og derved flyttede Maljerne om paa Ryggen, er antagelig først i det 19. 
Aarhundrede en afsluttet Udvikling. Allerede i Middelalderen syede man 
Smykker fast paa Dragten. Nationalmuseets anden Afdeling ejer smaa 
firkantede Plader til dette Brug. Efter Manningabogen havde Friserne, 
foruden Esschart, den saakaldte Scherssoen. Det var Rækker af fir
kantede sølvforgyldte Plader, syet paa Dragten i flere eller færre lodrette 
Rækker, saa denne næsten kunde staa af sig selv. De paasyede Maljer 
er muligvis et Levn af en saadan Paasyningsmode, maaske har de fra 
først af siddet paa Forklædet, maaske er de flyttede fra Livet dertil. 
Paasyning af Smykker kendes fra Læsø, hvor der syes fire cirkelformede 
Braaser paa Trøjen. Til gift Kvindes Festdragt i Ingelstad Herred i Skaane 
hører ligeledes 4 cirkelformede Prydelser, hvoraf de to nederste ganske 
vist er hægtede sammen, medens de to øverste er syede paa Trøjen.

Foruden Pigen fra Edam har Pigen fra Monnikendam et Bælte, der er 
lukket paa Siden med et Smykke og derefter hænger lige ned, hos sidst
nævnte paa højre Side. Ingen af Stederne ses Smykket helt, da Armen 
tildels skjuler det (Fig. 64). Muligt er det, at Forklædemaljerne er et Levn 
af et saadant Bæltesmykke, som man for Symmetriens Skyld har givet 
en Pendant ved at anbringe en Malje paa den anden Side. I et Groningen 
Inventar fra det 16. Aarhundrede (omtalt i Aarbogen fra Emden), nævnes 
blandt en velhavende Bondekvindes Smykker... noch suluer (Sølv) Ma- 

lijen ... uden at der oplyses nærmere, om 
det er Forklæde- eller Snøremaljer. — Snø
ring, der forekommer paa nederlandske 
Billeder fra det 15. Aarhundredes anden 
Halvdel, kom igen i Mode i det 17. Aar
hundredes første Halvdel. Snørliv er nævnt 
i Danskebys Skifter allerede 1672, Snørliv 
med 2 Par Sølvsnøremaljer 1674, med 9 Par 
1678 o.s.v. I 1715 forekom i et Skifte 3 sorte

Fig. 94. Sammenloddede Snøremaljer. 
Privateje i Hjørring.
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Fig. 95. Snøremaljer, Lænke og Pinde. Dansk Folkemuseum.

Fløjlsliv med Sølvmaljer, i 1720 15 Par Snøremaljer i et Snørliv. 1729 
nævnes 9 Par Sølvmaljer i et Snørliv og 12 Par Sølvsnøreringe i et do. 
fra samme Skifte. 1742 findes i et Skifte Snørliv med 13 Par og do. 
med 14 Par Sølvsnøremaljer, do. med Messingringe samt en Snørenaal. 
I 1742 omtales Tinmaljer og i 1749 forgyldte Snøremaljer. Snøring ses 
endvidere paa de hollandske Dragtbilleder (Fig. 64—67) samt paa Stik af 
hollandske Bondedragter fra Begyndelsen af det 18. Aarhundrede, men der 
vises paa hollandske Billeder en enkelt Snøring med een Rem af Skind, 
uden at Maljerne, der er ganske smaa og glatte, ses synderligt. Naar 
Snøremaljer er kommet i Brug hos hollandske Amagere, kan ikke paa
vises. Pene Griths Billede viser ingen Snøremaljer, hvad enten hun nu 
ingen har haft eller Billedet er afskaaret, saa de ikke ses. Danskebys 
Skifter nævner ofte Sølvmaljer, men mest i Skifter, hvor de øvrige Dragt
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dele ikke lader formode, at de stammer fra de udflyttede hollandske 
Amagere; dog fandtes 1717 i Eybert Cornelsens Bo paa Saltholm et sort 
Snørliv og et gammelt Livstykke, begge med nogle »Sølf Marer udi«. I 
hvert Fald forekommer Snøremaljer i Skifterne efter 1812, og der er næppe 
Grund til at tro andet, end at de har været i Brug hos hollandske Amagere 
i det 18. Aarhundrede, muligvis i Slutningen af det 17. I Privateje i Hjør
ring findes det i Fig. 94 viste, nu sammenloddede Par Sølvmaljer, de er 
stemplede |hw|, som maaske er Hans Georg Warneke, Mester 1765, eller 
Hans Christian Winther, Mester 1786—1825. Efter al Rimelighed stammer 
disse Maljer fra Slutningen af det 18. Aarhundrede og er det eneste paa- 
trufne Par af denne Type. De Snøremaljer, som hyppigst ses nu, har et 
Filigranornament over en Sølvplade, der tildels er hjærteformet (Fig. 95). 
De er samtidige med Trøjespænderne og har som de fleste hollandske 
Amagersmykker Andreas Møllers eller C. G. Jacobsens Stempler. — Til at 
snøre Maljerne sammen brugtes Lænker (Kæder), sædvanligvis dobbelte, 
og Pind (Snørenaal). Snøringen var dobbelt, saa Kæderne krydsedes, og 
ikke som paa de hollandske Dragtbilleder blot med een Skindstrimmel 
gaaende een Gang fra Side til Side i alle Huller. Af de paa Fig. 95 viste 
»Pinde« er den øverste den ældste og gaar sandsynligvis tilbage til Slut
ningen af det 18. Aarhundrede, dens Type er ældre endnu. Den nederste 
har den sene Empires Præg. Paa Nationalmuseets II. Afdeling findes smaa 
ringformede Maljer med et støbt Ornament, der omtrent fylder de to 
Trediedele af Ringen (Fig. 91, nederst). Typen er temmelig gammel, men 
det kan ikke oplyses, om den er fra hollandsk eller dansk Amager. — 
Ovale Messingringe findes i et Snørliv paa Dansk Folkemuseum.

Til Brudesmykkerne hørte som nævnt foruden Hovedtøjet en Halskæde 
med vedhængende Mønter, Armringe siddende uden paa Ærmet samt 
en Guldgalon om Livet. Halskæden omtales i Indberetningen 1745. At 
behænge Bruden med de flest mulige Smykker er en middelalderlig Skik, 
som hænger sammen med Troen paa de ædle Metallers Magt mod de 
onde Aander. Skikken har haft vid Udbredelse. Halskæder med Mønter 
omtales hos Friserne fra Begyndelsen af det 16. Aarhundrede, saaledes 
i en Ægtepagt i Emder Kontracten protocolle 151072, hvor blandt Brudens 
Udstyr nævnes »ein sulveren kedde mit enen guiden pennich«. 1509 og 
1512 nævnes en »ghehuseden nobel mytter keden« (en indfattet Rose
nobel med Kæde). Ogsaa Metalbælter anvendte Friserne. Fra 146673 om
tales »een guiden gordel als de vrouwesnamen dregen in der Vreesche 
wyze« (et gyldent Bælte, som Kvinderne bærer det paa frisisk Vis). 1512
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omtales i Medgiften til en Emder Handelsmands Brud ... 1 forgyldt Bælte 
med Relief (forheven) paa 50 Lod (Sølv?) og et lille Bælte paa 8 Lod’4. 
I 1532 omtales »ene vreesche gordel«. Tre af Figurene i Manningabogen 
har Armringe uden paa de røde Ærmer. Der er saaledes intet i Vejen 
for at de nævnte Amagerbrudesmykker kan være direkte Efterkommere 
af Frisernes Smykker. Det forgyldte Bælte kan i Tidens Løb være blevet 
til en Guldgalon. Var man konservativ til daglig, har man vel været det 
endnu mere ved særlige Lejligheder, og Begivenheder som Bryllup, Barne- 
daab og Begravelse hørte til de Hovedpunkter i Tilværelsen, hvor For
andring sidst blev taalt. Men man maa dog ikke glemme, at ogsaa Re
naissancen anvendte en Mængde Smykker. I Kort Vending nævner Borger
datteren, hvor hun opremser sine Ejendele: en Ring til hver Finger og et 
skønt Sølvbælte’5. Halskæder bares ikke blot af enhver, der stod Brud, 
men alle velhavende borgerlige Kvinder bar dem til Fest. 1560 bestemmes 
i Aalborg, at ingen Brud maatte bære mere end fire Halskæder76. I Ribe 
bestemtes 1561, at Enkebrud maatte have en à to Guldkæder, Pigebrud 
med Perlebindiche en à to Kæder og et forgyldt Bælte, Pigebrud med Sie- 
pell (Krans) maatte have to à tre Guldkæder, Bælte og Skrue65 og intet 
mere Guld eller Sølv. Havde man ikke Smykker nok, laante man sig 
frem, ikke alene til Brudedragt”, men ogsaa, naar man skulde lade sig 
male’8, skønt mange Smykker skal have forhøjet Prisen for Billedet. Hvis 
Amagerne har arvet Kærlighed til Brug af mange Smykker fra Friserne, 
er Antallet af de anvendte næppe blevet formindsket i Renaissancetiden.

Gaar man fra de Klædningsstykker, Barnet har tilfælles med den Voksne, 
over til den Del af Barnets Beklædning, som absolut adskiller det fra den 
Voksne, nemlig Svøbet, saa finder man atter et Renaissancelevn i Svøbe
list og Svøb af Pragtstoffer, besat med Guld- og Sølvkniplinger. Det samme 
er Tilfældet med Høllekappen med sit tilsvarende Udstyr. I en Henseende 
var dog det lille Amagerbarn, i hvert Fald i den sidste Tid, Amagerdragt 
brugtes, selv i sin Daabspragt, klædt efter en senere og fornuftigere Mode 
end Renaissancens; det havde Armene fri,' medens man paa Ligsten og 
Malerier i Kirkerne ser Smaabørn fra 1. Halvdel af det 17. Aarhundrede 
ogsaa med Armene i Svøbet og omvundne med Lister, saa kun Hovedet 
stak ovenfor; frit kan man end ikke sige, at dette var, thi Hovedet er 
paa Afbildningerne forsvarlig indpakket i Korsklæde og Huer, undertiden 
i Hølleke. Endnu paa det af Rieter udgivne Stik af »En Kone, bærende i 
stæden for Jordemoderen et Barn til Daaben i Taarnby paa Øen Ama
ger« har Barnet Armene i Posen, hvoraf Christentøjet bestod. Ogsaa
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Fig. 96. Ligsten fra Maribo Domkirke.

Amagerbørnene har haft indviklet Hovedbeklædning. Korsklæde, Lærreds
underhue, foruden den egentlige Høllekappe, har været brugt, saa længe 
Børnene i det Hele taget var amagerklædte. Langt tilbage i Tiden har 
man brugt Hølleke, men det er saa længe siden, at end ikke alle ældre 
Amagere, selv om de ellers husker Dragtskik godt, endnu erindrer den. 
En Amagerhølleke er et firkantet Stykke Lærred, der er omkring 40 cm 

bredt og lidt kortere. Foran er i de 
to Hjørner udsyet en Firkant, der 
kan være c. 47a—67a cm bred og 
strække sig c. 12 à 13 cm ned langs 
Siderne. En smal gennembrudt Bort 
gaar oftest rundt langs Siderne og 
den bageste Kant. Mellem de to ud
syede Firkanter er Tøjet dobbelt, 
omtrent i hele Syningens Længde. 
Foran ved dette dobbelte Stykke er 
tilsat et udsyet Korsklæde saaledes, 
at dettes fri Rand er tr a adret, me
dens den tilsyede er en Kurve. Der
ved kommer det til at falde til For
hovedet. Hvor Korsklædet ender, er 
der syet Bændler, som bandtes under 
Hagen, det dobbelte Stykke kom over 
Hovedet, derover sattes saa Hølle- 
kappen, de udsyede Firkanter kom 
frem under denne ved Ørene, og fint 
foldet hang det øvrige tætte Tøj ned 
ad Ryggen. Den hyppigst forekom

mende Udsyning er Platwerk, men ogsaa Dobbeltudskaar forekommer. 
Hølleker ses bl. a. paa to Ligsten over Børn i Maribo Kirke. Den ene er 
over Dorte Christensdatter, død 1628, fire Uger gammel (Fig. 96). Den 
anden er over Tvillinger og bærer Aarstallet 1632. Alle tre Børn har Hølle
kappe eller Hue og Hølleke paa. Den nedhængende Del af Hølleken er 
lagt ud til Siden for at ses. Den falder i bløde Folder og mangler Ama
gernes Udsyning ved Ørene. Paa Fanø holdt Hølleken sig til op mod 
vore Dage. Ogsaa Fanøhølleken brugtes under »Luen« til Daab, og Fad
derne tog begge Dele af. Dens nedhængende Del er ikke foldet, og den 
er i det Hele taget ikke saa rigt udstyret som Amagernes. — I Danskebys
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Fig.97. Høllekappe med Hølleke. 
Dansk Folkemuseum.

Skifter nævnes Hølleker 1743 blandt 
smaat Børnetøj efter en Gaardmands- 
enke fra Kastrup; ogsaa Svøb, Huer, 
Brystduge og Korsklæder anføres. 
Betegnelsen »smaa Børnehuer« eller 
»smaat Lintøj« forekommer tidligere 
uden nærmere Specifikation. Selve 
Ordet Hølle forekommer i Sønder
jylland, paa Als og paa Ærø og i 
svenske og norske Dialekter. — Dorte 
Christensens Ligsten viser hende med 
en blød, rynket Krave om Halsen. 
Her er atter et Træk fra Renaissan
cen, der gaar igen i Amagerbarne- 
dragten. At Drengene til en vis Alder 
gik omtrent klædt som Pigerne, er 
ligeledes en Renaissancemode, som 
Amagerne har beholdt, den kendes 
fra mange Billeder, bl. a. Akersloots 
Stik79 fra 1628 af Amalie von Solms,

p . Fig. 98. »Børnenes Søndags- og Kirkedragt
rTI nSeSSe fra Hollænderbyen paa Øen Amager«.
af Nassau- Efter Rieters stik.

Oranien, og hendes Søn og Datter, der begge 
staar ved Siden af hende, saa de er ikke helt 
smaa. Endnu i vore Dage gaar smaa Drenge og 
smaa Piger paa Øen Marken omtrent ens klædt. 
Saa længe Børn paa Fanø gik i Fanøtøj, herskede 
samme Skik der. Endnu et Træk havde denne Ø’s 
Barnedragt tilfælles med Amagernes, nemlig Be
sætningen paa Drengenes Hætter, der paa Fanø 
dannede et lignende Kors i Nakken som de holland
ske Amageres, selv om det paa Fanø kunde være 
af tarveligere Baand. Til Stads havde man der Me
talkniplinger, medens Amagerne brugte Galoner. — 
De lidt ældre Drenge har paa Amager været klædt 
som smaa Mænd. Rieters Stik »Børnenes Søndags- 
og Kirkedragt fra Hollænderbyen paa Øen Ama
ger« (Fig. 98) viser en Dreng med sorte Bukser,
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bunden sammen foran med en Snørelidse med Metaldupper, og sort Snør
liv samt rød Uldenskjorte. Hans Hat svarer ganske til de voksne Mænds 
samtidige daglige sorte Hat (men ikke til Blaahatten). Den lille Pige har 
sort Bul og Skørt. Ærmerne er røde med sorte Fløjlsopslag. Paa Dansk 
Folkemuseum findes saadanne Pigeærmer samt et Par røde Drengeærmer, 
der har smaa sorte Opslag, derimod er en rød Uldenskjorte til en Dreng 
ikke paatruffen. Beretningen (Side 37) om, at den store Bedepige havde en 
Foldekrave paa med Bullen uden paa Livet, er ikke usandsynlig. Paa Adriaen 
v. Nieulandts Billede (Fig. 81) ses en Kvinde med en saadan Krave, der 
ogsaa findes paa et andet Maleri, fra c. Midten af det 17. Aarhundrede, i 
Rijksmuseum. Til Ostenfelddragt er Kraven, der dog ikke er en Folde
krave, sat paa en lignende Bul, som ogsaa sidder uden paa Livet. Forbin
delsen fra Holland til Sydslesvig har sikkert ogsaa her gjort sig gældende.

A. van der Meersch beretter i 1674 som tidligere omtalt, at Amager- 
mændene brugte en frisisk Kamelhaarshue. Jernskæg fortæller ikke meget 
om, hvordan Mandsdragten var: »Kort Wampel, Buxebreed, blaa flosset 
er hans Hue«. Han forklarer mere om, hvorledes den ikke var:

Hand giør sin Trøye ey paa den Frantzøske Node 
Ney! hand gaar ziirlig nock med sin Amager Mode 
Hand bær ey Parych med lange krused Locker 
Slig ny opfunden Skick hand viser hen til Pocker 
Hand har kun korte Haar afskaaret digt til Skallen 
See! det er al hans Stats i sin Amager Pralen.

I Indberetningen fra 1745 hedder det om Mændene: »at de studse deres 
Haar af, saa det ikke naar lengere end til Skiortekraven, som er sær
deles rynket med en smal Søm og staar lidet ud fra Halsen. Deres Hatte
skygger er ikke opfæstede, men stive og krummede lidt opad; deres 
Stadsehuer ere runde, ungefær udi Circumference af den Størrelse som 
Bonden af en Tønde, bestaaende af blaa ulden- eller silkeflosset Garn, 
som er fæstet til Hattepollen, og ere af den Tyngsel, at de tungeste veye 
henimod 10 Pund og kunne lignes ved Storkereder. — De bruge hverken 
Kiol eller Camisol (d. e. Vest), men have gemeenligen tvende eller trende 
korte Trøyer paa, af hvilke den yderste ikke naar lengere end til Buxe- 
linningen og staa ud med en stiv Kant fra Livet. Gemeenlig af blaae 
Klæde«. Derefter følger den tidligere (S. 104) anførte Beskrivelse af Skoene. 
Videre hedder det: »Deres Gevær (d. e. Vaaben) i gamle Dage, naar de 
sloges tilsammen, skal have været store Knive, som de ved en stor Bælte 
om Livet udi Skeder havde hængende. Og formenes, at deres store Huer 
har været til den Ende inventerede, at de kunde tage samme i Haanden
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og betienne sig deraf som et Skiold, derudi uden Fare at kunne optage 
alle de Skaar, deres Contrapart dem vilde tilføye «. — Pontoppidan gen
tager omtrent Indberetningen af 1745, men føjer dog lidt til, idet han siger: 
»Fligene paa deres Hatte opfæstes ey men hænge flade og krumme lidt 
opad«. De blaa Hatte omtaler han som Stadshuer, ellers omtrent som Ind
beretningen. Endvidere siger han, at »naar de er i deres rette Prydelse, 
haver de sorte blaa Klædesstrømper 
og rød Charlagens Undertrøyer«. — 
Thurah skriver (1758): »Mandfolkene, 
eller rettere at sige de gifte Mænd, 
have paa Hovedet en stor, rund, 
blaaflosset Hue, næsten en Alen i 
Diameter, som er giort af fineste 
Cameel-Haar og bliver fabriqueret i 
Holland; men som de nu omstunder 
ikke kan faa derfra, saa spare de 
meget paa dem, og de ansees som 
en Skat eller Klenodie, der giemmes 
og arves af Søn efter Fader. De bæ
rer tre Trøier, den yderste af fine
ste sorte Klæde, med Cameel-Haars 
Knapper og Knap-Huller af samme 
Farve, den anden inden fore er af 
flint rød Klæde med sorte Knapper 
og Knaphuller. Den tredie næst Krop
pen bærer enhver efter Behag af hvad
Farve de vil. De har tre Par Buxer Fig,99. „Højtids- og Søndags Dragt af en ung Mand 
paa de yderste af samme Art Klæde fra Hollænderbyen paa Øen Amager, omVinteren«. 

T-» , j . er» Efter Rieters Stik.og Farve som den yderste Trøie. —
Strømperne er syede af flint blaat Klæde«. ... Herefter kommer saa den 
tidligere citerede Omtale af Skoene. I Gliemanns Beskrivelse over Dan
mark (1821) hedder det endvidere, at de ugifte Karle ikke maatte bære 
den røde Trøje, hvad der dog forekommer noget besynderligt, da Senn 
og Rieter afbilder en Dreng (Fig. 55 og 98) med en rød Uldenskjorte eller 
Trøje og sort Snørliv. Rieters Stik »Højtids og Søndags Dragt af en ung 
Mand fra Hollænderbyen paa Øen Amager, om Vinteren« viser Manden med 
rød Uldenskjorte (Fig. 99). Sorte Trøjer og rød Trøje, d. v. s. Uldenskjorte, 
nævnes i et Skifte efter en Tjenestekarl i Store Magleby 1830.
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Kravens Historie er allerede behandlet sammen med Kvindedragten. 
Hvad Blaahattene angaar er der ikke Grund til at tro andet, end at den 
i sin Beskrivelse saa nøjagtige Thurah har Ret, naar han siger, de blev 
fabrikerede i Holland, men i 1758 ikke kan faas mere. Mærkeligt er det, 
om de saa, kort Tid i Forvejen, skulde være udsat for Stik ved Duel paa 
Knive. Der er næppe Tvivl om, at de har været brugt i Holland, men de 
har sikkert ogsaa været brugt andre Steder og formodentlig af Søfolk her 
i Landet, thi Ordet Baadsmandshue har efter Kalkars Ordbog været 
brugt om Kornblomst (cyanus). Man vilde dog næppe været faldet paa at 
give den dette Navn, saafremt Baadsmændene ikke virkelig havde haft 
blaa flossede Huer. Blaa Hatte ses paa Heimbachs Billede af Arvehyld- 
ningen den 18. Oktober 1660 (i Rosenborgsamlingen), men er alle Bærerne 
af disse Amagere? Fem à seks Personer af dem har brunt Tøj af omtrent 
samme Façon, som de tidligere Amagerbilleder viser. Mændene bærer 
dog ikke foldet Krave. Nogle har »Daskeklud« (Halstørklæde, der hang 
ned foran), som paa den Tid almindeligt var af Kniplinger. Da Figurerne 
er ganske smaa, kan det ikke afgøres, om Daskekludene er det her. 
Een Mand, der ses bagfra, ser ud, som om han havde Hjørne med Kvast 
bag paa sit Halstørklæde. En af dem, der bærer Blaahat, har lyseblaa, 
kort Kappe og lyse, brunlige Bukser, een har lyseblaa Strømper. De brun- 
klædte er formodentlig Amagere, der paa dette Tidspunkt endnu ikke har 
antaget sort Dragt. Men den blaa Kappe? Har Amagerne brugt en saadan, 
eller er den et Bevis paa, at Blaahatten ogsaa har været brugt af andre?

I danske Amagerskifter er den blaa Hat nævnt nogle Gange. I tre Til
fælde er det efter Personer, der ifølge Chr. Nicolaisen var hollandske 
Amagere. I Nilles, Sal: Jacob Jansen Raagaards, Skifteregistrering 6. No
vember 1677 i Ullerup forekommer: 1 sort Klædes Klædning, 1 ny blaa 
Uldenskjorte, 1 gammel sort Klædes Trøje, 1 rød Uldenskjorte, 2 (Par) 
hvide Kirsejs Bukser, 1 Par sorte Klædes Bukser, 1 sort Fifskaftes Liv
stykke, 1 ny blaa Hat, 1 rød Uldenskjorte. — 20. Januar 1699 findes efter 
Jan Clausen, Foged i Marbolille: 1 Par sorte Bukser, Trøje og Strømper, 
1 Par graa Bukser, 1 rød Uldenskjorte, 1 sort Livstykke, 1 gl. do., 1 blaa 
Uldenskjorte, 1 brun Trøje, 1 gl. do., 1 Par Kirsejs Bukser, 2 (Par) gi. sorte 
Vadmels Bukser, 2 Par brune Hoser, 1 blaa Hat, om hvilken det anføres, 
at den tilfalder Sønnen. — 4. Maj 1699 findes efter Claus lisbrandsen Schultz 
(Skultus eller Sognefoged) i Ny Hollænderby (nu Frederiksberg): 2 Hør
garnsskjorter, 1 Par graa Klædesbukser, 1 brun Trøje, 1 rød do., 1 Par 
hvide Underbukser, 1 Par sorte Lærreds Bukser, 1 blaa Hat, 1 sort Hat.
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Fig. 100. Christian IV som Barn. 
Efter Hans Kniepers (?) Maleri. Rosenborg.

Som man vil se, er sort allerede i Slutningen af det 17. Aarhundrede godt 
paa Vej til at fortrænge de andre Farver; rød og blaa er Uldenskjorterne, 
men brunt har sikkert været brugt til hel Dragt, ligesom hos de danske 
Amagere. Her findes Bestanddelene af Højtidsdragten, som den brugtes 
endnu ind i det 19. Aarhundrede, nemlig den sorte Trøje (Rockelten) og 
Bukserne, Livstykket eller Snørlivet, Strømperne, der, skønt det ikke er 
nævnt, er af Klæde, hvilket ses af 
en Mængde andre Skiftefortegnelser, 
hvori det paa den Tid hedder en Klæ
des Klædning, som er Trøje, Bukser 
og Strømper. Kirsejsbukserne er mu
ligvis at opfatte som Underbukser. 
Foruden den røde Uldenskjorte næv
nes her en blaa, som hyppigt fore
kommer i danske Amagerskifter, før
ste Gang blandt de bevarede, i 1666 
i Sundbyvester, rød forekommer saa 
langt Skifterne gaa tilbage (1659).

Jernskæg fortæller os altsaa, at 
Amagerne ikke anlagde den franske 
Mode, som fra Ludvig XIV’s Hof 
bredte sig ud over Europa. Ama
gerne havde lige saa lidt anlagt fransk 
Mode, som vedblev at være førende 
i Europa, i de Dragter fra det 18. Aar
hundrede, som baade Pontoppidan 
og Thurah beskriver, og som for saa 
stor en Del var de samme, der brugtes, saa længe Mændene brugte 
Amagerdragt. Den Mandsdragt, disse to Forfattere omtaler, er — skønt 
de ikke er enige i Tallet paa Bukserne — den samme, nemlig den spanske 
Dragt fra Karl V’s og Philip IPs Tid i tysk, hollandsk og derefter ama
gersk Udformning. Se f. Eks. det Hans Knieper tillagte Portræt af Chri
stian IV som Barn (Rosenborg). Hans Trøje er knappet til Bæltestedet og 
har et lille tilsat Skød, hvorunder de vide, udstoppede Bukser kommer 
til Syne. I Halsen og ved Hænderne er en lille Rue, Ærmerne er temme
lig vide, men uden Kæder over Skuldrene. Saadanne findes derimod paa 
Peter Issachs’ Billede af Kongen og Dronning Anna Catharina (Rosenborg). 
Kongens Dragt er pragtfuldere udstyret, men Grundtypen med Rue, kort
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Trøje og udstoppede Bukser med korte, meget vide Ben er den samme. 
Ærmerne er bleven strammere end paa Barnebilledet og har over Skuld
rene de Indfatninger, som Amagerne kalder Kæder, Skaaningerne Karme. 
De brugtes, som det vil ses af samme Billede, ikke alene af Mænd, thi 
de findes ogsaa paa Dronningens Dragt (Fig. 76). De forekommer ogsaa paa 
den udvalgte Prins Christians Portræt paa van Dorts(?) Billede af ham og 
Dronningen (Rosenborg) og genfindes paa en Uendelighed af Portrætter, 
saavel af Voksne som Børn fra de første Aartier af det 17. Aarhundrede.

Foruden Trøjen brugtes til Mandsdragten omkring 1600 Livstykke, som 
dog ikke alle anvendte, Uldenskjorte, Brystdug og Skjorte. Uldenskjorterne, 
der kunde ses, naar Trøjen ikke var helt knappet, var ofte pragtfuldt ud
styrede. Troels Lund beretter, at Gustav II Adolph ejede en af leverfarvet 
Silkeatlask, den svenske Kansler, Conrad v. Pyhys, en af rødt Skarlagen 
o. s. v. De korte Benklæder med de melonformede Ben ses paa en Mængde 
Billeder fra Tiden omkring 1600. Klædesstrømperne uden Fødder, men 
med hvide Sokker under, har et Sidestykke i Amrum- og Føhrkvindernes 
sorte, fodløse Strømper, ligeledes med hvide Sokker til. Usandsynligt er 
det ikke, at de vestjydske Stunthoser har nogen Forbindelse med disse 
Strømper fra de frisiske Vesterhavs Øer80. Det var naturligvis det samme 
Forhold med Dragten i sin Helhed som med Ruen: alle, som evnede det, 
antog den. Men alle var ikke lige hurtige til at slippe den igen. Hvor man 
i Folket først havde vænnet sig til denne i en Opgangstid fremkomne 
Dragt, som, selv i forholdsvis enkel Udstyrelse, var baade kostbar og 
stadselig, der holdt man ved den. Amagerne var ikke ene om i Hoved
sagen at beholde den. Ogsaa i Holland har den været brugt efter at den 
var holdt op med at være de højere Stænders Mode. Paa et Stik af 
P. van Berge (1689—1727) forestillende Pescheur de L’isle de Marken 
(Fisker fra Øen Marken), har Fiskeren Dragt af denne Type. Trøjen staar 
aaben foroven, saa man ser endnu en aabenstaaende Trøje og et Hals
tørklæde, stoppet ind under den tredie og inderste Trøje. Skoene er højere 
end Amagernes paa Thurahs og Pontoppidans Illustrationer, men i Hoved
sagen af samme Type. Huen kan nok se ud, som om den var flosset, 
men har ikke Blaahattens Form. Denne findes derimod paa et Stik af 
samme Kunstner, forestillende Paysan de Molqueren (Bonde fra Molqueren). 
Paa et Portræt (Dansk Folkemuseum) af Christian Siegfred Hammeløw, 
malet som 29aarig i 1723, er han, der i 5 Aar var paa Pieter Treschows 
Kontor i Amsterdam, fremstillet i en brun Dragt af den spanske Type i 
hollandsk Udformning. Skødet paa Trøjen er længere end paa Amagernes
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Fig. 101. Christian Siegfred Hammeløw. 
Efter Maleri paa Dansk Folkemuseum.

Rockelte, det har indsatte Kiler som Amagernes Kvindetrøjer. Til denne 
Dragt har han sorte Sko, hvide Strømper, blaa Uldenskjorte og under den 
en rød, under hvilken det hvide Halstørklædes Snipper er stoppet ind. Paa 
Hovedet har han sort Hue, mindre end Blaahatten (Fig. 101). Der er ikke 
ringe Lighed mellem denne Dragt og Markenfiskerens, men den svarer 
ogsaa helt godt til adskillige dan
ske Amagerskifter. Den svarer til 
Troels Lunds Beskrivelse af Re
næssancedragten med dens Trøje, 
Uldenskjorte og Bindeliv, samt 
til Thurahs og Pontoppidans tre 
Trøjer. Ingen af disse Forfattere 
omtaler Livstykket (Snørlivet). — 
Troels Lund siger, at ikke alle 
brugte det, men de hollandske 
Amagere beholdt det til det sidste. 
I en Beskrivelse over Øen Fur81 
(1866-67) hedder det, at man tid
ligere brugte de vide Bukser, som 
paa Amager var sorte, men der 
paa Fur var hvide. I Ingelstad 
Herred i Skaane havde man til ind 
i det 19. Aarhundrede sort Trøje 
med Karme, og Bukser, tildels 
med den spanske Dragts Snit82. 
Th. Molkenboer skriver i »De 
nederlandsche nationale Kleeder- 
drachten« om Volendammernes 
vide Bukser, at denne Urtype af 
Benbeklædning for Mænd genfin
des i næsten alle europæiske, vestasiatiske og nordafrikanske, ja, selv kine
siske Folkedragter og tilføjer: »Dog vil i ethvert Land Klædningsstykket, 
ved sin særlige Farve og specielle Udsmykning, have sit eget Præg, som 
straks skiller Bæreren fra sine Medmennesker og kendetegner ham som 
værende fra dette eller hint Land. Og saaledes er det med enhver Be
standdel af den menneskelige Beklædning: skønt hver af dem kan føres 
tilbage til et Par Hovedtyper, som stadig kommer igen, er de udformede 
og smykkede paa meget karakteristisk og forskellig Vis i hvert Land«.
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Et meget gammelt Træk er Sammenbindingen af de vide Bukser med en 
Lædersnørelidse. Sammenbindinger i Stedet for Knapper forekommer al
mindelig især i Mandsdragt i det 14. Aarhundrede. I Frankrig var fra 1389 
et Lav, der lavede Snørelidser (aiguillettes). Disse var sædvanlig af Daa- 
eller Gedeskind med Metaldupper. Karl VI brugte forgyldte Sølvdupper, 
ligeledes hans Dronning, hvis Lidser var af Silke. Moden holdt sig til ind 
i det 17. Aarhundrede83. — Amagerne har formaaet i deres Højtidsdragt at 
give den spanske Dragt fra Karl V’s og Philip IPs Tid et Særpræg, og 
længe bevarede de denne Dragt uforandret i Snit. Sort var fornemste 
Farve i henved et Par Hundrede Aar. I det 19. Aarhundrede blev Amager
bukserne lange i Overensstemmelse med den almindelige Mode, der først 
var kommet frem under den franske Revolution og efterhaanden for
trængte Knæbukserne. Amagerne vedblev at have vide Bukser, Spids
bukser, som de stramme kaldtes, ansaas for tarvelige. Men i det 19. Aar
hundrede hang Bukserne mere ned end de gør paa Billederne fra det 18., 
hvor de ved Hjælp af Hoftepude og de mange Par Underbukser endnu 
dannede melonformede Ben og gav Manden en betydelig Bredde.

Har man end i over 100 Aar efter Jernskæg holdt sig fri for den »Frant- 
zøske Node« i Stadsdragten, har man dog næppe formaaet det i den al
mindelige Dragt, som med sin Slagbul og Udentrøje nærmest maa op
fattes som en Variation af Vest og Brystdug, et ret langt vestlignende 
Klædningsstykke, som brugtes almindelig her i Landet. Rieters Stik (Fig. 102) 
»Almindelig Dragt af en ung og en ældre Mandsperson paa Øen Amager« 
viser Manden til venstre med Bukserne bundne over Udentrøjen, som 
har lyse Baand ned foran. Manden til højre har Udentrøjen over Buk
serne. Begge har store, bredskyggede Hatte noget lignende de, Thurah og 
Pontoppidan afbilder, men større og med bredere Skygge. Man ser paa 
dem Sløjfebaandene, som senere gik over paa Floshatten. — Quicherat 
nævner, at man i Frankrig i Ludvig XVI’s første Regeringsaar blandt 
andet brugte hollandske og Quakerhatte, der begge var runde og havde 
brede Skygger84. De blev særlig yndede paa Landet. Det er sandsynligt, at 
de to Amagermænds Hatte er efter denne Mode. Den almindelige Amager
dragt med Slagbul og Udentrøje er næppe ældre end fra Slutningen af 
det 18. Aarhundrede, da Slagbullen har Ryg af samme Stof som For
stykkerne og er toradet. I Frankrig er toradede Veste først kommet frem 
176885. Allerede ved 1780 var i de højere Stænder Vestens Ryg begyndt at 
blive lavet af et Foerstof. Det varede dog længe, inden denne Mode 
trængte igennem hos Menigmand, som endnu et Stykke ind i det 19. Aar-
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Fig. 102. »Almindelig Dragt af en ung og en ældre 
Mandsperson paa Øen Amager«. Efter Rieters Stik.

hundrede vedblev med den gammeldags Skik at have Ryg- og Forstykker 
af samme Stof. Amagerne fastholdt derved, saalænge de gik i deres Dragt, 
det vil for enkelte sige til ind i tredie Fjerdedel af det 19. Aarhundrede. 
Til Dragten hørte sorte Lærreds Bukser af samme Façon som de sorte 
Klædes. I danske Amagerskifter nævnes sorte Lærreds Bukser allerede i 
1660 erne. De omtales ogsaa som smidtet (at smidte — at sværte). De fore
kom ogsaa hos hollandske Amagere, 
som det vil ses af Skiftet efter Claus 
lisbrandsen (1699). — I et Skifte efter 
Jacob Claussen paa Raagaard fore
kommer 1721 blandt Klæderne — der 
nævnes ikke blaa Hat, men iøvrigt 
kunde de godt være hollandsk-ama- 
gerske — en Bullfanger Kjortel. Efter 
Kalkar er det en Overklædning eller 
Søkjortel. Paa Føhr har man det der 
ikke længere forstaaelige Ord Bol
fanger om et stort, løst hængende 
sort Kvindeklædningsstykke. C. Hä- 
berlin mener, at denne Kappe er en 
direkte Efterkommer af de Kapper, 
som er fundne i Mandsgrave fra 
Broncealderen86 i Danmark. Efter 
forskellige ældre Ordbøger anfører 
han følgende: »Balfanger er Kvinde- 
kaabe... er sammensat af bal og 
fanger.. .fang hentyder paa, at Gen
standen omfatter noget, og hvad er 
det? de bal (de balle, de belle), det er
Legemet. Bolfanger er altsaa Legemsomfatter (-omslutter). En hollandsk- 
norsk-dansk Ordbog fra 1826 har Bolkvanger, en Slags Søtrøje uden Ær
mer. Det er muligt, at Bulfanger Kjortelen har været en meget gammel
dags ærmeløs Kappe (Bul som Klædningsstykke er paa dansk altid ærme
løs). — Nyere og almindelig var Chenillen, som man brugte til Overtøj om 
Vinteren. Ordet Chenille betyder ordret oversat Larve. Man betegnede 
hermed i Frankrig en Slags Hjemmedragt (negligé), som opstod i Ludvig 
XV’s senere Tid (1715—1774). Saavel Navnet som Dragten menes at være 
opfunden af en berømt Skrædder, Christophe Scheling, -f* 1761. Den kom
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først rigtig i Brug under Ludvig XVI. Da morede fornemme Kavalerer 
sig med at fare rundt i Paris en chenille, der dannede en Slags Inkognito 
for dem87. Formodentlig er Navnet fra den dertil hørende Frakke bleven 
overført paa den af danske Bønder almindelig brugte Chenille, der var en 
Frakke med Skulderslag. Denne er dog snarere oprindelig en Efterkommer 
af den i Ludvig XVI’s Tid brugte Vinterfrakke à la lévite, der havde tre 
nedfaldende Kraver (jfr. Kuskefrakker fra Slutningen af det 19. Aarh.).

En særlig Gruppe af Mandsdragt udgjorde Lodsernes og Skippernes 
Dragter. Her har man ikke bibeholdt Renaissancedragten i den hollandsk- 
amagerske Form, men har nærmet sig mere den almindelig brugte Dragt 
fra det 18. Aarhundredes Slutning: Kjol, Vest med Ærmer (Uldenskjorte) og 
stramme Knæbenklæder. Dansk Folkemuseum ejer en saadan brun Kjol, 
samt en lilla Klædes, en grøn og rød damaskmønstret Kalmankas Ærme
vest og endelig een af pragtfuldt gult Silketøj med indvævet kulørt Blomster
mønster. Et Begreb om, hvorledes en Lods kunde være klædt, giver et 
Skifte efter Lods og Dannebrogsmand Pitter Jacobsen Smith fra Dragør, 
1821. Af Klæder nævnes: 1 blaa Damaskes Trøje med Sølvknapper, 1 blaa 
Trøje med 32 Sølvknapper, 1 blaa Klædes Trøje, 1 brun do., 1 Trøje med 
2‘/s Dusin Sølvknapper, 1 blommet Silketrøje med 14 Sølvknapper, 1 rød 
Damaskes do., 1 blaa Kalmuks do. (Kalmuk er et stærkt valket og ruet 
Uldstof med lang Luv), 1 grøn Trøje, 1 linned do., 1 brun Kjol, 1 sort do., 
1 sort do., 1 Par sorte Fløjlsbukser, 1 Par skægs do. (Skæg—Shag er det 
samme som Plysch), 1 Par blaa do., 1 Par Langbukser, 1 Par do., 1 Par 
do. gl., 1 Par korte blaa do., 1 Par blaa do., 1 rødstribet Vest med 18 Sølv
knapper, 1 sort Ems Vest (Ems er antagelig det samme som Emertis, et 
ostindisk fast Bomuldsstof, bestemt til paatrykt Mønster; det indførtes tid
ligere til Europa fra Bengalen og Surate)88, 1 blaa Silkevest, 1 Hvergarns 
Vest, 1 Damaskes Vest, 1 ny Kalmuks Kavaj, 1 engelsk do., 1 blaa Kavaj, 
1 brun do., 1 Par Søstøvler, 1 Par do. Støvler, 2 Par Sko, 6 nye Skjorter, 
6 ældre do., 7 Par Underbukser. — Selv om ikke alle Skippere og Lodser

Fig. 103. Sølvknapper. (Hel Størrelse). Dansk Folkemuseum.
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Fig.104. Gaarden »Hollandsminde« i Store Magleby. Ejeren, Dirchjansen, grundlagde lier Amagermuseet.
Den for Amager typiske Kvist er et Levn fra den hollandske Gavl.

ejede lige saa meget, findes dog lignende Dragtdele, omend færre i Antal, 
nævnt i andre Skifter efter Søens Folk i Dragør, Sølvknapper er hyppigt 
nævnt. Et Skifte efter en Skipper nævner i 1819 tre Stykker trekantede 
Hatte. Det er den almindelige borgerlige Dragt, der har gjort sin Ind
flydelse gældende, og det har vel ogsaa været lettere for disse farende 
Folk ikke at bære en altfor egnsbestemt Dragt. I alt Fald hævder Fanik- 
kerne nu, at en af Grundene til, at Kvinderne aflægger Fanødragten, er, 
at de ikke uden at vække Opsigt kan bære den paa Rejser med deres 
søfarende Mænd. Dragør Søfolks kvindelige Paarørende vedblev længe at 
bære Amagerdragt, ja, nogle af de ældre Kvinder bærer den endnu.

Skal man sammenfatte foranstaaende, ser man Kvindedragten med 
middelalderlige og hollandsk—frisiske Reminiscenser i Hætten, som er 
gjort amagersk ved Blaaning med Indigo og ved Flebsens forandrede Form. 
Foldekraven og Kraven paa Trøjen kan gaa tilbage til Frederik Il’s Tid 
og repræsenterer den spanske Dragt. Vippe- og Tismetørklædet til hvidt 
Hovedtøj er ren hollandsk Borgerdragt omkring og efter Midten af det 
17. Aarhundrede. Venneke og opheftet Borteskørt er almindelig europæisk 
Mode fra samme Tid, det stive Skød maa være lidt yngre. Trøjespændet
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har middelalderlige Reminiscenser. Jøben er en Erstatning for Hoved- 
kaaberne, som brugtes i det 16. Aarhundredes anden Halvdel. Skørter, 
slaaet over Hovedet, var almindelige i Danmark. De løse Snipper paa 
Forklæderne var i Brug i Holland, inden Amagerne kom hertil, saa denne 
Skik kan være medbragt. Sammensætningen rødt og sort var i Brug i 
Holland i første Halvdel (?) af det 16. Aarhundrede. Om den har været 
det før den Tid, eller Amagerne har indført den ved direkte eller in
direkte Forbindelse med Holland, vides ikke. Den sorte Farve i Trøje og 
Skørt er indført fra Holland i anden Halvdel af det 17. Aarhundrede. 
Tørklæderne af Silke m. m. og Broderi er først kommet i almindelig Brug 
lidt ind i det 19. Aarhundrede, ligesom de fine mønstrede Forklædebaand. 
Spredte Spor af Sørgefarvernes Brug og Grad findes rundt om i Danmark. 
Børnenes Svøb, Høllekapper og Hølleker er en Renaissancemode; dog 
havde Børnene ikke, paa Renaissancevis, ogsaa Armene omvundne.

Mændenes Højtidsdragt gaar i Snit tilbage til den over det meste af 
Europa brugte spansk-tyske Dragt i hollandsk Udformning fra Tiden om
kring 1600, Benklæderne er først bleven lange i det 19. Aarhundrede. Blaa- 
hatten er i alt Fald brugt i Holland og har rimeligvis sin Oprindelse derfra. 
Den sorte Farve i Dragten stammer fra Holland, Dagligdragten, med den 
bredskyggede Hat, stammer antagelig fra 2. Halvdel af det 18. Aarhundrede.

Man kan saaledes ikke give dem Ret, som mener, at Amagerdragten 
er den fra Holland medbragte Dragt. Kvindedragten bærer de oven
nævnte Spor af middelalderlig Dragt, men iøvrigt har man ved direkte 
eller indirekte Forbindelse med Holland i Tidens Løb udvalgt og optaget 
hollandske Moder, som er bibeholdt, saa længe man gik i Dragt. Men 
ved Siden deraf har man ogsaa optaget franske Moder og ligeledes be
holdt disse Former, overført paa den sorte Farve fra den hollandske Mode. 
I det 19. Aarhundrede har man ved at farve Lærredsdelene i Indigo, ved 
Anvendelse af mønstervævede og broderede, brogede Tørklæder, som 
skjulte de hollandske Lærredstørklæder og Foldekraver, ved Anvendelse 
af Perle- eller Kralevipper, mønstrede kulørte Silkebaand m. m., gjort 
Dragten mere farvestraalende, mere amagersk. Amagerne er med Grund 
stolte af den. Med sine gamle Former, sit kostbare Materiale, sine kom
plicerede Regler for Anvendelsen, hører den hollandske Amagerdragt til 
en af de rigeste og interessanteste i det nuværende Danmark.
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Fig. 105. Taarnby Kirke, oprindelig Sognekirke for hele det danske Amager.

DANSKE AMAGERES DRAGTER
I DET 19. AARHUNDREDE

S
elv om Amagerne i Taarnby Sogn, der oprindelig udgjorde hele den
Del af Øen, som ikke hørte til St. Magleby Sogn, har efterlignet de 

hollandske Amagere i mangt og meget, har deres Dragter dog haft et 
Særpræg og i mange Ting været betydelig afvigende fra de hollandskes. 
De synes, i hvert Fald i det 19. Aarhundrede, at have haft mindre faste 
og mindre indviklede Regler for Dragternes Brug. Har Dragtreglerne været 
lige saa faste i tidligere Tid som de hollandske Amageres, og det er ikke 
usandsynligt for det 18. Aarhundredes Vedkommende, saa har man paa 
dansk Amager tidligere opgivet at følge dem. Tilfælles med de hollandske 
Amagere har Danskebys Amagere haft Brugen af sort Klæde saavel til 
Mands- som til Kvindedragter. De sidstes Snit har dog været i særlig 
Grad forskellig fra Hollændernes, idet Trøjen i det 19. Aarhundrede har 
rettet sig mere eller mindre efter Købstadmoden og derfor været af skif
tende Form, og Skørtet har manglet Borteskørtets regelmæssige Foldning. 
Den fornemste Kvindedragt var Brudedragten (Fig. 109). Dertil hørte i 
anden Halvdel af Aarhundredet to Klædesskørter. De var rynkede ved
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Fig. 106. Amagerinder i Festdragt i Anledning af Orgelindvielse i Taarnby Kirke 
den 10. November 1929.

Linningen med mange Rynkegange og forneden prydede med Fløjlskant 
eller besat med Silkebaand, senere med Plysch eller mønstret Fløjl. Det 
øverste Skørt naaede til Besætningens Overkant paa det nederste Skørt, 
saa man saa hele dettes Bort. Omkring Midten af Aarhundredet nøjedes 
man dog ikke med to Skørter, men kunde have tre eller flere. En ældre 
Kvinde berettede saaledes, at hendes Moder havde haft fem. Ogsaa disse 
hang trappevis over hverandre, d. v. s. aftagende i Længde fra det inder
ste udefter, hvorfor de ogsaa kaldtes Trapper. For ikke at fylde alt for 
vældigt var de underste af Lærred, som besattes med Silkebaand langs 
den nederste Kant. Disse Skørter kaldtes Venneker (se Side 84 f). De to 
øverste var altid af Klæde. Trøjen var i alt Fald omkring Midten af Aar
hundredet ligeledes af sort Klæde med Snittet varieret efter Købstadmode. 
Oprindelig bares over Livet et Snørliv eller en Bul af sort mønstret Uld
stof eller Silkedamask. I denne sad sølvforgyldte Maljer, som snøredes 
med Lænker og Naal. Senere indskrænkede man sig til at fastsy to Tøj
strimler foran paa Trøjen og paa disse anbringe Snøremaljerne, oftest tre 
eller fire Par. Det var dog altid en Mindelse om Bullen, men tilsidst 
svandt ogsaa denne Rest, og man satte Maljerne direkte paa Livet. —
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Fig. 107. Amagerinder i Festdragt i Anledning af Orgelindvielse i Taarnby Kirke 
den 10. November 1929.

Forklædet var af Uld eller Silke som Bullen eller Trøjen. Det var rynket 
foroven i flere Rækker og gik langt om paa Siderne, dog forblev en Del af 
Skørtets rynkede Bagbredde utildækket. Langs Forklædets lodrette Kanter 
var Besætning af Perleagramaner eller kulørte Silkebaand. Man brugte 
dertil kulørt Livbaand med stor Sløjfe foran. I det sad Livbaandsspændet, 
med eller uden nedhængende Navnebogstaver, fortsættende Maljernes 
Række. Om Halsen bares et højrødt, trekantet Silketørklæde med Fryn
ser i Kanten, men uden Broderi. Det blev sat omtrent som Hollæn
dernes Tørklæde, paa Ryggen med Snippen ned til Bæltestedet, foran 
naaede Tørklædet til Maljerne, Snipperne gik rundt om Halsen og knytte
des bag. Tørklædet skulde fylde godt ud paa Skuldrene. — Hertil kom saa 
Brudesølvet. Oprindelig ejedes dette af Taarnby Kirke, men da Dragterne 
begyndte at gaa af Brug, kom det bort fra Kirken. Etatsraad Holmblad, 
som dengang boede i Sundby, købte det tilbage og skænkede det lov
formeligt til Taarnby Kirke og Sogn. Det skal ifølge Gavebrevet bestandigt 
tilhøre Kirken. Det opbevares stadigt af Præsten og kan benyttes af en
hver uberygtet Brud saavel fra Taarnby Sogn som fra Sundbyerne. — 
Sølvet blev sidste Gang brugt 1889. Det bestaar af en Sølvkæde og en
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Fig. 108. Amagerpige og Amagerkone. Fig. 109. Amagerkone og Brud med Taarnbysølvet.
(Efter Hansen & Weller).

rød Fløjlshue (Fig. 112), besat med Guldgalloner og Agramaner samt to 
seksoddede Filigranstjerner og fem Rosetter med klare Stene. Den brugtes 
med Silkehagebaand og Sløjfe i Nakken. Sløjfeenderne hang ned til Bælte
stedet. Sølvkæden bestaar af Kugler, som ved Øskner og Ringe er for
bundne med lange, flade Led; i den hænger syv Sølvmønter. Kæden sattes, 
saa den fulgte Tørklædets Kant foran med en Mønt paa hver Side over 
Maljerne og to paa hver Skulder samt een Mønt, som her ikke er større 
end de andre, paa Ryggen. Man er nu begyndt at anvende Kæden igen 
som Brudesmykke til almindelig moderne Dragt. Den anvendtes første 
Gang 11. Februar 1928 paa denne Maade. Et Sølv, der tildels lignede Hol
lændernes, men med røde, guldfrynsede Hagebaand, har været lejet ud 
af en Kone i St. Magleby. — Mens Sølvet, saavel Kæden som Hovedtøjet, 
var i Brug, blev det ved Midnatstid sammen med det sorte Forklæde 
taget af, og Bruden blev iført sort Capeshue og hvidt Forklæde. Man 
dansede videre til henad Morgenstunden, hvorefter Bruden fik Kyse og 
blaat Forklæde paa og var dermed iført Ungkonedragt. Brudedragten
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Fig. 110. Amagerpige i Torvedragt. Fig. 111. Amagermand.
(Efter Hansen & Weller).

uden Sølvet brugtes senere til Fest og desuden til kirkelige Handlinger. — 
Capeshuen eller Kirkehuen, som den senere kaldtes, brugtes til Jul, 
Paaske og Pinse, endvidere af Bryllupsgæster, der var med i Kirke, af 
Faddere og andre Deltagere i en kirkelig Handling. Gifte Kvinder brugte 
en Hue af glat sort Fløjl, den var fra oven set temmelig flad, gaaende ud 
over Nakken i en Tunge, som ragede et Stykke ud over Hovedet (Fig. 113). 
Denne Form har i vore Dage skaffet Huen Navnet Andenæbet. — Fra 
Tungens skarpt markerede Kant gik Huen bagpaa uden Folder ind mod 
Hovedet. Foran langs Hueranden sad et sort, mønstret Fløjlsbaand; med 
et Par hvide Bændler bandtes Huen ned under Hagen, medens et Par 
sorte Bændler gik mod hinanden en Gang rundt om Hovedet og bandtes 
i Nakken, Bændlerne brugtes for at holde Huen paa Plads. For at dække 
dem sattes endnu et sort, mønstret Fløjlsbaand lige indenfor det første om 
Huen og heftedes i Nakken. De hvide Bændler skjultes af Hagebaandene, 
som bandtes i Sløjfe. Disse Baand var oprindelig sorte med kulørte Blom
ster, men da Dragten begyndte at gaa af Brug, kunde det ikke betale sig
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Fig. 112. Hue af Taarnbybrudesølv.

Fig. 113. Capes-eller Kirkehue. Dansk Folkemuseum.

134

for Christensen & Hansen paa Østergade, 
hvor Amagerne handlede, at føre disse 
Baand. Man maatte da nøjes med det, 
man kunde faa, og holde alle lyse Far
ver for brugelige. Unge Piger havde sorte 
Fløjlshuer med kulørte Stænk; i tidligere 
Tid var de af sort Silke med kulørte 
Smaablomster, og endnu længere tilbage 
skal de have været kulørte og blomstrede. 
Kokkene, der hjalp til ved Bryllupper, lige 
som paa hollandsk Amager, havde Kirke 
hue paa og den sædvanlige Højtidsdragt 
De havde hvide, rynkede Forklæder, som 
forneden havde en Søm, ca. 0,15 m bred, 
dernæst en Række smalle Læg, et hæklet 
eller broderet Mellemværk og atter en 
Række Læg. Hertil brugtes Forklædebaand 
med hvid Bund med kulørte Blomster lige

som de hollandske Amageres. Senere brugtes et bredt Skærf, bundet bag- 
paa i Sløjfe. Det hvide Forklæde brugtes ogsaa til Dans. løvrigt brugtes 
Dragterne, som kunde være finere eller tarveligere i Stof, ens til alle 
Lejligheder. Undtagne derfra var kun Kirkehøjtider, hvor Kirkehuen skulde 
anvendes. Til den almindelige Dragt hørte en sort Silkekyse, besat med 
Perleagramaner og kulørte Hagebaand, valgte efter Smag og Behag, man 
kunde derover have Solhatten, 
kaldet Hatten. Skørtet var af 
sort Klæde med en 30 45 cm 
bred Fløjlsbort af sort, ofte 
mønstret Fløjl, af og til endog 
med sort Mønster paa rød 
Bund, en sort eller sort og 
rød Silkesnor sad langs Fløjlets 
øverste Kant. Livet var af ul
dent Stof, til Stads af Silke, 
som kunde være af fortrinlig 
Kvalitet, Snittet har vekslet 
efter Moden. Forklædet var 
sort, af Uld eller Silke, ogsaa
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Fig. 114. Christentøj 1840. Dansk Folkemuseum.

mønstervævet Silke forekom, hvis det da ikke var af lyseblaat Saksony. 
Man brugte Livbaand af brede Silkebaand med stor Sløjfe bag og under
tiden Livbaandsspænde foran. I ældre Tid har man brugt Liv af Uld med 
Ærmer af Silke eller omvendt. Man skal ogsaa have brugt Klokkeliv. Tør
klæderne var hyppigst vævede i Fransksjalsmønster og de var gennem- 
gaaende større end Hollændernes. Broderede Tørklæder kunde forekomme, 
men mest til Festdragt, hvor ofte 
et aflangt firkantet Tørklæde lagdes 
over det første forfra tilbage om 
Halsen og heftedes med Læg om
trent som det, Hollænderne brugte 
til Kravetrøje. Senere blev det klip
pet til, saa det lignede en stor, flad 
Krave. Svarende til Hollændernes 
Halværmer og Haandstykker havde 
man Manchetter med Pibe ved Haan
den og derover de saakaldte Haand- 
svattebaand, d.e. Silkebaand i for
skellige Farver; senere anvendtes 
Perlebroderier med Silkebaandspi- 
ber paa begge Sider. — Sørgedrag
ten var helt sort, dertil brugtes ikke 
Trappeskørter, men et Klædesskørt 
med sort Fløjl forneden. Til dyb Sorg 
brugtes uldent Forklæde og helt sort 
Tørklæde. Til mindre Sorg kunde 
man bruge Silkeforklæde. Til Alter
gang brugte man ikke Maljer, men 
kun Livbaandsspændet. Tørklædet 
dertil var enten helt sort eller i Fransksjalsmønster. — Til 1860 erne er 
Skindklokke brugt om Vinteren. Den var af Lammeskind, behandlet saa- 
ledes, at det paa den glatte Side, der vendte udad, var sort og blankt. 
Luven sad paa den indvendige Side. Trøje og Klokke (Liv og Nederdel) 
var syet i eet. Paa Ærmerne og ned foran paa Trøjen var sorte Fløjls
kanter. Trøjen gik op til Halsen, var uden Flip eller Linning og hæg
tedes foran. Klokken var fodfri og ikke altfor vid. Under den var kun 
Særken. Over Klokken brugtes et vatteret Skørt og et sort Skørt med 
Fløjlskant; over dette sad det sædvanlige blaa Forklæde. En Kyse og et
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lille Tørklæde af sædvanlig Form fuldendte Dragten. — Saa langt man nu 
husker, har Særken været syet af hele Lærredets Bredde, som lagdes 
dobbelt. Fra Ærmerne, der var rektangulære Tøjstykker, og ned til Sær
kens nederste Kant, sattes skraa Kiler i Siderne. I Halsen klippedes et 
vandret Hul og lodret Brystslids og en ganske smal Linning sattes om 
Halshullet, som kunde være til at lukke med Knap og Knaphul. Ærmerne 
var først lange, og skal da have haft en Række Knuder eller anden Pynte
syning, senere forkortedes de. Benklæder kom først i Brug 1860—70. Det 
var de dengang almindelige, aabne Benklæder. Strømperne var sorte, i tid
ligere Tid sviklede. Som Overtøj brugte man ogsaa her mønsterstrikkede, 
trekantede røde eller grønne Tørklæder, bundne om Livet i Knude bag. 
Naar man skulde til København første Gang efter sit Bryllup, skulde man 
have carmoisinrødt Tørklæde paa. En nulevende Amagerinde fik til sin 
Konfirmation et Uldtørklæde af 3 Pund Garn; mindre Tørklæder vejede 
3 A à 1 Pund. Kaaberne kom først senere i Brug og fulgte Moden i Byen. 
Mange fik først Dragten paa ved deres Konfirmation. Paa Kirkegulvet stod 
de sædvanligvis barhovede. Hvis det dertil brugte Tørklæde ikke var i 
Fransksjalsmønster, var det oftest blaat, især lyseblaat, og forsynet med 
Frynser. Konfirmander siges ikke at have brugt Trappeskørter. De brugte 
oftest Livbaandsspænde, sjældnere Maljer. Børn kunde dog ogsaa bære 
Dragt og havde da Kyse med Hagebaand efter Smag, Liv efter Moden, 
sort rynket Skørt, Forklæde og Tørklæde med Frynser, ganske som de 
Voksne. Saa sent som 1840 er til Daab brugt et Christentøj i Poseform (Fig. 114).

Stads- og Dagligdragterne var for Mændenes Vedkommende af samme 
Snit som Hollændernes Hverdags- og Søndagsdragt. Benklæderne var vide 
og af sort Lærred eller Shirting. Paa Hansen & Wellers almindelig kendte, 
kolorerede Fotografi, taget c. 1871, af en Amagermand (Fig. 111), er Buk
serne nærmest himmelblaa, hvilket er et rent og skært Paafund af Foto
grafen, som fandt den blaa Farve mere virkningsfuld end den sorte og 
derfor, til stor og berettiget Ærgrelse for sin meget kyndige Medarbejder
ske ved Paaklædningen, Fru P. Poulsen, lod Bukserne male blaa. Disse sad 
ovenpaa Slagbullen, og over denne sad Ydertrøjen. Ældre brugte høje, sorte 
Hatte til Stads, yngre brugte Kasketter, men til Hverdag ved Arbejdet 
eller ved Dans brugtes hvid, strikket Toplue. Til daglig brugtes Bælgvanter, 
til Stads Fingervanter, strikkede uden Pynt. Af Undertøj brugtes hvide Lær
reds- og Vadmelsbukser og hvide Strømper, undertiden meget lange. Man 
gik med langskaftede Kravestøvler, Sko eller Træsko.
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Fig. 115. Johan Jacob Bruun : »Prospect af Taarnbye Kirche paa Gamel Amager-Land. Anno 1748«.

DANSKE AMAGERES DRAGTER
HISTORISK OVERSIGT

ANSKE Amageres Dragter har ikke været Genstand for lige saa mange 
Forfatteres Opmærksomhed som hollandske Amageres. De er mindre 

omtalte i Literatur. Men nogen Oplysning giver Skifterne, der er bevarede 
fra Aar 1659, og nogen Oplysning giver forskellige Afbildninger, saa man 
dog til en vis Grad kan danne sig en Forestilling om Dragtens Udseende. 
Johan Jacob Bruun (1715—1789) har malet et lille Gouachebillede 15 x 17 cm, 
forestillende »Prospect af Taarnbye Kirche paa Gamel Amager-Land. Anno 
1748« (Fig.115). Paa Kvindesiden d.e. Nordsiden i Kirken (til venstre i Billedet), 
ser man omtrent fra Ryggen to Kvinder med sorte Huer, der foran har
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Fig. 116. Efter Thurahs Beskrivelse over Øen Amager etc. 1758.

en blaa Strimmel, og med lyseblaa Tørklæder om Halsen. Paa Ryggen ses 
Hjørnet af Tørklædet, der sandsynligvis har været en Variant af Tisms- 
tørklædet og Kralevippetørklædet hos de hollandske Amagere. To andre 
Kvinder har lignende Halstørklæder, men lyseblaa Hovedtøjer. Kvinderne 
med de sorte Huer har sorte Trøjer, medens de med de lyseblaa Hovedtøj 
har ret lys blaa Bul med sorte Ærmer. Mændene (paa Sydsiden i Kirken) 
har ret lyse blaa Snørliv eller Livstykker og sorte Ærmer. Deres Hatte, 
der hænger paa Væggen, er sorte. En Mand staar foran Stolerækken, han 
har sorte Knæbukser af den sædvanlige, kendte Amagerform og hvide 
Strømper. Op ad Gulvet gaar to Kvinder, hvoraf den ene bærer noget. 
Hvad det er, ses ikke tydeligt, men ved Sammenligning med det af Rieter 
udgivne Stik »En Kone bærende i stæden for Jordemoderen et Barn til 
Daaben i Taarnbye paa Øen Amager« (Fig. 123), maa det være et Barn, der 
ogsaa her bæres til Daaben. Konen, der bærer Barnet, er iført sort Hue 
og sort Foldekaabe med et ud paa Skuldrene gaaende Slag, der ogsaa er 
foldet. Kaaben svarer ganske til den paa det nævnte Rieterske Stik viste. 
Den er med sin Foldning et Levn fra Renaissancetiden. Kaaber forekommer
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Fig. 117. Efter Thurahs Beskrivelse over Øen Amager etc. 1758.

af og til i Skifter. Pigen, der følges med hende op ad Kirkegulvet, er for
modentlig tænkt at skulle holde Huen. Hun har Fletter, lyseblaat Hals
tørklæde med Hjørne paa Ryggen, ret lys blaa Bul med et lille Skød, der 
er spaltet bag, sorte Ærmer og sort øverste Skørt, hvorunder man ser 
Striber, der maa betyde Kanter paa de, der er under dette. Nederst 
er en Antydning af hvidt, saa rødt, hvidt, blaat, hvidt og endelig sort 
under Skørtet selv. Under Foldekaaben ses ogsaa nederst lidt hvidt, saa 
rødt, hvidt og blaat. Muligvis har Kaaben dækket noget. At Skørterne var 
mange og stærkt fyldende ses baade paa Konen og Pigen. Navnlig den 
sidstes Skørter er nær ved at danne en hel Kuppelform. — Et Strejflys 
over danske Amageres Dragtskik findes i Københavns Adresse Contoirs 
Efterretninger den 31. August, Nr. 23, 1759. Der omtales det første Bryllup 
mellem en »dansk Pige« og en »Hollænder«. 27. August.. .viedes med stor 
Højtidelighed » Agtbare og Velvise Jacob Gertsen Bakker« Schout i St. Magleby 
til »Velfornemme Gud- og Dydelskende unge Møe Gertrud Hans Datter, den 
velbekendte og agtede Hans Hanssøns yngste Datter fra Sundbye-Vester. 
Siden Bruden paa hendes Æres- og Glædes-Dag fremstillede sig første Gang
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i den med saa stor Bekostning anskaffede gammel Hollandske Amager- 
Dragt, hvilken hun af Kierlighed til sin Brudgom og det Folk, hun forenes 
med agter herefter at bære.« .. .Om Hans Hansens andre Børn hedder det 
bl. a. :.. .»Den næst yngste Datter er gift med Skipper Jan Janssøn i Kiøben- 
havn uden at have forandret sin Danske blaae Amager-Dragt31'«. - Da denne 
Beretning kun er 11 Aar yngre end Bruuns Billede fra Taarnby Kirke, er 
det jo muligt, at den blaa Amagerdragt har haft nogen Lighed med den 
af ham afbildede, hvor blaat er bemærkelsesværdigt repræsenteret.

Indberetningen fra 1745 og Pontoppidan (1747 og 1764) angiver ikke, om 
de Dragter, de beskriver, er fra danske eller hollandske Amagere. Om
talen af Kvindedragten passer som tidligere nævnt bedst til danske Amager
dragter, ligesom den Pige, Pontoppidan afbilder (Fig. 47), temmelig nøje sva
rer til Thurahs Afbildning af en dansk Amagerpige (Fig. 117). I 1745 hedder 
det: »Konerne (gaa) med en hvid rynket Hat, nogle af dem, som er Enker, 
med en sort Fløyelshat«. Pontoppidan omtaler ogsaa hvid rynket Hat til 
Konerne, men tilføjer: »Paa Hovedet bærer de aldrende Koner en sort 
Carduans Hue med Foerværk om«. Thurah er den første kendte Forfatter, 
som specielt nævner danske Amageres Dragt. Om Hovedtøjet skriver han : 
»Konerne bærer en sort Fløiels-Hue paa Hovedet, som bag til er ganske 
flad og staaer høit i Veiret, der under have de en fiin Lærreds Strimmel, 
som med Stivelse og Indigo er giort ganske blaa«. Det maa efter denne 
Beskrivelse være to Koner, som sidder lige under Præsten110 paa Bruuns 
Billede. Gliemann gentager (1821) saavel Thurahs som Pontoppidans Be
skrivelse og henfører den sorte Carduanshue til de danske Amagere, 
løvrigt kendes denne Læderhue ikke, hverken som endnu opbevaret 
eller af mundtlig Omtale. Den sorte Fløjlshue findes allerede nævnt som 
gammel i et Skifte 1714 fra Maglebylille. En Fremstilling af en Hue, som 
svarer bedre til Thurahs Beskrivelse end hans vedføjede Kobberstik, hvor 
Huen nærmest stemmer overens med Konernes paa Bruuns Billede, fin
des paa det Jens Juel tillagte Billede af en Amagerkone fra 1768? Origi
nalen er i Johan Hansens Samling. En gammel Kopi, som stammer fra det 
18. Aarhundrede, findes paa Dansk Folkemuseum (se Fig. 118). Man ser her 
en sort Fløjlshue i Slægt med de senere Capeshuer. Langs Randen foran 
er et rødbrunt Tørklæde, kvadreret med hvidt, lagt sammen paa skraa 
og slynget om Hovedet. Det genfindes paa to af de af Rieter udgivne Stik: 
»En Kone fra Øen Amager i hendes Vinter-Klædning kommende til Torvet 
i Kiøbenhavn«, set forfra og set bagfra (Fig. 120-121). Samme Hue med Tør
klædet om forekommer paa Lahdes Stik af en Flødekone (Fig. 126), samt
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Fig. 118. En Amagerkone.
Efter Dansk Folkemuseums Kopi af det Jens Juel tillagte 

Billede i Johan Hansens Samling.

paa en lille Figur fra den kongelige Porcelainsfabrik (Fig. 119). Tørklædet 
ses paa Senns Amagerkone (Fig. 127). Ingen af disse Steder er der Hage- 
baand i Huen. Derimod skal saadanne, efter mundtlig Meddelelse, have 
været i Brug til Tørklæde og Hue omkring 1860. Et lyseblaat Hovedtøj 
med et stramt Stykke, som hollandske Amageres Strygebaand, ned om 
Hagen og med rødbrunt, hvid
ternet Tørklæde om, forekom
mer paa et paa Dansk Folke
museum værende Maleri, an
tagelig fra Begyndelsen af det 
19. Aarhundrede (Maleren er 
ukendt). Konen, der bærer dette 
Hovedtøj, er omgivet af sine 
Varer (Fig. 128). Det Rieterske 
Stik: »En Pige fra Øen Amager 
sælgende Hauge Urter i Kiø- 
benhavn« viser Pigen med fen 
blaa Pandeklud, som meget 
ligner de hollandske Amage
res (Fig. 125). — En lignende 
Pandeklud bærer en større og 
en mindre Pige paa Senns Bil
lede: »Daglig Klædedragt paa 
Amager i de Byer, som ligger 
nærmest Hovedstaden« (Fig. 
130). I et Skifte s/3 1742 efter Kir
sten Laurs Datter, g. m. Hus
mand Peter Olsen i Sundby- 
øster, forekommer: 15 Styk
ker Pande- og Halsklude. Pandekluden har saaledes været brugt i en stor 
Del af det 18. Aarhundrede. Alle de nu nævnte Afbildninger af Hver- 
dagsdragter har ikke den af Thurah omtalte blaa Lærredsstrimmel under 
Huen. Derimod findes Strimmel under Huerne, vist paa Rieters tidligere 
nævnte Stik af Konen, der bærer Barnet til Daaben (Fig. 123) og af »En 
Kone i Kirkedragt i Taarnbye paa Øen Amager« (Fig. 122). Strimlerne er, 
i alt Fald paa de Stik, der tilhører Dansk Folkemuseum, nærmest hvid- 
graa, men da Stikkene er haandkolorerede, kan man ikke regne Farverne 
helt nøje. De kan variere lidt paa de forskellige Eksemplarer af samme
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Dragt. Fire Hørlærreds Strimler, som omtales 1742 i et Skifte efter Sidse 
Nielsdatter, gift med en Husmand i Sundbyøster, svarer maaske til de af 
Thurah omtalte. Der er nogen Afvigelse mellem de paa de to sidstnævnte 
Stik af Stadsdragterne viste Huer og paa Daglighuerne, men ikke over
vældende meget. Det er Tørklædet og Strimlen foran, der gør den største 
Forskel. Sætter man i Stedet for disse Dele to sorte blomstrede Fløjls- 
baand, har man omtrent Capeshuen eller Kirkehuen, der i senere Tid maa 
være bleven forsynet med Hagebaand. — En sort Kyse og en Kattuns Kyse 
nævnes i et Skifte 1734 efter Pitter Andersen Smeds Hustru i Sundby vester. 
Endnu en Hovedbeklædning kendes gennem Afbildning, nemlig en sort 
Hætte, der gaar over Hovedet og ligger helt ud paa Skuldrene. Den fore
kommer paa Senns (?) Billede: »Vinterdragt i de Hovedstaden nærmest 
liggende Byer paa Amager« (Fig. 129). Andre Fremstillinger af den fra Ama
ger kendes ikke, og Traditionen kan intet sikkert sige om den. Det er sand
synligt, at vi her staar overfor den i Skifter ofte forekommende Torve
hætte, som nævnes allerede 1702. I 1742 nævnes en sort Torvehætte og i 
1744 en sort Klædes Torvehætte. Hætter af omtrent samme Form har 
været brugt af Mænd over store Strækninger af Jylland. De var dér af 
højrødt Klæde, og man bar Hat over dem nogle Steder. En Præst, der 
endnu var i Embede i Begyndelsen af 1920erne meddelte, at han i sine 
unge Dage havde viet en Mand i Salling med en saadan rød Klædeshætte 
paa og ovenover denne en sort, høj Hat. Denne blev tagen af i Kirken, 
men ikke Hætten. Paa en Akvarel fra Slutningen af det 18. Aarhundrede 
ses en Mand med rød Hætte og Hat over. Den findes i Randers Museum. 
I Skifter fra Randers Amt forekommer Øreslag, hvilket antagelig er en 
saadan Hætte. Et opbevaret Eksemplar fra dette Amt findes paa Dansk 
Folkemuseum, der ogsaa ejer et Eksemplar fra Løjtkirkeby ved Aabenraa. 
Røde Mandshætter findes desuden i Herning og Aalborg Museum og fore
kommer i Vendsyssel. Molbechs »Dansk Glossarium« skriver om Kappe
hætte, Hovedskiul, Hætte til at tage over Hovedet og Skuldrene (Kabuds). 
»Da bleff paafunden de store Kappehetter, huilcke gaa nedenfor Munden 
oc offuer Skuldrene, med Mundstykke fore, som endnu bruges iblant Bøn
der denne Dag« Hvitfeldt I 331. (Ved Erik Menveds Vinterfelttog ind i 
Sverige 1307). Selv om Hvitfeldts Beretning ikke kan kontrolleres, og Aaret 
1307 ikke kan fastslaas for denne Hætteforms Fremkomst, saa er den 
sandsynligvis lavet omtrent ved den Tid. Den nu forsvundne sorte Hætte 
fra dansk Amagerdragt har i alt Fald sine Forgængere helt tilbage i Middel
alderen. — Om Pigerne siger Indberetningen fra 1745 og Pontoppidan uden
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Fig. 119. Kongelig Porcelainsfabriks Amagerfigurer, modelerede 1783. 
Dansk Folkemuseum.

at angive, om det er danske eller hollandske, at de gaar med blottet 
Hoved og flettet Haar udi Solemnitæter og undertiden, naar de kommer 
til Kiøbenhavn ellers ligesom Konerne, nemlig med hvid rynket Hat. 
Thurah skriver om danske Amagerpiger: »...de flette deres Haar, som 
fæstes omkring Hovedet med store Messing-Knappenaale, der sættes tæt 
tilsammen«. Hans Afbildning af en dansk Amagerpige (Fig. 117) viser 
hende da ogsaa med opsatte Fletninger. Det samme har Pigen, der gaar 
op ad Kirkegulvet, paa Bruuns Maleri (Fig. 115). Der er saaledes ikke Tvivl 
om, at danske Amagerpiger har baaret Fletninger til over Midten af det 
18. Aarhundrede. Gliemann siger i 1821 ogsaa, at de bærer Fletter, men 
har han selv set det, eller har han bare skrevet af efter Thurah?

Allerede i et Skifte 1698 i Møllehuset paa Sundbyøster Fælled nævnes 
to Halstørklæder med Kniplinger om. 10 smaa Hørlærreds Tørklæder 
fandtes foruden Pande- og Halsklude i det før nævnte Skifte fra Sundby
øster 1742. Tørklæder har saaledes været i Brug en Tid før de nævnes af 
Pontoppidan og Thurah. »Deres Halstørklæder eller Kraver have smaae 
Duske eller Knuder i Enderne«, siger Pontoppidan. Det kan passe saavel 
paa danske som hollandske Amagere. — »Deres Lintøy om Halsen og om
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Fig.120. »En Kone fraøen Amager i hendes Vinter-Klædning kommende tilTorvet i Kiøbenhavn« og Fig.121 
»En Kone fra Øen Amager at see bag fra i hendes Vinter-Klædning gaaende til Torvet i Kiøbenhavn« (Rieter).

Hovedet er nogle Gange saa blaa af Amdam (Stivelse), som om det var 
farvet, hvilket der paa Landet er en almindelig Skik« skriver Indberet
ningen 1745, og det svarer godt til det Bruunske Billede fra 1748 og til 
Thurahs Beskrivelse 1758, hvori det hedder om Konerne: »...Om Halsen 
bærer de en Lærrets Klud, som ligeledes er giort blaa«. Paa hans Afbild
ning (Fig. 116) ses en lys Strimmel, der ser ud til at være foldet, liggende 
rundt om Halsen. Derfra gaar to Ender ned foran og holder op et Stykke 
fra Bæltestedet. Skulde det være Lærredskluden? Klud plejer ellers at 
svare til et firkantet Tørklæde. Et saadant synes det i al Fald at være, 
som bæres af de to Koner paa Bruuns Billede. Formodentlig har Thurah 
atter her været nøjagtigere med sin Tekst end Kobberstikkeren med sit 
Arbejde. Pigerne, siger Thurah, »bærer et med Stivelse og Indigo blaa giort 
Tørklæde om Halsen, som er besyet, og har i Hiørnerne smaa Dusker 
hængende«. Hans Afbildning af Amagerpigen viser hende med et Tørklæde 
med to nedhængende, adskilte Spidser foran. Jens Juels Billede har inderst 
om Konens Hals en glat, hvid Strimmel, formodentlig Kant af et Under-
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Fig. 122. »En Kones Kirkedragt i Taarnbye paa Øen Amager« og Fig. 123. »En Kone bærende i stæden for 
Jordemoderen et Barn til Daaben i Taarnby paa Øen Amager«. Efter Rieters Stik.

tørklæde, og dernæst et stærkt lyseblaat Tørklæde, som i Nakken og paa 
Siderne staar ud og har temmelig store Læg, der straaler ud fra Halsen. 
Tørklædet gaar sammen foran og hænger ned paa Brystet i to Spidser, 
som ender i smaa Duske. Langs den yderste Rand af Tørklædet er frem
stillet en syet(?) Barokknipling. Barokbroderier forekommer vel af og til 
paa Amager, men de hører ikke til de for Amager typiske Syninger. De 
er formodentlig kommen til Amager fra København eller gennem andre 
Handelsforbindelser. Det paa Fig. 128 gengivne Tørklæde er ligeledes lyse
blaat og nær beslægtet med Jens Juels Amagerkones. Ogsaa den lille Porce- 
lainsfigur fra den kongelige Porcelainsfabrik har blaat Tørklæde med to 
Spidser foran. Paa Senns Akvarel af en Amagerkone er inderst om Halsen 
et rødt Tørklæde og under dette en Mellemting mellem et Tørklæde og 
en Krave, der staar ud fra Halsen og har straaleformede Læg paa Siderne 
og i Nakken, mens Afslutningen foran er to Spidser med Duske. Alle disse 
forskellige mer eller mindre kravelignende Tørklæder, endende foran med 
to Spidser med Duske, er Variationer af det hollandske Tørklæde, som
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ses paa Pene Griths Billede (Fig. 46). Rieters Stik af Taarnbykonen i Kirke
dragt viser hende med et blaat Lærredstørklæde (?) lagt i Trekant med 
lange Spidser ned foran. Bagpaa er en opadstaaende lang Spids, der til 
Slut krummer lidt nedad. Over dette Tørklæde, der maa være stærkt stivet, 
ses et rødt Tørklæde med hvide og blaa Striber i Spidserne. Det er lagt 
om Halsen, saa Spidserne gaar over Kors paa Brystet og heftes ved Ærme
gabene. Et lignende rødt Tørklæde har Konen, der bærer Barnet til Daa
ben. Desuden har begge disse Koner i Stadsdragt et løst Tørklæde af 
samme Slags som det røde Halstørklæde. Den ene synes at have det under 
Daabsbarnets Hoved, hvorfra det saa hænger løst ned. Den anden Kone 
holder sit i Haanden. Muligvis har et saadant Tørklæde hørt med til Drag
ten, ligesom paa hollandsk Amager Haandtørklædet gjorde det. — Konen, 
der gaar i Vinterdragt til Torvet, har rødt tærnet Tørklæde om Halsen, 
svarende til Hovedtørklædet (Fig. 120,121), ligesom Pigen, der sælger Have
urter, indenfor Pandekluden har samme Slags tærnede Tørklæde, som 

hun har om Halsen. Ogsaa Konen 
paa Fig. 130 har tærnet Tørklæde om 
Hals og Hoved. Det er et Træk, man 
genfinder paa Fanø, at Hoved- og 
Halsklude skal svare til hinanden. 
Den lille Pige i Søndagsdragt (Fig. 124) 
har et rødt, hvidmønstret Tørklæde 
om Halsen. Snipperne gaar over 
Kors paa Brystet og er hæftede over 
til Ærmegabene. Paa samme Maade 
sidder den store og den lille Piges 
Tørklæde paa Fig. 130. Medens man 
saaledes endnu i Begyndelsen af det 
19. Aarhundrede ser Variationer af 
det hollandske Lærredstørklæde, er 
kulørte Tørklæder ved at rykke frem 
for til sidst at fortrænge disse.

Indberetningen fra 1745 siger: »De 
have ikke anden Klædedragt over 
Livet end korte Trøyer, som gaa 
tæt til ved Haanden; ere gemenlig 
af blaat Klæde med smaa Opslag 
derpaa, sommetider af blaat Fløyel.

Fig. 124. »En lille Piges Søndags Dragt og 
en Drengs almindelige Dragt, begge fra Kiøbenhavns 
næstbeliggende Kirkesogn i Taarnbye paa Amager«. 

Efter Rieters Stik.
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Fig. 125. »En Pige fra Øen Amager sælgende Hauge Urter i Kiøbenhavn«. Efter Rieters Stik.
Fig. 126. »En Flødekone«. Efter Lahdes Stik.

Skiørterne hæftes over Tr øy erne «. Pontoppidan skriver omtrent det samme. 
Hos Thurah hedder det om Konerne: »Deres yderste Trøie er af sort Klæde 
med sorte Fløiels Opslag for Hænderne«. Efter at have omtalt Skørterne, 
af hvilke det yderste er »af fiin sort Klæde«, siger han: »De bruge og 
undertiden til deres øverste blaa Trøie et Skiørt af samme Tøi og Farve«, 
Pigerne.. .»have et sort Klædes Liv-Stykke med Sølv-Mallier besat, og en 
mørkeblaa Klædes Trøie som er flosset, og bærer Snørliv under Trøien«. 
Efter hans Afbildning (Fig. 117) maa det være Ærmeopslagene paa Pige
dragten, som er flossede. Uldgarnsflos har været almindeligt i Begyndelsen 
af det 19. Aarhundrede paa strikkede Trøjer i andre danske Folkedragter. 
Det brugtes dels uden paa Ærmekanten som Pynt og maa vel der op
fattes som en hjemmegjort Efterligning af Fløjl eller Plysch, dels brugtes 
det inden i strikkede Ærmer for Varmens Skyld. — Man kunde saaledes 
efter Thurah have baade blaa og sort Dragt. Den blaa kan altsaa svare 
til den førnævnte Hans Hansens næstyngste Datters blaa Amagerdragt, 
som hun brugte, skønt gift i København. En lys blaa Bul eller Snørliv,
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som de to Kvinder (Piger?) længst til venstre i Bruuns Billede har, kendes 
ikke af anden Afbildning eller Omtale. Naar man havde en øverste eller 
yderste Trøje, havde man vel ogsaa en Undertrøje. Saadanne forekommer 
af og til i Skifterne. Paa Thurahs Afbildning af en dansk Amagerkone ser 
man dog kun eet glat Liv eller Trøje med den før omtalte lyse Strimmel 
om Halsen og ned foran. Det synes ikke rigtigt at kunne være en Kones 
Stadsdragt. Et Skifte fra 1757, efter en Husmandskone i Sundbyøster, svarer 
bedre til Thurahs Beskrivelse end hans Kobberstik. Tøjet deles mellem 
tre Døtre, den ældste faar følgende 12 Dele: Et Snørliv med 10 Par Sølv
maljer udi, tillige med dertil hørende Sølvnaal. Et blaat Klædes Skørt. 
Et blaat Hvergarns Skørt. Nyt hvidt Hvergarn til et Skørt. Et nyt blaat 
Filtes Skørt. En Skindkjortel med rødt Klæde nedenom. En sort Klædes 
Trøje. Et sort Klædes Skørt. En ny blaa bunden (d. e. strikket) Trøje. Et 
brunt Kattuns Forklæde. Et sort blommet Forklæde. Et hvidt Hørlærreds 
Forklæde. Den anden Datter faar 11 Dele: Et Snørliv med 11 Par Sølv
maljer udi og dertil hørende Sølvnaal. En blaa Skødtrøje. En blaa Klædes- 
Ærme Trøje. En blaa bunden Nattrøje (de strikkede Trøjer, som smøge
des over Hovedet, er mange Steder i Landet kaldt Nattrøjer, man brugte 
dem om Natten, naar det var koldt). Nyt hvidt Hvergarn til Skørt. Et 
blaat Hvergarns Skørt. Et blaat Skørt. En sort Venneke. Et blaat For
klæde. Et blaat Forklæde. Et blommet Forklæde. Den yngste Datter fik 
Resten af Gangklæderne, som ikke er specificerede, men formodentlig 
har hendes Part svaret omtrent til Søstrenes.

Her er rigelig Udstyr med sorte og blaa Trøjer til den af Thurah be
skrevne Dragt, men desuden har Konen haft to Snørliv med Sølvmaljer, 
hvis ikke tre. Stoffet i disse er ikke angivet; ofte nævnes Snørliv af Fløjl, 
de kan ogsaa forekomme af Fifskaft. Er det ikke sandsynligt, at de har 
været brugt til Kirke- og Stadsdragt? Selv i et Skifte, hvor der ikke næv
nes mange Klæder, som i et efter en Husmands Enke i Taarnby, 1750, findes 
et Snørliv med Tinmaljer, foruden en blaa Trøje med bundne Ærmer, en 
dito Klædes Skødtrøje og en sort dito, desuden Pels, Skørter m. m. Og 
saaledes er det i en Mængde Tilfælde, lige fra den første kendte Notering 
af Snørliv i 1672 (se Side 112 f.). Jens Juels Amagerkone svarer bedre til 
Skifterne end Thurahs Afbildning. Hun har øverst en sort Fløjls (?) Bul, som 
om Ærmegabene er kantet med lyst blaat. Samme Farve ses langs Kan
terne ned foran. Det ser nærmest ud som Foer, der er bøjet frem. Inden
for den aabenstaaende Bul ses Kanten af et aabenstaaende brunt Snørliv, 
i hvis Kant der sidder smaa Ringe af Sølv eller Tin? Inderst ses en brun
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Trøje, den er lukket med Hager af samme Metal som Ringene. Det er 
ikke den Orden, Livstykke, Trøje, Snørliv, som Thurah nævner, at Pigerne 
bruger, men det er dog det samme Antal Klædningsstykker. Ikke heller 
er det samme Farve, som den blaa Bul paa J. J. Bruuns Billede fra Taarnby 
Kirke. Gennem den sorte Bul kommer et Par brunlige Ærmer. Om de

Fig. 127. »En Amagerkone«. Akvarel af Senn, 1807, til Stik af Lahde. 
Originalen i Kunstindustrimuseet.

sidder paa Snørlivet eller paa det inderste Liv, kan ikke afgøres. Det er 
mærkeligt, at hun til dette rige Udstyr paa Livet og Tørklædet med Knip
lingskanten bærer det Hovedtøj, som hos Rieter og Lahde vises til Hver
dagsdragten, i Stedet for den blaafarvede Strimmel, som Thurah omtaler 
til Fløjlshuen. Da hun sidder med en Gulerod og vel maa formodes at 
handle, kunde man maaske ogsaa sige, at det er paafaldende, at hun er 
saa stadseligt klædt til Arbejdet. For Sagen skulde da ikke være den, at
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Juel har fundet, at det rødbrune tærnede Tørklæde tog sig bedre ud i 
Billedet, hvor det sammen med Guleroden bidrog til at give Variation i 
Farven? Blaat var der tilstrækkeligt af i Forvejen.

Efter Rieters og Lahdes Stik kan der skelnes mellem to kun lidt for
skellige Former paa Liv. Kirkedragten har et Snørliv over et Liv med 
Ærmer. Konen, der bærer Barnet til Kirke, har mindst 5 Par forgyldte, 
næsten ovale Maljer, medens »En Kone i Kirkedragt i Taarnbye paa Øen 
Amager« har 8 Par Sølvmaljer, nærmest af rektangulær Form. Den første 
har sorte Baand om Ærmegabene og sorte Forklædebaand til sin sorte 
Dragt, medens den anden har røde og gule Forklæde- og Haandsvatte- 
baand, der formodentlig er en Efterligning af hollandske Amageres Haand- 
stykker. Samme Slags Baand ses om Ærmegabene og over de store Ærme
opslag, der ser ud til at være af Fløjl, maaske en finere Udgave af de 
flossede Opslag paa Thurahs Pigedragt. Hun har temmelig langt og stærkt 
udstaaende Skød. Har danske Amagere ved Midten af det 18. Aarhundrede 
heftet Skørterne over Livet — jævnfør Indberetningen og Pontoppidan — 
saa har de dog ogsaa haft Skødetrøjer, jævnfør de sidst nævnte Skifter. 
I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede har de endnu haft Skødetrøjer, der 
efter Rieter var endda mere udstaaende bagpaa end de hollandske Amage
res. De, der i vore Dage ved højtidelige Lejligheder bærer Dragt, har 
som før nævnt Snøremaljerne paa selve Livet. Det er den sidste Rest af 
Snørlivet, som i Skifterne kan følges tilbage til 1672 og saaledes har været 
i Brug ca. 250 Aar, omend ikke meget i de sidste Aartier.

Dagligdragten har paa Livet et Baand ned langs højre Forstykke. Ved 
Siden af Baandet ses paa nogle Stik ganske smaa Hager, lignende dem 
paa Juels Amagerkone. Hagerne findes paa Pigen, der sælger Haveurter, 
hvor de er sortmalede som Livet, samt paa Senns Amagerkone. Baand 
som Forstykkets sidder om Ærmegabene — paa nogle Stik ogsaa over 
de til Albuen gaaende Opslag, der paa Dagligdragterne endnu ser ud som 
Flos — og er desuden brugt til Haandsvattebaand. Baandene om Albuen 
er specielt for danske Amagerdragter; til de øvrige Baand findes tilsva
rende paa hollandsk Amageres Klokkeliv. Det ser paa disse Dragter ud, 
som om en Bul eller et ærmeløst Liv sad ovenpaa et andet Liv med Ær
mer. Traditionen beretter da ogsaa, at Danskebys Amagere har gaaet med 
Klokkeliv. At sy Ærmer af det underste Liv fast i Bul af andet Stof gav 
omtrent samme Virkning som hel Trøje med Bul over. Allerede i Begyn
delsen af det 18. Aarhundrede, forekommer i Skifterne Buller med Ærmer 
af andet Stof, dels Filt med Klædesærmer, dels Filt eller Vadmel med
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bundne Ærmer. Endnu ved Midten af det 19. Aarhundrede brugte man 
Klædes Liv med Ærmer af tyndere Stof, f. Eks. Silke, Saksony eller La
sting. Man kunde dog ogsaa bruge det tyndere Stof til Liv med tykkere 
Stof i Ærmerne. Der menes endog, at man har brugt Ærmer, hvis øverste

Fig. 128. Amagerinde. Efter Maleri af ukendt Maler. 
Dansk Folkemuseum.

Halvdel var af Plysch, medens den nederste var. mønsterstrikket. — Paa 
det før omtalte Maleri paa Dansk Folkemuseum (Fig. 128), har Amager
konen Torvedragt med en Skødtrøje, som staar aaben fra Halsen og 
har lyseblaa Kant ned foran paa begge Sider og om Skødet. Den under
ste Trøje (Liv?) er lukket lige ned foran med en dertil svarende Kant. — 
Pontoppidan skriver: »Skiørterne, som ere enten af sortglinsende Lærret
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eller blaae Klæde, heftes over Trøyerne men gaa ikke længere end til 
lidet under det tykke af Benene. Naar de ere i fuld Prydelse, skulde de 
have 8 à 9 Skiørter paa tillige med en Pels af hviid Skind, konstig syet 
og bestukken«. Skønt der ikke er Tale om forskellig Længde paa Skør
terne, passer denne Omtale dog bedre paa danske Amageres end paa 
hollandske Amageres Dragt. — »De bruge fem til sex Skiørter, som hænge 
Trappe- eller Laugviis«, skriver Thurah, »det Ene neden for det andet, paa 
det at de alle paa engang kan observeres. Det inderste skal, efter Beret
ning, være af Pelts-Værk, formodentlig af Lamme-Skind, som forneden trint 
omkring er besyet med en Alen rød Klæde. Det yderste af fiin sort Klæde 
og de øvrige mellemværende ere af blaat Vadmel og kantede med lyse 
blaa Baand. Der findes vel og de Koner, som til Bryllupper og andre des
lige Højtider bærer Elleve til Tolv Skiørter, som, ligesom før sagt er, hænge 
et over et andet Trappeviis... De bruge undertiden til deres øverste blaa 
Trøie et Skiørt af samme Tøi og Farve«. — Der har formodentlig i det 18. 
Aarhundrede været bestemte Regler for, hvornaar de forskellige blaa og 
sorte Dragter skulde anvendes. — Gliemann giver intet andet end en Gen
tagelse af Thurahs Beretning. Derimod findes en malende Beskrivelse af 
en dansk Amagerpiges Dragt i Aarestrups Digt Idyll”1, der formodentlig er 
skrevet 1817-18. Det hedder deri om Ane, Jens Peersens Datter fra Taarnby :

Amagerpigen kører selv de vælige Heste, Haanden er velskabt
Og til Farten i Dag behandsket, djærv hvor den griber. 
Rundt om Fløjlshuen, der samler de glattede Guldhaar, 
Solskyggen bøjer sig blaa, men om Halsen Silke som Purpur 
Knyttet blødt under Hagen vifter med flagrende Flipper. 
Snever om Arm og om Bryst den sorte Trøje sig strammer 
Sølverhægtet; og Skørterne, lagt vel i tusende Folder 
Halvt skjuler Læggenes Huld og de yndige Smalben.

Oprindelig har Digtet haft en Form, som dragthistorisk betyder noget 
mere, thi i de sidste Linier har der staaet:

........ fra ranke Liv tætfoldet om Hoften
Falder Skørtet, fløjelsbesat til Midten paa Læggen. 
Skoen langt udringet og lille har flossede Duske.

Det sidste giver os den Oplysning, at Skørtet var fløjlsbesat, men der 
tales ikke om Trappeskørter. Paa de af Rieter udgivne Stik findes de ikke, 
end ikke paa Kirkedragten eller paa det, forestillende Konen, som bærer 
Barnet til Daaben. Om Gliemann selv har set Trappeskørter eller kun 
skriver af efter Thurah, er ikke godt at sige. Da de har været brugt til 
henimod Midten af forrige Aarhundrede, — to Skørter endnu længere, —
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har de i alt Fald eksisteret paa hans Tid. Thurah nævner blaa Baand om 
de underste Skørter. Bruun afbilder saavel blaa som røde og hvide Striber 
paa Skørterne forneden. Om de hvide er Kanter paa de røde og de blaa

Fig. 129. »Vinterdragt i de Hovedstaden nærmest liggende Byer paa Amager«. 
Efter Akvarel uden Signatur (Senn?). Originalen tilhører Bymuseet.

Baand, eller om det er Baand paa Trappeskørter, kan ikke bestemt afgøres 
paa Grund af Billedets Lidenhed. Blaa Kant forneden af Skørtet ses paa 
Porcelainsfiguren og paa Lahdes Amagerkone, medens Rieters Kone, der
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kommer til Torvet, forefindes saavel med rød som med blaa Kant forneden. 
De rigtmønstrede Baand om Skørterne er først kommet i Brug i anden 
Fjerdedel af det 19. Aarhundrede. De ses paa Hansen & Wellers Fotogra
fier (Fig. 108, 109). Yngst er de brede mønstrede Fløjlskanter paa Skørter, 
som forekommer den Dag i Dag, selv om de nu kun bæres ved højtidelige 
Lejligheder af Kvinder, som ejer dem, medens Nyanskaffelser ikke finder 
Sted. — Tidligere er omtalt (Side 84 ff), at Venneken, de danske Amageres 
Lærredsskørt, og de hollandske Amageres opsplittede Lærredsskørt, der 
lignede et bagpaa siddende Forklæde, stammede fra Renaissancens Skør
ter. De danske Amageres Venneke kan da ogsaa i Skifter følges omtrent saa 
langt tilbage, som disse eksisterer, idet en gammel Venneke nævnes 1660. 
løvrigt forekommer saavel blaa som sorte Venneker af Lærred og af Hver- 
garn. 1703 nævnes Vennekeskørt og 1744 »en Venneke, som er et Skørt«. 
Der er saaledes ingen Tvivl om, at Ordet hele Tiden har betydet det, som 
det betød, til Lærredsvennekerne forsvandt. Trappeskørter har været brugt 
ogsaa andre Steder end paa Amager, saaledes i Søndernissum92, hvor man 
havde 6—7 Skørter, der hang trappevis, saa det yderste var det korteste. 
I svenske Folkedragter har man brugt 5 Skørter i Østervallskogs Sogn i 
Värmland. I Ingelstads Herred i Skaane nøjedes gift Kvinde med tre til 
sin Højtidsdragt, nemlig Klokken, Pelsen og Skørtet, men saa skulde ogsaa 
en Kant af Særken ses nedenfor disse. Ogsaa 7 Skørter forekommer i 
svenske Folkedragter93. Selv om dette ikke kommer op imod de 11—12, 
som Thurah mener, Amagerne brugte til Bryllup, findes der dog et Side
stykke til disse, da Spanierinderne efter Boehn i det 17. Aarhundrede skal 
have brugt 7—8 om Sommeren og 12 eller flere om Vinteren, medens 
franske Damer nøjedes med tre91. Blaa og rød Pels nævnes i Skifter (S. 87). 
... »deres Forklæder ere af flint Lærret, som ligeledes med blaa Stivelse 
og Indigo er giort blaa og kan saadan et Forklæde, naar det skal toes, 
med de dertil hørende Species, beløbe 16 til 24 § i Omkostninger. — De 
bruge undertiden til deres øverste blaa Trøie et Skiørt af samme Tøi 
og Farve, men i saa Fald, bruge de i Steden for det førommeldte blaa For
klæde et andet af sort Ulden Damask«. Det er atter Thurah, som giver 
disse Oplysninger. Pontoppidan nævner slet ikke Forklæder. I et Skifte 
fra Taarnby 1678 nævnes 4 Forklæder. I 1703 nævnes efter en Gaardkone 
i Tømmerup et sort blommet Forklæde, to hvide og to blaa do. Allerede 
her drejer det sig formodentlig om et sort Forklæde, som det Thurah om
taler og Rieter af bilder paa de to Højtidsdragter og som, saa længe dansk 
Amagerdragt endnu ved højtidelige Anledninger bruges, er af sort blommet,
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d. v. s. mønstret, Uld eller Silke. Der er ingen Oplysninger i det sidstnævnte 
Skifte om Forklædernes Stof, det er muligt, at de blaa var stivede. De

Fig. 130. »Daglig Klædedragt paa Amager i de Byer, som ligger nærmest Hovedstaden«. 
Efter Akvarel af Senn, 1807. Original paa Kunstindustrimuseet.

øvrige Dragtdele i samme Skifte vilde passe ret godt til Thurahs Beskri
velse. Her fandtes : 1 blaat og 1 sort Klædesskørt, 1 blaa og 1 sort Klædes
trøje, 2 sorte og 2 blaa Hvergarns Skørter, blaa Strømper, desuden 1 Skind-
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kjol, 1 rød Trøje, 1 Fifskaftes- og 1 Fløjlssnørliv. I 1734 nævnes udtrykkelig 
et blaat stivet Forklæde efter Pitter Andersen Smeds Hustru i Sundby- 
øster, men ellers kendes ingen Omtale af blaa stivede Forklæder. Der 
findes ingen Erindring om dem nu hos danske Amagere. De hollandske 
har, saa længe de brugte Dragten, haft det blaafarvede og stivede »Synings
forklæde« (Paaskeforklæde), dog ikke til Koner men til Piger, som brugte 
det sidste Gang som Brud. De gaar omtrent tilbage til Thurahs Tid, et 
hvidt Syningsforklæde, der ikke er saa meget yngre end 1758, findes paa 
Dansk Folkemuseum. Det ser ikke ud til at have været blaafarvet; om 
andre Syningsforklæder af samme Alder har været blaafarvede, vides ikke.

Baandbesætning helt ned langs de lodrette Sider af Forklædet, er specielt 
for danske Amagere. Man finder saadan Besætning paa Rieters Stik af en 
lille Pige i Søndagsdragt og paa Hansen & Wellers Fotografi af en Amager
pige i Kirkedragt. Skikken holdt sig til over Midten af det 19. Aarhundrede.

Indberetningen siger 1745, at Kvinderne sjældent bærer Tøfler, og deres 
Sko er som Mændenes. Pontoppidan meddeler, at de »bærer gemeenligen 
sorte Strømper og Skoe næsten ligesom Mændenes«. Thurah skriver: »Deres 
Stadsstrømper ere blaa, og deres Skoe af sort Carduan med røde Hæle«. 
Glieman gentager Thurahs Oplysninger i 1821. Traditionen melder, at man 
har brugt lignende Tøfler som Hollænderne til Højtider og til Kirke. Blaa 
Strømper forekommer adskillige Gange i Skifterne, første Gang 1703 i det 

tidligere nævnte Skifte sammen med 
det sorte blommede Forklæde. Et Par 
Kvindeskospænder nævnes 1722 i et 
Skifte fra Taarnby. — Dansk Folke
museum ejer et Par røde Fløjls Halv
handsker, fra Sundbyøster, som hid
til er det eneste kendte Par af sin 
Slags. De er forede med Skind og 
rigt broderede med Guld (Fig. 131). 
Broderiet har Købstadpræg. Med en 
Spids fra Mellemhaanden gaar de et 
Stykke ud over Fingrene. De stam
mer fra det 18. Aarhundrede. Om ud
smykkede Vanter findes nu ingen 
Tradition. Kvinde vanter fra den sid
ste Tid, Dragten bares, var strikkede

Fig. 131. Guldbroderede røde Fløjlshandsker.
Dansk Folkemuseum. Fingervanter uden nogen somhelst
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Pynt. — Som før omtalt har man ogsaa brugt Snøremaljer i de danske 
Sogne paa Amager (S. 112 f.). Disse udgjorde jo oprindelig alle sammen 
Taarnby Sogn. Af de smaa Maljer paa Jens Juels Maleri er det ikke lykke
des at finde Spor. Danskebys Snøremaljer er oftest større end de holland-

Fig. 132. Snøremaljer og Naal. Dansk Folkemuseum.

Fig. 133. Livbaandsspænde. Privateje.

ske. De har som disse sædvanligst en forgyldt Plade, maaske med en 
Bukkel, og derover et Sølvfiligranornament. Dog kan ogsaa Pladen være 
uforgyldt. De hollandske ender i Reglen med en Perlerad indenfor en glat 
Linie i Kanten, medens Danskebys Maljer kan være mere eller mindre 
prydede i Kanten og ikke sjældent har de tre Flige paa den fra Snøre
hullet vendende Del. Et enkelt Eksempel paa Maljer med indsatte røde
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Glasstene findes i Taarnby. Af de paa Fig. 132 afbildede er de nederste, der 
er uden Stempel, de ældste. De kan som Type gaa tilbage til Frederik V’s 
Tid; men da Former, som gjorde Lykke, ofte bibeholdtes længe, kan de 
godt stamme fra Slutningen af det 18. Aarhundrede. Det er en Snøring 
med 11 Par Maljer. Af Maljerne med Vildmændene er 4 Par stemplede 
|hcc|, d. e. Plans Christian Clausen, Mester 17/4 1804—23. 2 Par har Stempel 
|c b| = Christen Nielsen Linbæk, Mester 1767—98, og et Par har |iw| = Jens 
Wibroe, Mester 1780, arbejder i 1816. De stammer saaledes alle fra Tiden 
omkring 1800. — De øverste, hvoraf der hører 3 Par til en Snøring, er 
stemplede | cj w|, d. e. Caspar Julius Worm, Mester "Vz 1810 og lever endnu 
1845. Livbaandspændet (Fig. 133) er stemplet |com | = Chr. Olsen Møller, 
Guardein 1831—40. Som det kan ses paa Fig. 106, 107, saa Snøremaljer og 
Livbaandsspænde meget stadseligt ud og fyldte godt paa Dragten. — 
Lammepelsen til Vinterdragten er paa Stikkene grøn paa Ydersiden 
(Fig. 120, 121). Andre Oplysninger kendes ikke. Den er glemt paa Amager.

Som det fremgaar af det af Rieter udgivne Stik: »Lille Pige i Søndags 
Dragt og Dreng i almindelig Dragt..«, er Pigebarnet klædt som en lille Vok
sen. Det er kun lidt, der kan oplyses om Danskebys Børnedragter. Skif
terne giver ikke ret meget, da Børnetøj sjældent er specificeret. I 1714 
nævnes fra et Bomandshjem i Kastrup: Smaa Børnehuer, Svøb og List 
samt Børne-Lintøj og en Fløjls Barnelist. I Sundbyøster fandtes efter en 
Jordemoder, 1742, Dynevaar til trende smaa Puder. Det kan maaske have 
svaret til hollandske Amageres Vaar til Vuggedyne, Hoved- og Øjenpude. 
Et enkelt Sted er Christenhue nævnt. Efter en Gaardkone i Kastrup, 1743, 
fandtes Svøb, Lister, Huer, Brystduge, Hølleker og Korsklæder. Daabs- 
posen fra 1840 (Fig. 114) svarer ganske til den af Rieter afbildede.

For at faa noget at vide om Danskebys Mandsdragter maa man tage 
sin Tilflugt til Thurah, da Indberetningen og Pontoppidan kun omtaler en 
Slags Mandsdragt (se Side 118), og denne passer nærmest paa hollandske 
Amageres. Om danske Amagere skriver Thurah: »Mændene bærer Hatte 
paa Hovedet og have deres Haar kort afstudset og afskaaret. De bærer 
som Hollænderne tre Trøier, den yderste er af mørkeblaae Farve med 
ligedanne Knapper og Knaphuller, den anden er af fin rød Klæde, kantet 
med sorte Skrue-Snorer og Knaphuller sorte. Den tredie og inderste Trøie 
er af hvad Slags Farve enhver selv vil og lyster. De bærer fire Par Buxer, 
det yderste Par af samme Farve som den yderste Trøie nemlig mørke blaa 
og gierne af et Stykke Klæde, ligesom Trøien er giort af. De to næst paa
følgende Par er gemeenligen af deres egen hiemgiorte hvide Vadmel; men
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det inderste og fierde Par er af Lærret. De bærer en tyk Hofte-Pude trint 
omkring Livet, hvorover alle disse Laug af Buxer blive spendte; deres 
Strømper er ligeledes som den yderste Trøie og Buxer af fiin mørkeblaa 
Klæde, deres Skoe af sort Carduan med røde Hæle, som med hvide Prikker 
ere zirede. De unge Karles Dragt er ligesom Mændenes, undtagen en eneste

Fig. 134. »Amager Bondedreng«.
Fra Senn: Det daglige Liv i Hovedstaden. Udgivet af Lahde 1818.

Forskiel ved deres Skoe; thi alle Skoe haver paa hver Side et aabe(n)t Hul, 
hvilket Mændene belægge med hvide Klædes Lapper, som de unge Karle 
ei maa bruge«. Gliemann skriver i Hovedsagen det samme som Thurah, 
dog med enkelte Afvigelser. Om Trøjerne hedder det: ... den yderste er 
af sort Farve med grønt Underfoer. Buksernes.. .Farve er ens med Trøjens. 
.. .De bruger stedse runde Hatte. — Om de unge Karle siger han: .. .Disse 
sidste have forresten, siden den Tid de udskreves til Kongens Tjeneste, 
meget aflagt Amagerdragten.

159



DANSKE AMAGERES DRAGTER. HISTORISK OVERSIGT

Efter disse Beskrivelser og efter Thurahs Afbildninger ser det ud, som 
om der ikke har været ret stor Forskel paa Mandsdragten hos danske og 
hollandske Amagere. Det er hos begge den almindelige Renaissancemode i 
hollandsk Udformning, der har været fulgt. Størst er Forskellen paa Hoved
beklædningen. Blaahatten forekommer kun sjældent i Danskebys Skifter 
og nævnes den, er det mest i Skifter, som sandsynligvis er efter holland
ske Amagere; derimod nævnes allerede i 1667 en sort foret Hue og en 
sort Hat i samme nedenfor gengivne Skifte, og de forekommer ofte senere. 
Det er i Hovedsagen samme Type paa Hat, som bæres af Thurahs unge 
Mand fra hollandsk Amager og hans danske Amagere, som ses paa Rieters 
og Lahdes Stik af Amagermænd samt paa flere Gengivelser fra Tiden om
kring 1800. En lignende, men mere bredskygget sort Hat har været brugt 
i Ingelstad Herred i Skaane95. Ingelstaddragtens Lighed med Amager
dragten og begges Afstamning fra Renaissancen er tidligere nævnt. Saavel 
rød som blaa Uldenskjorte er nævnt i de tidligst eksisterende Skifter. 
De nævnes hyppigt senere, snart den ene Farve, snart den anden eller 
begge, i samme Skifte. Af Trøjer nævnes brune og sorte. Blaa forekommer 
ogsaa, men der angives ikke altid, om det er Ydertrøjer eller Ulden
skjorter, som betegnes Trøjer. Sorte Lærredsbukser omtales 1667 og jævn
lig senere. Samtidigt forekommer hvide Vadmelsbukser, der efter Thurah 
maa have været Underbukser. Efter hans Beskrivelse kunde det se ud, 
som om dansk Amagernes Bukser fyldte mere end de hollandske. Sammen
holder man hans Beskrivelse med Jernskægs korte Karakteristik af Hol
lændernes »Buxe-breed« og med Pontoppidans . . .»hans Underdeel meget 
bred og anselig«, saa synes der dog ikke at have været synderlig Forskel. 
Med en brun Klædning, blaa og rød Uldenskjorte og sort Hue kunde en 
Danskebysmand meget vel have set ud omtrent som Portrættet af Christian 
Siegfred Hammeløw (Fig. 101) i Aaret 1723, omend med kortere Trøje. 
Selv de hvide Strømper kan han have haft saavel som hvid Halsklud. 
De første nævnes i et Skifte fra en Fæstegaard i Tømmerup i 1715. Seks 
Hørgarns Halsklude og en Halskrave nævnes 1710 i Skiftet efter Søren 
Gurresen Smed, Husmand i Sundbyvester. I 1670 nævnes en Lædertrøje og 
et Par Læderbukser, 1675 omtales gule Læderbukser. Efter Anders Svend
sen, Møller i det østre Møllerhus paa GI. Amager, nævnes, 1693, 2 (Par) 
Skindbukser og en Skindtrøje med 3 Dusin Sølvknapper (han havde ogsaa 
Sko med Sølvspænder). Skindtrøje med Livstykke fandtes 1696 paa en 
Gaard i Taarnby, og senere forekommer saavel Skindtrøjer som Skind
bukser ikke saa sjældent. Efter Betegnelsen gule for Læderbukserne og
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Sølvknapperne i Skindtrøjen, kunde det se ud, som om man noget havde 
fulgt en andre Steder i Landet hyppigt forekommende Skik: Anvendelse 
af Skind til Dragter, ofte smukt prydede med Udsyning og Sølvknapper. 
Af og til, men langt fra i alle Skifter, forekommer Kjol eller Kjortel, der 
maaske fra Begyndelsen har betegnet Overtøj. En lang Frakke er i alt 
Fald Manden paa Billedet af Senn(?) iført (Fig. 129). I 1740 nævnes efter 
Gaardmand Rasmus Andersen i Sundbyøster ... en sort Klædning, bestaa- 
ende af Trøje, Bukser og et Par Hoser ... samt en brun do. Aaret efter 
findes hos en Husmand i Sundby vester en graa Klædes Klædning, som 
bestaar udi Kjol, Vest og Bukser. Samme Aar fandtes efter Mads Jensen 
Dank, Skoleholder i Sundbyøster, baade brun og sort Klædes Kjortel, 
Vest og Bukser, foruden 4 Dusin Sølvknapper m. m. I 1740 erne begynder 
Angivelse af Sølvknapper i Brystduge. Er dette end enkelte Spor af den 
nye franske Mode med Kjol og Vest, saa vedblev dog Trøjerne at være 
det overvejende en lang Tid endnu. De ses da ogsaa paa alle Stikkene 
fra Tiden omkring 1800. Da Gliemann i 1821 til Thurahs Beskrivelse kan 
angive Trøjens Farve som sort med grønt Foer, maa han vel have set 
disse Trøjer i Brug. Grønt Foer i Trøjen kendes ogsaa fra den lille Figur 
af en Amagermand fra den kongelige Porcelainsfabrik (Fig. 119), men Trøj
erne huskes dog nu ikke mere af danske Amagere, som til det sidste bar 
Hollændernes Hverdagsdragt med Slagbul, Udentrøje og Lærredsbukser. 
Endnu i 1870 erne skal en enkelt Mand have baaret denne Dragt. En Idé 
om Mandsdragten i de danske Sogne giver nedenstaaende Skifter:

26. Juli 1667. Gundel Sal: Peder Børges Skifte, Maribolille: 1 rød Ulden
skjorte, 1 filimot (feuille morte d. e. dødt Blad, vel nærmest brun) Klædes
trøje, 1 Par blaa Bukser og en brun Trøje, 1 sort Livstykke, 1 sort foret 
Hue, 1 graa Kjol, 1 sort Hat, 1 Par hvide Vadmelsbukser, 1 Par sorte do., 
1 Par sorte Lærreds do., 4 Hørlærreds og 1 Blaarlærreds Skjorte. — 
6. Marts 1702 fandtes efter Lars Sørensen paa en Gaard i Kastrup: 1 sort 
Klædesklædning, som er Trøje, Bukser og Strømper, 1 fiolenbrun gammel 
Klædesklædning med Trøje, Bukser og Strømper, 1 Par gamle sorte Bukser,
1 blaa Uldenskjorte. Tvende Skjorter. — 3. Oct. 1715 fandtes i Boet efter 
Jens Jensen og Hustru paa en Fæstegaard i Tømmerup : 1 sort Klædes
trøje og Bukser samt 1 rød Klædestrøje, 1 fiolenbrun Klædestrøje, 1 blaa 
Klædestrøje og 1 Livstykke, 2 gi. blaa Trøjer, 1 Par sorte Vadmelsbukser,
2 Par gamle Vadmelsbukser, 1 Par sorte Strømper, 1 Par hvide do. — 
17. April 1741 fandtes efter Claus Tønnesen paa en Gaard i Kastrup: 1 brun 
Klædestrøje, 1 Par Bukser og Hoser, 1 rød Uldenskjorte, 1 sort Livstykke,
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1 Par hvide Kirsejs Bukser, 1 Par gi. brune Klædes Hoser, 1 Par gi. sorte 
Klædes Bukser, 1 Par gi. sorte Lærreds do., 1 brun Klædes Kjortel, 1 Hat, 
1 blaa Klædes Uldenskjorte, 1 gi. brun Trøje, 1 Par gi. hvide uldne Bukser 
og nogle andre gamle Gangklæder, 1 Par Støvler, 1 Par Sko. — 21. Oct. 1746 
fandtes efter Rasmus Olsen paa en Gaard i Kastrup: 2 Par Kirsejs Bukser, 
1 brun Klædes Skødtrøje, 1 do., 1 do., 1 blaa ulden Trøje, 2 do., 1 Par sorte 
Lærredsbukser, 1 sort Skødtrøje, 1 Par sorte Bukser, 1 Par do., 1 Par sorte 
Lærredsbukser, 1 rød Klædestrøje, 1 Livstykke, 1 do., 1 do., 1 Brystdug 
med 6 Sølvknapper, 1 bunden Nattrøje, 1 Par sorte Klædes Strømper, 1 Par 
brune do., 1 Par do., 1 sort foret Hue, 1 hvid Undertrøje, 2 Par hvide 
Strømper, (1 Par?) Kirsejs Bukser, 1 hvid Skindtrøje, 1 Par hvide Vadmels 
Bukser, 1 gi. Undertrøje, 1 gi. Livstykke, 1 Par gi. Rejsebukser, 1 Par do., 
1 Par sorte Lærreds Bukser, 1 gi. Undertrøje, 1 gi. bunden do., 4 Filigran- 
Sølvknapper og 2 smaa do., 13 Hørlærreds Skjorter. — De her anførte 
Skifter er blandt de rigeste indenfor et Tidsrum af ca. 100 Aar før Thurahs 
Dragtbeskrivelse. De svarer i Virkeligheden ganske godt til denne, men 
beviser desuden, at brunt har været brugt omtrent lige saa meget som 
sort. Det er hovedsagelig de samme Dragtdele, som nævnes i dem, kun 
er de stigende i Antal. — Saavel Manden som Drengen paa Senns Billede 
(Fig. 130) har mørke Ærmer under Slagbullen, rimeligvis sidder disse paa 
en bunden Trøje eller en Undertrøje og har været brugt til Daglig- og 
Hjemmedragt. Det til Fig. 130 svarende Billede »Kirkedragt i Taarnby paa 
Amager«, udstillet 1808, synes desværre at være sporløst forsvunden, hvad 
der er et beklageligt Tab, formodentlig ogsaa for Mandsdragtens Historie 
fra Tiden c. 1800. — Saa rig som den hollandske Amagerdragt har den 
danske ikke været, selv om den i mange Henseender har lignet Hollæn
dernes. Det gammeldags Præg ved Dragten er tidligt begyndt at svinde. 
Kvindedragternes Liv efter Moden har betegnet et Brud og den begyn
dende Opløsning af Traditionen. Omtrent et halvt Hundrede Kvinder fra 
dansk Amager bruger endnu deres Festdragt, men kun ved meget højtide
lige Lejligheder. Dragtens enklere Former er nu til Dels optagne af Hollæn
derne, idet »Siettøj«, som disse kalder de rynkede Dragter i Modsætning til 
de foldede, fortrænger de foldede Dragter, som var mere besværlige at 
fremstille og behandle. Men til Trods for, at Danskebys Dragter er enklere 
end de foldede Dragter, virker de dog pompøst med sine store og rige Sølv
smykker og sine gode Stoffer. Det er kun Skade, at ogsaa disse Dragter er 
ved at forsvinde.

162



AMAGERVÆVNINGER
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aa langt omtrent som Skifterne fra de danske Sogne gaar tilbage fore
kommer Sengeomhæng og Sengetæpper. Der nævnes trykte Kattuns

Omhæng, blaa og grønne Raskes Omhæng. Man finder grønt Drejls Senge
tæppe og flamsk Sengetæppe. Flamske Bænkedyner og Hynder er lige
ledes nævnte, saa vel som skaanske Sengetæpper og Vaar. Ind i det 18. 
Aarhundrede nævnes grønt, blommet Omhæng, Ulddamaskes, Silkeda
maskes og trykt Lærreds Omhæng. Men langt hyppigere end disse Sorter 
forekommer hjemmegjort Tøj til Omhæng, der angives som grønt, grønt 
og hvidt, en enkelt Gang gult og blaat. Ofte er Stoffet angivet som uldent 
og linned, og det kan forekomme i grønt og rødt samt i Tærningsmønstre. 
I 1701 nævnes efter Anne Gudmandsdatter, Gaardkone i Ny Hollænderby 
4 Stk. Gardiner med Kappe og Tæppe af grønt og hvidt, blommet, hjem
megjort Tøj. Maaske drejer det sig allerede her om de typiske grønne og 
hvide, mønstrede Amageromhæng. Det er dog muligt, at Konen ikke var 
fra Amager, og Sengeomhænget kan derfor være uden Betydning, men 
efter Niels Cortsen, Gaardmand i Sundbyvester, nævnes i 1755 et Omhæng 
til Sengen i Stuen af blommet, hjemmegjort Tøj, ansat til 9 Sldr. Det er 
saaledes utvivlsomt, at Amagerne ikke alene har vævet glatte, men ogsaa 
mønstrede Sengeomhæng. Desværre findes, som før nævnt, ingen hol
landske Skifter fra den Tid, saa ad den Vej kan intet paavises for St. 
Magleby Sogn. Nulevende Personer saavel fra dansk som fra hollandsk 
Amager mener, at der vel var Forskel i Dragterne, men at Syninger og 
Sengeomhæng var de samme for begge Sogne. Hvilke var nu de Mønstre, 
som man i det 18. Aarhundrede vævede? Det er saa heldigt, at der findes 
et dateret Stykke af et Sengeomhæng, som er grønt og hvidt, blommet, 
d. v. s. mønstret, uldent og linned, og godt kan kaldes hjemmegjort, thi 
ved hjemmegjort förstaas i Almindelighed paa Landet Stoffer, som er 
fremstillet af Uld og Hør vokset paa Stedet, tilberedt samt spunden af 
Husets Kvinder, men i ikke faa Tilfælde vævet af Landsbyvæveren. Om
hængstykket stammer fra Dragør og tilhører Dansk Folkemuseum. Pl. XV 
viser dette Stykke, som har Mønsterislæt af grønt Uldgarn paa Lærreds
bund. Det symmetriske, med Baandslyng i Spidsruder inddelte Mønster har 
endnu ren Renaissancekarakter; men Aarstallet 1747, som findes i Baand- 
slyngningen over hver Rude med Fugle, fortæller, hvor længe Tekstil
mønstre kan leve efter deres Types Fremkomst. Væven har haft Spids-
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forretning, idet Aarstallet staar rigtigt tre Steder midt i Billedet, medens 
det ved Siderne staar omvendt paa alle de tilsvarende seks Steder. Det, 
som Væverne kalder Spidsforretningen er en Ordning af Væven, hvorved 
man kan væve symmetriske Mønstre med de samme Redskaber, der ud- 
fordres til et Mønster af Størrelse som den ene Halvdel. Mønstrets Halvdel 
gaar ikke her, som man ved første Øjekast skulde tro, kun fra Midten af 
den ene Rude med Bladene til Midten af Ruden med Fuglene. Den gaar 
helt over til Midten i de næste Blade. Naar man ser nøje til, er nemlig 
nok hver Bladrude symmetrisk, men de lodrette Rækker af dem til højre 
og til venstre er ikke helt ens, selv tilfældigt Slid fraregnet. Ikke heller er 
de to Fugle, der vender Hovederne mod hinanden, helt ens, men har hver 
for sig sit Spejlbillede i Ruden ved Siden af. Mønstret, der her er 17 cm 
i Højde og 12,5 cm i Bredden, kunde saaledes paa samme Væv og med 
samme Forretning have synet dobbelt saa stort.

Der er heller ingen Tvivl om, at man har brugt Sengeomhæng med 
større Mønstre i det 18. Aarhundrede. Saavel danske som hollandske Ama
gere har anvendt en Art Omhæng af Uld og Linned, vævet med samme 
Teknik som de sønderjydske Rylagen eller Riflaken (Beiderwand). De an
vendtes i det 19. Aarhundrede til daglig i grønt og hvidt, til Stads i rødt 
og hvidt og findes den Dag i Dag i Privateje mange Steder paa Amager. 
Vævningen er en Dobbeltvævning i Mønstret, medens de to Lag er sam
menvævede i Bunden. Amagerne kalder den Side Retten, hvor Mønstret 
viser sig mørkt paa stribet, lys Bund, medens man i Sønderjylland kalder 
den anden Side, med lyst Mønster paa mørk Bund, for Retten. Man kan 
derfor straks paa Sømningen af et Omhæng se, hvor det stammer fra, 
forudsat at den gamle Søm er bevaret. Et af disse Mønstre, som nu kun 
kendes fra to Stykker af et Sengeomhæng (Dansk Folkemuseum), ses 
paa Pl. XVI. Efter sin Type stammer det fra Slutningen af det 17. Aar
hundrede. I sin Ornamentik er det snarest nederlandsk paavirket. Væv
ningen har grøn ulden Mønsterislæt paa Hørgarns Bund. — Fra Lille Valby, 
ved Roskilde Fjord, er til Dansk Folkemuseum kommet to Stolehynder, 
hvis Betræk er opgivet som Dragørvævning. De er udført med denne 
Teknik og har Amagerretsiden udad. Betrækkene, der har rød Mønster
islæt paa Lærredsbund, er sammensyet af saa smaa Stykker, at man 
ingen Steder ser en samlet Mønsterrapport. Paa hosstaaende Afbildning, 
Pl. XVII, er Mønstret tegnet samlet op, talt Traad for Traad efter de for
skellige, sammensyede Stumper. Det er ikke kendt nu fra andre Eksem
plarer. Oprindelig stammer dets Type vel ogsaa fra Slutningen af det 17.
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Grønt og hvidt Sengeomhæng, 1747. Fra Dragør. 
Efter Original i Dansk Folkemuseum.



Grønt og hvidt Sengeomhæng. Fra Amager. 
Efter Original i Dansk Folkemuseum.
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Aarhundrede. Med sine to svævende Engle har det haft Betingelser for at 
være yndet paa Amager, hvor saadanne Engle, som ganske vist var et 
i Baroktiden overalt almindelig brugt Dekorationsmotiv, holdt sig meget 
længe og var meget brugt i flere af Øens rige Syninger. — Et andet Mønster 
fra Dragør med svævende Engle ses Pl. XVIII. Det kendes nu ogsaa kun i 
et enkelt Eksemplar paa Dansk Folkemuseum. En Variant findes dog i 
den Frøken Tobiesen, Datter af afdøde Dyrlæge T. i Gjevninge, tilhørende 
Samling. En nulevende Amagerinde i 60 erne husker Mønstret fra forskel
lige Steder paa Øen, hvor hun i sin Barndom har set det. Med sine store 
Tulipaner og andre Blomster peger Mønstret paa Tiden omkring 1700. At 
der har eksisteret flere af dem til 1860—70, kunde tyde paa, at man er 
vedblevet at væve dem længe efter deres Fremkomst. — Endnu et paa 
Dansk Folkemuseum værende Mønster kendes kun fra to Stykker af et Om
hæng, som er udført med grønt Mønsterislæt paa Hørgarnsbund, Pl. XIX. 
Med sine Baldakiner og forholdsvis spinkle Ornamenter, mellem hvilke 
visse Partier er fyldt med et lille Grundmønster, maa det have sin Op
rindelse fra Regencetiden, og kan her i Landet være fremkommet i Slut
ningen af Frederik IV’s eller snarere i Begyndelsen af Christian VI’s Tid. 
Hyppigst forekommende er Mønstret paa Pl. XX, som forefindes i to Va
riationer, den ene med, den anden uden et Par smaa Fugle i Toppen af 
dets ene Motiv. Dansk Folkemuseum ejer flere af disse Omhæng i grønt 
og hvidt, Amagermuseet ejer mindst to hele Omhæng i rødt og hvidt. 
Mønstret kan jævnlig findes eller dog spores i Privateje paa Amager. Fra 
Gaarden Søholm i Hvidovre Sogn, vesten for København, er desuden til 
Dansk Folkemuseum kommet et helt Omhæng med Tæppe, vævet i rødt 
og gult, med dette Mønster. Paa et af Stykkerne er indvævet Jens Larsen 
1844 Bente Jørgensen, samt en Bort, hvis Tegning formodentlig er gjort 
samtidig med Vævningen og staar ganske fremmed overfor Flademønstret. 
Traditionen vil vide, at dette Omhæng er vævet paa Gaarden. Det er 
muligt, at Traditionen har Ret, men det er ogsaa muligt og mere sand
synligt, at Omhænget er vævet efter Bestilling paa Amager, hvor man fra 
gammel Tid har kunnet mestre denne indviklede Teknik, som iøvrigt ikke 
kendes paa Sjælland. Der findes ganske vist et enkelt Gardin med dette 
Mønster, forneden forsynet med flettet Træd (eller Trend), men det beviser 
kun, at Gardinet sandsynligvis har været i Brug paa Sjælland ligesom de 
to nævnte Hynder. Bønderne fra gamle Københavns Amt havde rig Lej
lighed til at træffe Amagere i København. Som de Handelsfolk Amagerne 
var, drog de desuden rundt mange Steder i Landet, og Indflydelse fra
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Amager kan spores i betydelig Grad i Hvidsømarbejder i gamle Køben
havns Amt og Frederiksborg Amt, ja, endogsaa i gamle Roskilde Amt. 
At den med Navn forsynede Vævning skulde være importeret til Søholm 
fra Slesvig er ganske udelukket, da den har Navnet paa Amagernes Ret
side. Desuden fandtes — indtil 1921 — af dette paa Amager hyppige Møn
ster kun eet Stykke af et Omhæng paa Flensborg Museum, og eet Stykke 
i Thaulowmuseet i Kiel, saa disse Stykker har formodentlig hørt til samme 
Omhæng og er vel solgt af en Antikvitetshandler. Sauermann1 af bilder Møn
stret paa Tavle 31. At det virkeligt drejer sig om et Stykke af et Amager
omhæng og ikke et slesvigsk, ses ganske tydeligt af de to lyse Strimler, 
som sidder foroven og forneden af Stykket, og hvis Paasætning nøje 
svarer til den Maade, hvorpaa Amagerne plejer at sætte Belægning for 
Enderne af deres Omhæng paa Vrangsiden. Det er netop hvad Amagerne 
kalder Vrangen, der er vist paa Dr. Sauermanns Afbildning. Mønstrets 
Oprindelse maa være fra 1. Halvdel af det 18. Aarhundrede, men det har, 
efter dets hyppige Forekomst at dømme, rimeligvis været vævet i lang Tid.

Det er sandsynligt, at Dam ask vævninger af forskellig Art, samt Dob
beltvævninger har afgivet Motiver til disse Amagervævninger, der for
modentlig, i hvert Fald fra først af, er vævet af professionelle Landsby
vævere, men af Garn spunden i Hjemmene. I næsten alle de danske 
Amagerskifter forekommer Rok, men ikke ofte Væv. I de bevarede hol
landske Amagerskifter finder man derimod i Dragør Væve, baade hos 
Søfolk og andre, som ikke var professionelle Vævere. Den 9A 1818 findes 
f. Eks. en Egevæv til 40 Rdl., d. 16/i forekommer en Egevæv med Tilbehør 
til 30 Rdl., medens d. 9/6 samme Aar er nævnt en Væv med Tilbehør til 
8 Rdl. De følgende Aar nævnes Væve fra 6 til 10 Rdl., ogsaa Egevæve 
med Tilbehør. Er det Vævens daarligere eller bedre Tilstand, der gør 
den store Forskel i Værdien, eller er de dyreste en mere kompliceret 
Konstruktion, saa de kan have været brugt til at væve Sengeomhængene 
paa? Traditionen paa Amager siger, at Sengeomhængene er vævet i 
Dragør, men af hvem og hvornaar er det ikke lykkedes at finde nogen 
eller noget, som kunde give Oplysning om. I Dannemarks Speil eller Efter
retninger om den Verdslige Stand, 1767, Spalte 192, hedder det: »Dragøe 
er et Søe-Sted, bestaaende af 2 Gaarder, omtrent 400 Huse. .. . Den største 
Deel af Byens Indbyggere bestaaer af Skippere, Lotser og andre Søefarende, 
hvis Koner mestendels alle nære sig af at væve, medens Mændene fare 
til Søes.« Om Konerne ogsaa har vævet Sengeomhæng, er desværre fore
løbig umuligt at besvare. Rendingen i disse Vævninger bestaar af Hør-
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Tegning efter Stolehynder, sammensyede af smaa Stykker Tøj.
Rød og hvid Dragørvævning. Dansk Folkemuseum.



Grønt og hvidt Sengeomhæng. Fra Dragør. 
Efter Original paa Dansk Folkemuseum.
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garn, som oftest ufarvet, bleget eller delvis bleget Garn. Fire Traade 
plejer at følges ad i Harnisksnørenes Søl. Derfra skilles de ad for at kunne 
væve i Toskaft med Hørgarns-Islætten. Dette kan gøres ved, at de gaar 
gennem to Skaft foran Harniskbrædtet. For hver fire af de ufarvede 
Rendegarnstraade gaar en Rendegarnstraad, der sædvanlig har samme 
Farve som den dobbeltraadede uldne Mønsterislæt. Enkelte af denne Slags 
Vævninger har dog ogsaa disse Traade af samme Farve som den øvrige 
Rending. Disse Traade udkræver ligeledes to Skaft foran Harnisksøllene. 
For hvert uldent Islæt indvæves et Hørgarns Islæt af Farve som Garnet 
i Harnisksøllene. Disse løftes — i gamle Dage ved at trække i Snore, i 
nyere Tid vilde det gøres lettere med en Jacquardmaskine — efter en kva
dreret Mønstertegning, og samtidig løftes skiftevis et af Skaftene med det 
farvede Hørgarn, naar det uldne Islæt slaas ind, saaledes at den farvede 
Rending — Bindekæden med et moderne Ord — altid væver i Toskaft med 
det farvede Mønsterislæt. Hvis man vil væve Amagerretsiden opad, løfter 
man de Harnisksnører, der svarer til Kvadraterne i Bunden af Mønstret. 
Vil man væve Slesvigretsiden opad, løftes de Harnisksnører, der svarer 
til Figurernes Kvadrater. Det ufarvede Hørgarns Islæt skal altid væve i 
toskaftet Binding med den ufarvede Rending. Det kan gøres ved Hjælp 
af de to andre Forskaft. Harnisksnørerne røres ikke. Væves Amagerret- 
siden op, løftes hele den farvede Rending for ufarvet Islæt, væves Sles
vigretsiden op, sænkes hele den farvede Rending for ufarvet Islæt.

For at væve en Dobbeltvævning saavel i Mønster som Bund, vilde man 
have behøvet et betydeligt større Harnisk. Ved Anvendelsen af Forskaf
tene opnaaede man at kunne undvære Harnisksøl for den kulørte Ren
ding, hvilket vil sige en betydelig Forenkling af Arbejdet. Men derved blev 
Bunden stribet, hvad der dog i dekorativ Henseende nærmest er en Vin
ding for Am ager mønstrene, thi disse ser virkelig bedst ud paa deres Ret
side, medens de fleste slesvigske Mønstre virker bedst paa den anden 
Side. Med det hjemlige Materiale, Uld og Hør, har disse Vævninger væ
ret til Brug i Borger- og Bondehjem. De har intet af den Kostbarhed, som 
kendetegner de af højere Stænder brugte Luksusstoffer fra det 17. og 18. 
Aarhundrede, omend de er Forsøg paa at efterligne disse. Forbillederne 
kan have været broget Silkedamask og lignende, eller hvidt, nederlandsk 
Linneddamask, som de slesvigske Rylagen med Figurfremstillinger har 
efterlignet2. Sauermann har ogsaa fundet Tegninger til saadanne slesvig
ske Vævninger paa nederlandsk Papir1. Som Teknikken er ogsaa Møn
strene forenklet og afpasset til Materialet. Vævningerne er et typisk Pro-
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dukt af Landsbyhaandværk fra en god Tid, en Tid, hvor Folket forstod 
at forenkle Købstads- og Højerestands-Kultur saavel i Tegning som Tek
nik, og faa ikke alene noget brugbart, men noget virkelig godt ud deraf. 
Hvem har fra først af gjort denne Forenkling, og hvorledes har Forbin
delsen været mellem Slesvig og Amager? Har den i det hele taget været 
direkte paa dette Omraade eller har begge Steder faaet deres Teknik fra 
Holland? Der synes man nu ikke at kende denne. Men Hollands Almue
kultur er maaske næppe endnu tilstrækkeligt gennemstuderet, saa det er 
jo muligt, at Teknikken alligevel er kommet derfra. Det slesvigske Navn 
Rylagen, Riflaken kan være i Slægt med det hollandske Ord ruw (udt. 
ryv), der betyder grov, ru, ujævn. — Med det svenske Rødlaken, der 
menes at være en Forvanskning af Rye klaken, har det intet at gøre.

Selv om Vævningen af Sengeomhængene ligger saa langt tilbage, at 
ingen mere ved nogen rigtig Besked om, hvem der udførte dem, er der 
dog ingen Tvivl om, at Husflidsvævning har holdt sig længe paa Amager 
især i Dragør, hvor Væveriet endnu i 1887 indbragte 60—70000 Kroner3. 
Som det fremgaar af Dragtens Historie har Lærred været meget anvendt. 
»Lintøj« nævnes da ogsaa særskilt i mange Skifter, og det forefindes i 
store Mængder, saaledes nævnes efter Eva Laus Hansens i Kastrup 20. 
April 1675 bl. a. 40 Alen groft Blaargarns Drejl, 60 Alen finere Dito, 340 
Alen Hørlærred, 180 Alen Blaarlærred, 13 Par Hørgarns Lagen, 6 Par 
Blaargarns Dito, 14 Par Pudevaar ... medens det tidligere nævnte Skifte 
1677 efter Nille Sal: Jacob Jansens Raagaards i Ullerup bl. a. indeholdt 
376 Alen Hørlærred, 20 Par Hørlærreds Pudevaar, 20 Par Hørlærreds La
gen ... Naar man betænker, hvor ødelagt Øen blev under Svenskekrigen, 
er saadanne Beholdninger ikke 20 Aar efter denne saa meget mere be
mærkelsesværdige. Ganske vist hører disse Boer til de mest velforsynede, 
men ogsaa i mange andre Boer nævnes foruden Lintøj til Dragt og Senge
udstyr, store Mængder af Lærred i Alenvis. Man har aabenbart saavel 
blandt hollandske som blandt danske Amagere sat Pris paa at være vel
forsynet med Lærredsudstyr, og man har kunnet behandle Hørren — hvad 
enten nu Hollænderne har bragt denne Evne med sig, eller de har udvik
let den senere ved Forbindelse med deres Stammeland — thi det Lærred 
man udsyede, og som kendes fra det 18. Aarhundredes anden Halvdel, 
var af en usædvanlig fin Kvalitet.
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Grønt og hvidt Sengeomhæng. Fra Amager.
Efter Original paa Dansk Folkemuseum.



Grønt og hvidt Sengeomhæng. Fra Amager.
Efter Original paa Dansk Folkemuseum.



Fig. 135. Amagersypude med Tilbehør, udstillet i Chicago 1893. 
Efter »Art and handicraft in the woman’s building«.

AMAGERSYNINGER PAA LÆRRED

V
ed Syning forstaar man den Dag i Dag blandt hollandsk Amagere Ud
syning paa Lærred, medens Broderi — i Skifterne sædvanligt kaldet 
Baldyring — ogsaa nu kun anvendes om kulørt Uld- og Silkeudsmykning 

af Tørklæder m. m. Traditionen fortæller, at Syning har været udført paa 
Øen fra omkring 1700, hvilket synes at passe med Skiftefortegnelser. End
videre skal ifølge mundtlig Meddelelse de, der overlevede Pestens Hærgen 
i 1711, være bievne velhavende ved at arve de afdøde. I hvert Fald synes 
Øen at have haft gode Tider i det 18. Aarhundrede. Derom vidner Bo-

Fig. 136. Fedderhulspind, deri ISSP — TUD— 1787 (Privateje i Hjørring) og Fingerbøl af Sølv, 
Slutningen af det 18. Aarhundrede. Dansk Folkemuseum.
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have, Fajancer m. m. Fra anden Halvdel af det 18. Aarhundrede findes 
en Mængde »Syninger«, og det siges, at man da havde Rigdom paa fint 
Lærred, og at næsten alle Kvinder kunde »sy«. Først efter Krigen med 
Englænderne aftog Syningen, thi da var Landet blevet fattigt, man havde 
opbrugt sine Beholdninger af Lærred, og man var holdt op at dyrke Hør. 
At man har syet meget i anden Halvdel af det 18. Aarhundrede bevidnes 
af alle de mange syede Stykker, som endnu findes dels i Privateje paa 
Amager, dels paa Dansk Folkemuseum og paa Amagermuseet, og for
øvrigt spredte rundt omkring paa forskellige Steder i Landet.

Man vævede ikke om Søndagen, og naar man »havde Sletten inde«. 
Man vævede almindeligvis een Slet — d.v. s. saa langt et Stykke af Rende
garnet, som kunde slettes (klistres) i Væven — om Formiddagen og een 
om Eftermiddagen. Mens Sletten var vaad, spolede man, og kunde der 
spares lidt Tid fra Spolingen, syede man. Naar man skulde paa Besøg 
hos Naboerne, havde man sin Sypude med. Denne var firkantet, c. 50 cm 
lang og c. 30—35 cm bred og havde ved den ene Side en Lomme. Pudens 
Betræk var et eller andet Pragtstof, mønstret Silke eller Fløjl, besat med 
Guld- eller Sølvkniplinger. Ofte var Ejerindens Navn og et Aarstal syet 
paa med Guldgaloner. Paa den ene Langside var sat et Baand saaledes, 
at det ved Paasyningen afgav Rum til Anbringelse af Syrekvisiter, der 
hos de velstillede var af Sølv og bestod af Saks, Naalehus, Fedderhuls- 
pind (Pren) m. m., alt hængende i en lang Sølvkæde. I Naalehuset var 
ofte Rum til Fingerbøl. Et saadant af Sølv kunde være Fæstensgave fra 
den unge Mand til sin udvalgte. Desværre er det trods megen Efterspørg
sel ikke lykkedes at træffe paa nogen gammel Kæde med fuldstændigt 
Tilbehør. Paa Amager har det kun været muligt at opspore een Pude 
med Kæde og Tilbehør, men i restaureret Tilstand. Paa Chicagoudstillin- 
gen i 1893 var i Kvindernes Bygning udstillet den her gengivne pragtfulde 
Pude med sit rige Udstyr. Den tilhørte da Fru Holmblad f. Schack. Hvor 
den nu findes har det ikke været muligt at opspore. Medens Rekvisitter 
i Kæde forekommer ogsaa hos Østfriserne4, er Sypuden af Renaissance- 
Oprindelse og brugt i Holland. Den ses paa G. Metsus Maleri, Jægerens 
Gave (Fig. 88), hvor den rigtklædte Dame paa Skødet har et Hvidsøm
stykke og en Sypude, samt paa det Karel van Manderske Familiebillede 
(Fig. 61), hvor den ældre Kone paa Skødet har en Pude af Pragtstof. Paa 
den ligger hvidt Linned og Saks. Sypude ses paa Titelbladet af New Model- 
buch fra 1619 af A. Bretschneider, genudgivet af Wasmuth, Berlin 1892. 
Der fortælles, at i Aarene omkring 1800 sad de unge Piger med deres
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Sypuder om Eftermiddagen paa Sommersøn- »p 
dage og syede ved Vejkanterne paa begge Si- M 
der af Landevejen gennem Dragør. Sytøjet U? 
fyldte ikke altid saa meget, thi f. Eks. til tp 
Pudevaar blev Syningen ofte udført paa O 
Lærredsstrimler, og disse »Ragser« blev saa 
senere indsyede paa deres Bestemmelsessted.
— Syede Borter forekommer paa Pudevaar, Flg
Vuggelagner, Sengeklude, Syningsforklæder m. m. Disse udsyede Stykker 
blev under eet benævnede »Ragselstøj«. Ordet er sandsynligvis i Familie 
med det hollandske Rakje (i Flertal Rakjes), der betyder lille Række. Rag
selstøj skulde altsaa være Tøj prydet med smaa Rækker, d.v.s. Borter. Des
uden udsyedes Hætter og Hatte, Korsklæder, Slabbe og Haandtørklæder. 
Et udsyet Haandklæde skal have hængt ved Stuens Indgangsdør. Udsyede 
Haandklæder er meget sjældne. Ogsaa Haandklæder kunde være blaa- 
farvede. I et Skifte fra 3. Juli 1821 efter Neel Pittersdatter, Enke efter Skipper 
Dirch Wibrandsen, Dragør, forekommer »3 blaae Haandklæder«. De maa 
vel have været brugt til at hænge ved Døren til Stads. Har de været 
farvet i Indigo, som Lærredsdragtdelene m. m., har de i alt Fald ikke 
egnet sig til at tørre Hænderne paa. Mellemværket paa Puderne sad paa 
Amager, som overalt hos Bønderne til ind i det 19. Aarhundrede, paa 
god Renaissancemanér saaledes, at det gik om den Side af Pudevaaret, 
som vendte ud imod Beskueren (Fig. 179). Pudevaarene syedes altid par
vis, og Puderne laa hos hollandske Amagere altid ved Siden af hinanden 
paa Sengen, medens de hos danske Amagere, ligesom hos Sjællændere, 
laa ovenpaa hinanden. Allerede i 1660 erne forekommer Pudevaar med 
Knipling i et Skifte fra Maribolille (Maglebylille), medens Pudevaar med 
Syning først er nævnt Aar 1700 efter »forrige kgl. Toldbetjent paa Dragøe« 
Haldan Kresten Aagaard. De har dog sikkert været i Brug før, thi i 1702 
og 1703 findes de efter en Bomand i Ullerup og efter Husfolk i Ny Hol

lænderby. Sengekluden laa som en Slags 
Pyntelagen ovenpaa Sengetæppet. I Store 
Magleby kaldes den Sengestykke. Den bestod 
af to Bredder Hørlærred, c. 0,7 til 1,5 m 
lange, syet sammen med et smalt Mellem
værk, som kunde være kniplet, gazevævet 
(kaldet Silkeknipling) eller fileret. Sengeklu
den havde en bred Søm for den ene Ende og

Fig. 138. Forstørret Detaille 
af den hyppigste Witwerksbort. 

Nederst Openil.
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Fig. 139. Blaat Skaarkenskorsklæde. Syningens forreste Kant 25 cm. Bredde 10 cm. Privateje.

indenfor Sømmen en udsyet Bort, som paa hver Halvdel havde et mod 
Mellemværket opadstigende Mønster; den var altsaa beregnet til at ses fra 
Siden af Sengen. Der fortælles, at den brugtes lagt i brede Folder, og at 
den skulde ligge mellem Puderne. En Sengeklud med gammel Foldning er 
det dog ikke lykkedes at paatræffe. Den ses fremstillet paa Exners Billede: 
Fætres og Kusiners Besøg hos den lille nydøbte. I Skifter forekommer den 
første Gang i 1738 hos Husfolk i Maglebylille og i Ullerup. At Benævnelsen 
ikke har forekommet Skriveren helt lige til, fremgaar af Optegnelsen fra 
sidstnævnte Sted, hvor det hedder : 1 Linned Sengeklud kaldet. I de be
varede hollandske Skifter (efter 1812) nævnes den mange Gange, sædvanligt 
i Forbindelse med et Par Pudevaar, hvortil den passede i Syning. — Sy
ningerne var af flere forskellige Slags, men de falder dog i to Hoved
grupper: de der har ganske smaa, eller rent geometriske Mønstre, og de, 
som har en ejendommelig Dyreornamentik, blandet med Træer og Blom
ster. Til den første Slags hører Skaarkens, Witwerk og Dobbeltudskaar, 
til den sidste hører Platwerk og Enkeltudskaar, alt syet med hvid Traad, 
samt Flettestingssyning, der som oftest — paa nær Brudgomspungene — 
er udført med sort Silke. Flere af disse Sorter Syning er, som det vil 
ses, med god og rig Virkning anvendt til Udsmykning af samme Stykke. 
Skaarkens er den Syning, der har den mindste Variation. Den anven-
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Fig. 140. Del af et Skaarkenskorsklæde med Tætgang, Openil og smaa Parler i Kanten. Privateje.

des i brede Borter, f. Eks. paa Korsklæder, i smalle Borter paa smaa tre
kantede Børnekorsklæder og Børnelærredshuer, og i ganske smalle Borter 
mest til Randing af Enkeltudskaar, men den forekommer ogsaa sammen 
med andre Syninger. Ordet Skaarkens kommer antagelig af det hollandske 
Ord schoor (Flertal : schooren), som betyder Støtte, Skraastøtte, med Di
minutivendelsen ken : smaa Skraastøtter, hvad der svarer ganske nøje til 
det fremherskende ved Udseendet i denne Syning, hvis Udførelse ses 
stærkt forstørret paa Fig. 137. Lærredets Traade trækkes ud paa den ene 
Led af Tøjet, dog skal, med visse Mellemrum, et Par af Traadene blive 
siddende. Over disse syes nu rækkevis saaledes, at Syningen ordner de 
paa den anden Led gaaende Traade i smaa Knipper, hver bestaaende af 
to lige store Halvdele. Næste Række Syning danner ligeledes Knipper, 
dog ikke lige under de i første Række, men saaledes, at de to Halvdele 
tages fra hver sit Knippe i den foregaaende Række. Traadene bliver derved 
trukket skraat, skiftevis til højre og venstre Side i Række efter Række. 
Ved paa nogle Steder at samle 4 halve Knipper til eet, frembringes større 
Huller, der atter kan ordnes i Grupper, og derved kan dannes enkle Møn
stre, saa som Ruder eller Dele deraf, Trekanter, Timeglas og lignende 
Figurer (Fig. 139, 140). — Anvendes Skaarkens i smalle Borter, bliver to 
smaa Stave, hvis Sammentrækning ligger lige over for hinanden, samlet
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Fig. 141. Witwerkskorsklæde af meget gammel Type. Borten 3 'bi cm bred. 
Tilhører Fru Bøker, Strandlyst.

paa Midten, hvorved der fremkommer en Søm med en Række Huller. 
Langs Kanten af Skaarkens kan være stukket tæt over, d. v. s. syet en 
tæt Række lige Sting over 5 à 6 Traade, og ved Siden deraf kan være en 
Openil (Open — aaben). Til denne trækkes to Traade ud med tre Traades 
Mellemrum, og derefter sys over de tre Traade en fast tiltrukken Syning, 
som danner smaa Kvadrater paa Retsiden, paa Bagsiden dannes Krys, 
paa hvis ene Led der ligger to Sting. Openilen er den eneste Syning, der 
maa findes paa Sørgehætter og -hatte. løvrigt kan den forekomme sam
men med næsten alle de andre Syninger. Fig. 140 viser Skaarkens med 
Tætgang og Openil samt yderst i Kanten smaa Parler (Perler). Saavel 
Openil som smal Skaarkensbort forekommer i mange forskellige Landes 
Hvidsøm5. — Witwerk (hvidt Arbejde) forekommer baade i brede og smalle 
Borter. De brede Borter har sædvanligt enten Kanten stukket tæt over, 
en Skaarkens Hulsøm eller en Openil i Kanten. Undertiden forekommer 
to af disse Syninger som Kant. Syningen er ligesom Skaarkens udført i 
Stof paa hvis ene Led Traade er trukket ud. Hvis Witwerk skal danne 
en bred Bort, er denne oftest inddelt i Partier, mellem hvilke der staar 
2 à 3 Traade paa langs af Borten. Over disse Traade kastes for at de ikke 
skal glide, og derefter syes Mønstret dels med Stoppesyning og dels med 
Kastning. Mønstrene, der syes i talte Traade, bliver selvsagt geometriske, 
men de har større Variation end Skaarkensmønstrene. Totalindtrykket er 
dog som Regel et temmelig tæt, strengt Mønster, hvorfor Witwerk frem
for nogen af de andre Syninger anvendes til Sorg. Det bruges til Kors
klæder (Fig. 141, 142) sammen med Openilshætte og -hat, til smaa Børne- 
huer og -korsklæder, ligeledes til Sørgepudevaar, der dels kan have tre 
Borter af Witwerk, dels kan have en tæt ægte Knipling eller en Silke
knipling (d. v. s. en Gazevævning) i Midten med Witwerkskant paa Si
derne. Endvidere forekommer Vuggepudevaar og -lagner til Sorg med 
saadan Syning. I smalle Borter bruges Witwerk meget sammen med Plat-
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werk, navnlig til Pudevaar, der sædvanlig har tre brede Platwerksborter, 
adskilt af smalle witwerkede Striber. Hertil bruges næsten altid samme 
lille Mønster, der er forholdsvis aabent, og som i saa Fald er at betragte 
som en Hulsøm, der ikke betyder Sorg (Fig. 138). En eneste Gang er paa
truffet et S-Motiv blandet ind i det almindelige Witwerksmønster, der, 
randet med Skaarkens Hulsømme, sidder som smallere Borter om et 
udateret Enkeltudskaarens Pudevaar, antagelig fra Tiden c. 1770. Witwerk 
kan ogsaa forekomme som Midtparti med Platwerk paa hver Side, f. Eks. 
til Korsklæder. Ligesom Navnet er rent hollandsk, har Amagerne formo
dentlig faaet Syningen over Holland. Det kan ikke siges, om Syningen er 
medbragt eller den er kommet til Amager ved Forbindelser med Holland, 
hvor den endnu er hyppigt forekommende paa gamle Stykker fra Øen 
Marken, saavel paa Pyntehaandklæder som paa Dragtdele. Den anvendes 
dog der ikke til Sorg. Stoppesyningen er ligesom paa Amager afdelt ved 
2 à 3 Traade, hvor over der kastes imellem Partierne i Borten. Ogsaa 
Nordfriserne i Slesvig syede Stoppesyning paa denne Maade, der er meget 
hensigtsmæssig til at forhindre at Mønstret forskubber sig. Her som ved 
de vævede Sengeomhæng har der været Slægtskab mellem Friserne i 
Slesvig og Amagerne. — Dobbeltudskaar er en reticellalignende Syning, 
der anvendtes til de pragtfuldeste Hætter og Korsklæder til Stadsdrag-

Fig. 143. Witwerksbort af Vuggelagen til Sorg. Bredde 2,5 cm. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 144. Witwerkskorsklæde. Syningens Bredde 15 cm. Amagermuseet.

terne. Dens aabne Mønster tillod det røde Underfoer at skinne kraftigt 
igennem (Fig. 145—147). Den har sin Oprindelse fra den tidlige Renaissance 
i Italien, hvorfra den er vandret ud over Europa, dog saaledes, at hvert 
Sted paatrykte den sit Særpræg. Skønt dens Navn paa Amager ikke er 
hollandsk, er det, naar man betænker Amagernes Konservatisme og deres 
Samfølelse med Stammelandet, rimeligt at antage, at denne som de andre 
Syninger er naaet til Amager over Holland, men bevises kan det ikke, 
ligesaa lidt som det kan siges om Syningerne og Mønstermotiverne er 
medbragt eller senere kommet til Øen. Dobbeltudskaar anvendtes ogsaa 
til Borter og til Blanding med Platwerk. Først stikkes Kanten tæt over. 
Derefter overskæres langs denne med en Kniv de Traade, paa begge Le
der af Tøjet, som skal udtrækkes; de tilbageblevne danner et Net med 
kvadratiske, ret store Huller. For at Kniven ej skal glide, bruges en 
skraatstillet Synaal som Lineal. Derefter witwerkes de i Tøjet staaende 
Traade, d. v. s. oversys med Stoppesting. Saa sys Mønstret i Kvadraterne. 
Dette kan bestaa af hele Hjul, der sys i 4 Kvadrater med en Diagonal fra 
Hjulets Centrum ud i Kvadraternes Hjørner, eller den heftes til en kvart- 
cirkelformet Bue i Hjørnet. Ogsaa halve Hjul forekommer, sædvanligt om-
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Fig. 145. Dobbeltudskaarens Korsklæde. Syningen 33 cm lang, 15'/s cm bred. Privateje.

sluttende 4 Kvadrater med et afvigende Mønster. Hjulene har smaa Par
ler (Perler) i Kanten. Smaa Parler pryder ogsaa alle Korsklæder og Hæt
ter samt andre Lærredssager, hvor Syningen gaar ud til Kanten. Disse 
smaa Parler bestaar af tre Grupper Sting og har deres Forbillede i Ung- 
og Højrenaissancens smaa Stave, der forekommer i Kanten paa Linned6. 
Store Parler pryder nogle af Dobbeltudskaars Kvadrater og sys enten, 
som paa ældre Arbejder, paa en af Kvadratens Sider eller paa en i Kva
drathjørnet værende Trekant, dannet af Stoppesting. Parlen er her lige
ledes udført med Stoppesting. — I Kvadraterne kan desuden forekomme 
en Grund, der ligner Enkeltudskaar (se dette). Kvadraten deles da, ved to 
syede Linier paa hver Led, i 9 smaa Firkanter, i de fire slaas for Naalen, 
d. v. s. sys et Sting, der ligner et Knaphulssting, i hver Side. De her 
nævnte Grunde er de almindeligste, men andre kan forekomme, f. Eks. 
et Krys med en Ring om, eller et saadant heftet til fire Fjerdedelsringe, 
en i hvert Kvadrathjørne. Disse Grunde er brugt paa ældre Arbejder og 
ofte i Forbindelse med Hjul, som mangler de smaa Parler i Kanten. De 
ses paa Høllekens Syning (Fig. 146). Det her anvendte S-Motiv kendes i 
Dobbeltudskaar kun fra dette ene Stykke. I Platwerk findes det paa 
Fig. 153, og det forekommer paa gamle italienske Syninger, med hvilke 
Hølleken har mere Lighed end de øvrige Mønstre fra Amager i Dobbelt
udskaar, der væsentlig bestaar af Sammensætninger af Trekanter og Fir-
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Fig. 146. Dobbeltudskaarens Hjørne af en Hølleke. Indramning af Skaarkens Hulsøm. Privateje. 
Borten er 12,5 cm X 3,5 cm.

kanter. Selve S-Motivet gaar som Tekstilornament mindst tilbage til det 
13. Aarhundrede og findes bl. a. paa det berømte broderede Messeornat 
fra Gøss i Steiermark. (Det findes nu i Wien7). Den her afbildede Syning 
er fra den eneste hidtil paatrufne Hølleke i Dobbeltudskaar; de andre 
kendte Eksemplarer er udført i Platwerk. Antagelig gaar dens Udførelse 
tilbage til omkring Midten af 18. Aarhundrede, muligvis endnu længere.

Platwerk, Enkeltudskaar og Flettestingssyning har en Del Motiver til
fælles, og disses Oprindelse maa vel for en Del søges i det 17. Aarhun- 
dredes Navneklude eller Læreklude, som de kaldtes og egentlig bør kal
des. Det var først langt ind i det 19. Aarhundrede, at Lærekludene ikke 
fremviste stort andet end Bogstaver. Tidligere indeholdt de mange for
skellige Plante- og Dyremotiver; Bymærker, Vaaben, Symboler af forskel
lig Art, ja, endog bibelske Motiver kan findes paa Læreklude. Det er 
ogsaa muligt, at Renaissancens Mønsterbøger har bidraget til at sprede 
Syningsmotiver, skønt ingen Mønsterbog hidtil er funden paa Amager. 
Der findes dog tillige mellem Amagersyningerne mange Motiver af mid
delalderlig Oprindelse, hvad enten disse nu er gaaet direkte i Arv fra 
Moder til Datter, eller de har passeret gennem Mønsterbøger og Lære
klude for at naa Amager. — Traditionen vil vide, at Platwerket er det 
yngste af de tre Syninger med Dyremotiver, medens Enkeltudskaar skulde 
være det ældste. Ikke desto mindre er det ældste daterede Stykke, som 
kendes, en Platwerks Sengeklud fra 1754 med to tilhørende Pudevaar. 
Nu kunde det naturligvis bero paa en Tilfældighed, at der ingen saa gamle 
daterede Stykker af de andre Syninger kendes, men det kan næppe være 
en Tilfældighed, at Motiverne er flere og ofte fornuftigere formet i Plat
werk end i Enkeltudskaar og Flettestingssyning, saa at Motiver, som i de 
sidste Syninger er nærmest uforstaaelige, bliver lettere at opfatte i Plat-
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Fig. 147. Blaafarvet Dobbeltudskaarens Hætte. Privateje.

werk, saaledes f. Eks. den lille Enhjørning, som ses ved Englen paa Pude- 
vaaret Fig. 171. Ældre end den nævnte daterede Sengeklud er dog nogle 
udaterede Stykker, dels nogle Ragser af forskellig Bredde, dels nogle af 
de paa Strandlyst værende førnævnte Hætter og Korsklæder, der mulig
vis kan stamme fra Pene Grith, altsaa fra Slutningen af det 17. Aarhun- 
drede. Der er derfor næppe særlig Grund til at tro, at Platwerket skulde 
være yngre end Enkeltudskaar, selv om det først gradvis naaede sin fulde 
Blomstring. Paa Fig. 149 ses en stærkt forstørret skematisk Tegning af en 
Detaille af Platwerk med Syningen i sin rigeste Teknik, indeholdende saa- 
vel Dobbeltudskaar som tæt Syning, talt efter Traad o. a. m. Ser man

Fig. 148. Platwerks Korsklæde, meget gammel Form. Tilhører Fru Bøker, Strandlyst. 
Bortens Bredde 3 72 cm.
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paa Korsklædet (Fig. 148) repræsenterer dette hovedsagelig den tætte Sy
ning, medens Ragsen (Fig. 150) hovedsagelig repræsenterer det partivise 
Dobbeltudskaar. De retvinklet bøjede Baand paa Korsklædet samt de 
opad og nedad gaaende Spidser i Midtpartiet er udført i tæt, efter Traad 
talt, Syning, som kaldtes Udkast; det er tre over seks Traade gaaende 
Sting (to over fire kan forekomme). Den ene Gruppe Sting begynder altid 
midt under den foregaaende. Betegnelsen »Udkast« forekommer ganske 
moderne i Modsætning til de mer eller mindre hollandske Ord for de 
andre Dele af Syningen. Men da det er det eneste Navn, der er opgivet 
— og det af Emma Eckmann, den bedste Kender af Syningerne paa Ama
ger —, bibeholdes det her. Det er for saa vidt betegnende, som den tætte 
efter Traade talte Syning altid udførtes først og angav Mønstret, fyldt 
paa de ældre Arbejder, i Kontur med Netværk til Fedderhuller m. m. paa 
de yngre Arbejder. De halve otteoddede Stjerner kaldes Printstar, fordi 
Stingene staar lige, som om de var prentet, d. v. s. parallelt med Tøjets 
Traade, medens de smaa Stjerner hedder Skakstar paa Grund af sine 
skraa (skakke) Sting. De runde Hullers Navn er Aalkes eller Ovekes. 
Det første har sandsynligvis samme Oprindelse som oegelken, der i hol
stensk Dialekt betyder Vævningen Gaaseøjne, det andet er det hollandske 
oogjes — smaa Øjne. Endelig ses en Gruppe af tre smaa Huller med et 
enkelt ud for det midterste, hvori der er slaaet for Naalen, d. v. s. syet 
et knaphulsstingslignende Sting i hver Side. Paa senere Arbejder findes 
dette udsyede Hul med et klart paa hver af de fire Sider, og Gruppen 
bærer da Navnet Feter- eller Fedderhuller, som det nu udtales, af det 
hollandske Veter, veteren, der betyder Snor og at snøre, og som saaledes 
oprindelig har betegnet Hullerne som sammensnøret med de fire Sting 
(Fig. 149, C). Endelig er der langs de retvinklede Baand syet en skraa Række 
af smaa Kvadrater. Denne Syning kaldes Stikkels af det hollandske 
Stiksel, d. e. Broderi. I Kanten findes Openil og smaa Parler.

Ragsen (Fig. 150) mangler ganske den tætte Syning, Udkastet, og kunde 
paa en vis Maade næsten regnes til Dobbeltudskaarsarbejderne. Dog reg
nes i Almidelighed, at disse skal have Dobbeltudskaar over hele Borten 
og ikke som her partivis. Desuden forekommer her smaa Trekanter af 
Enkeltudskaar samt enkelte Fedderhuller. Af anden Syning findes her 
Stikkels, som indrammer Kryssene. Baade Grundene og de smalle wit- 
werkede Borter er saavel paa denne Ragse som paa Fig. 151, 152, 153 afvi
gende fra det, der senere bliver almindeligt paa yngre Syninger; saaledes 
mangler ganske de smaa Parler paa Hjulene, det er de Cirkellinier, som
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sys gennem 4 kvadratiske Huller. Endvidere findes nogle lodrette og vand
rette, aflange Huller langs Kvadraterne i Krysset paa Fig. 150 og paa 
Figurerne mellem S-Formerne paa Fig. 153. De forekommer ogsaa paa 
andre tidligere Arbejder, bl. a. paa to af Korsklæderne fra Strandlyst og 
paa den her afbildede Svøbeliste (Fig. 152, se tillige S. 34) og flere andre 
Steder. S-Motivet, som findes blandt det tidligste Dobbeltudskaar, findes 
ligeledes paa et af disse Korsklæder fra Strandlyst omtrent med de samme 
Udsyninger i Dobbeltud- 
skaaret som paa den her 
afbildede Ragse. Geome
trisk Platwerk forekom
mer dog ogsaa i rigere 
Udvikling, randede med 
de til Dyremotiverne 
brugte Witwerksborter, 
og udført paa samme 
Maade som de geome
triske Bestanddele, der 
findes blandede mellem 
Dyremotiverne. Eksemp
ler herpaa ses i Figu
rerne 154, 155, 156, 157, 
som viser Bort af et 
Vuggelagen, en Senge
klud og en Pudevaars 
Ragse samt Detaille af 
en anden. Paa Sengeklu
den ser man fire Høns i Vinklerne mellem det af fem Kvadrater i 
Dobbeltudskaar dannede Kors. Ogsaa paa Pudevaars Ragsen (Fig. 157) 
kan man se, hvorledes Fugle begynder at liste sig ind. Denne Ragse 
har den for Amager-Pudevaar typiske Udsmykning med tre Borter sat 
omkring Enden af Vaaret; her er en bredere i Midten med en smallere 
paa hver Side, adskilte fra hverandre ved Witwerksborter. Tre lige brede 
Borter kunde ogsaa forekomme, ligesom den midterste, bredere Bort kunde 
været syet til Vaaret med en aaben Pyntesøm, der indgik som Led i Ud
smykningen, mens de smallere Borter er syet i selve Vaaret.

Langt talrigere end denne Art er dog Syningerne med Dyremotiver. 
Det er ikke alene i Tal disse er betydeligere, det er ogsaa i Dekoration

Fig. 149. Forstørret Detaille af Platwerk. A Aalkes. B Udkast. C Fed
derhuller. D Skakstar. E Store Parler. F Halve Hjul. G Witwerk. 
H Enkeltudskaarsgrund. Efter Tidsskrift for Kunstindustri 1898.
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Fig. 150 og 151. Ragsestykker. 10 cm og 6 ‘/s cm brede. 
Dansk Folkemuseum.

Fig. 152. Stykke af Svøbelist. Borten 5,2 cm bred. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 153. Stykke af Pudevaarsragse. 14 cm bredt. Dansk Folkemuseum.

Fig. 154. Bort af Vuggelagen, Detaille i omtrent virkelig Størrelse. Privateje.
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Fig. 155. Bort — gengivet i hel Bredde — af en Plat- 
werkssengeklud med overvejende geometrisk 

Mønster, dog forekommer fire smaa Høns i 
Hjørnerne ved Dobbeltudskaarskorset. 

Privateje paa Amager.

og i Komposition. Selv om en Del af 
de enkelte Motiver kan føres tilbage 
til Læreklude, saa er det en god 
fladefyldende Helhed, der er frem
bragt af dem, en Helhed, hvortil 
Lærekludene ikke frembyder Mage. 
Snarere skulde man tro, at Væv
ninger har givet Idéen dertil. Paa 
italienske Billeder afbildes i den se
nere Middelalder og i Ungrenaissan- 
cen undertiden Duge og Haandklæ- 
der med blaa Borter. Talrige af den 
Slags Vævninger, der i et Inventar 
fra 1492 kaldes »efter Perugiamode«, 
findes i Maleren Prof. Rocchis Sam
ling, og er alle fra Perugias Omegn8. 
Mønstret er slaaet i med Skytte, har 
løs Skudeffekt og gaar over hele 
Bredden. For ikke at faa for lange 
løst liggende Traade er Mønster
islætten paa Retsiden bunden af i et 
mer eller mindre regelmæssigt Møn
ster, medens der i de hvide Mellem
rum forekommer Smaafigurer af 
blaat, nødvendige for at forhindre, 
at Mønsterislættens Traade ligger for 
lange og for løse paa Vrangsiden. 
Højst sandsynlig har lignende Væv
ninger været kendt andre Steder. 
Taulow Museet i Kiel har en sort
mønstret (paa hvid Bund), som me
nes at være tysk. Sengeomhænget 
fra 1747 (Pl. XV) er vævet paa en 
noget lignende Maade, omend det 
er et Flademønster og ikke en 
Bort; saa helt uden Vævninger 
med løs Skudeffekt har Amagerne 
ikke været. Dyrene i deres Plat- 
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Fig. 156. Af en Pudevaarsragse. 2/3 Størrelse. Privateje.

Fig. 157. Pudevaarsragse. Bredde 20 cm. Tilhørte Selskabet Hedebosyningens Fremme.
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Fig. 158. Sengeklud fra 1754. 
Den ældste kendte Datering. 
Borten 8 cm br. Sml. Fig. 159. 

Dansk Folkemuseum.

werk er syet med de før omtalte traadrette Sting, 
som højst sandsynligt efterligner de farvede Møn
sterislæt med Afbindingerne, medens Bunden, i 
Lighed med Bunden i Vævningerne, er fyldt med 
smaa Figurer, enten i samme tætte Syning som 
Udkastet, eller med gennembrudte Partier af En- 
keltudskaar, Fedderhuller eller Aalkes. Har Væv
ninger givet Impulser til Amagernes Udfyldning 
af Rummet, saa har de sikkert ogsaa givet Møn
stermotiver til Syningen. Dreger9 nævner mellem 
de Dyr, som bruges til Dekoration af Stoffer i det 
13. og 14. Aarhundrede, først og fremmest Løver, 
men desuden Paafugle, Leoparder, Hunde, Hjorte, 
Antiloper, Fisk, Svaner, Ørne, Hærfugle, Haner 
m. m. I det 14. Aarhundrede er Papegøjen den hyp
pigst anvendte Fugl. Kronede Dyr kunde fore
komme og Kroner kunde bruges som Enkeltmotiv. 
— Paa Grund af det fine Lærred og den meget 
tætte Udarbejdelse er Mønstret paa Platwerk 
vanskeligt at opfatte i mange Tilfælde. Endnu 
sværere er det at gengive i Fotografi. Her er 
derfor i nogle Tilfælde forsøgt at fotografere med 
Lyset gaaende gennem Syningerne. Derved er op- 
naaet, at Mønstret ses mørkt mod Lærredet, som 
Lyset skinner igennem, og man bliver i Stand til 
at opfatte Dekorationen. To af disse Syninger gen
gives tillige fotograferede paa sædvanlig Maade. 
Den ene er Sengekluden fra 1754 (Fig. 158, 159), 
den ældste hidtil kendte Datering, den anden et 
samtidigt Pudevaar (Fig. 160, 161). Man er dog ikke 
et Øjeblik i Tvivl om, at disse ikke betegner en 
Begyndelse af Anvendelsen af denne Syning eller 
disse Dyremotiver. Dertil er baade Komposition 
og Udførelse altfor overlegent godt gjort. Ja, man 
kan egentlig sige, at Sengekluden med sine tilhø
rende to Pudevaar, tillige med andre Arbejder fra 
samme Tid, repræsenterer noget af det allerbed
ste af Platwerket. Forneden af Sengekluden staar
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Navn og Aarstal med smaa hvide Korssting, 
Mellemrummene er udfyldt med Aalkes. Derefter 
kommer et symmetrisk Træ med to smaa Hjorte, 
Mellemrum er her, som over alt i disse Arbejder, 
fyldt med Aalkes og Fedderhuller. Ovenover er to 
Papegøjer, mellem dem er tre Aalkes indrammet 
af Stikkels og bag dem otteoddet Stjerne. Over 
disse er et stort hjortelignende Dyr med mægtige 
Takker og et Horn, der gaar fremad og nedad og 
kendetegner Dyret som en Enhjørning. Bag denne 
ses en lille Fugl — Hærfugl? — med tilbagedrejet 
Hoved, desuden et lille Stykke Enkeltudskaar, og 
endelig kommer to symmetriske kronede Dyr, 
staaende paa Bagbenene og med Halen i Vejret; 
man ser kun eet meget langt og tyndt Forben paa 
hvert Dyr, som bag sig har en Skakstar. Derefter 
kommer en Spidsrude med Dobbeltudskaar, hvis 
store Parler sidder paa Siden af Hullerne og ikke 
i Hjørnerne, som overalt paa yngre Arbejder. 
Spidsruden er indrammet af Stikkels og indsat i 
Trekanter og Enkeltudskaar. Paa den anden Side 
gentages først de kronede Dyr, derefter kommer 
en stor, stiliseret Fugl, der gaar under Navnet 
»Kalkun«, derefter gentages Træet med Hjortene 
og saa en Kvadrat med Dobbeltudskaar, hvorefter 
Mønstret kommer igen i omvendt Orden. Saaledes 
ordnes sædvanligvis hver Halvdel af en Platwerks 
Sengeklud med ens Figurer foroven og forneden 
af et Stykke Dobbeltudskaar, hvoraf oftest fore
kommer tre Partier paa hver Halvdel, som bestaar 
af en Vævebredde Lærred. Med sorte Korssting 
er syet 1757, hvad der kunde tyde paa, at Sættet 
— Sengeklud og Pudevaar — har været tre Aar i 
Arbejde. Pudevaarene har tre lige brede Borter, 
indrammede af den sædvanlige Witwerksbort. Det 
er ordnet saaledes, at Dobbeltudskaar findes i fem 
Firkanter paa Midten, to i øverste og nederste Bort 
og en i den midterste. Dette kaldes »Hus«. Ved

Fig. 159. Sengeklud fra 1754. 
Borten 8 cm br. Sml. Fig. 158. 
Gennemfaldslys er anvendt. 

Dansk Folkemuseum.
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Fig. 160. Pudevaarsragse. 16 V2 cm bred. Papegøjerne til højre sidder midt i Vaaret. 
Privateje paa Amager.

hver Side er der en Firkant af Dobbeltudskaar i øverste og nederste Bort 
samt to i den mellemste. I Mellemrummene er de samme Dyrefigurer 
som paa Sengekluden, symmetrisk anbragte, ogsaa Enhjørninger og de 
store Amagerfugle — Kalkuner —, kun de helt smaa Dyr er bievne tal
rigere, idet der er kommet Høns bag de kronede Dyr, og smaa Hjorte 
bag Papegøjerne. — Omtrent de samme Motiver ses paa et Pudevaar (Fig. 
160, 161), der var opsprættet og saaledes lod sig fotografere mod Lyset. 
Her mangler dog de store Amagerfugle, og endnu et Par Enhjørninger er 
kommet til. Papegøjerne til højre sidder midt paa Pudevaaret.

Ser man paa dette Platwerk, er der intet som helst i Dekorationen, der 
peger paa den Smagsretning, som iøvrigt herskede ved Midten af det 18. 
Aarhundrede, derimod finder man nogle af de Dyremotiver, der af Dreger 
nævnes som stammende fra den sildige Middelalder: Hjort, Hærfugl, Pape
gøje og Enhjørning. Ældre end disse Motiver er dog den store Fugl, som 
blev kaldet »Kalkun«. Hvad der har givet den dette Navn er ikke godt 
at sige; den har ikke megen Lighed med en Kalkun. For at kendetegne 
den, vil den her blive kaldt den store Amagerfugl, da der forekommer 
mere naturalistiske Kalkuner i andre af Syningerne. Den har i tredie 
Fjerdedel af det 18. Aarhundrede været brugt baade i Platwerk og i En-
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Fig. 161. Pudevaarsragse, jævnfør Fig. 160. Opgivet at stamme fra St. Magleby.

keltudskaar samt Flettestingsarbejder. I de to sidste Syninger er den dog 
sjældnere forekommende, medens den kendes fra adskillige Platwerksar- 
bejder. Dens Oprindelse maa søges helt tilbage i persiske og byzantinske 
Stoffer. I Stil er den noget beslægtet med en Linnedvævning fra Kate
dralen i Sens (Frankrig). Ogsaa paa denne Vævning findes Fugle med en 
Art Kam eller Top paa Hovedet, en lodret Nakkelinie, en vandret Bort 
tværs over Kroppen og med Ben, hvis øverste Del danner Trekanter, 
derefter et Stykke Underben og Klør. Den store Amagerfugl har ogsaa 
en Prydelse paa Hovedet; denne er mindre i Platwerksarbejderne, større 
i Enkeltudskaar og Flettesting. I de sidstnævnte Syninger er en vandret 
Stribe henover Fuglen, deri er anbragt Navn eller Aarstal. Paa alle Plat
werksarbejderne er der ogsaa en vandret Stribe, fremkommen ved, at 
Stingene, der fylder Fladen, gaar modsat de øvrige paa Fuglen. Stoffet 
fra Sens er ikke enestaaende, hvad Striben angaar. Dreger afbilder som 
PI. 52 i Europäische Weberei und Stickerei et Silkestof, fra Karl den Stores 
Grav, som han anser som værende byzantinsk (?). Paa dette Stof findes 
Ænder, der har en vandret liggende aflang Firkant henover Kroppen. Et 
lignende Stof i Biblioteket i Wolfenbüttel anser Ernst Flemming10 for at 
være persisk fra det 9.—10. Aarhundrede. Aflang Firkant vandret over en 
Fugl ses ogsaa paa en Bort fra Øvrehogdals Tapetet11. Paa persiske Stoffer 
ses Ænder, hvis yderste Svingfjer paa hver Side af Fuglen er bøjet spiral-
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Fig. 162. Af et Barnepudevaar. Bredde af Syning 16 cm. Privateje.

Fig. 163. Bort, 7 cm bred, af Vuggelagen. Dansk Folkemuseum.

agtig opad. O. Falke viser persisk Skulptur fra c. Aar 60012, hvor Stof
mønstre er afbildede med to saadanne Fjer. Flemming afbilder et persisk 
Silkestof (fra Aachen), som han mener stammer fra det 8.-9. Aarhundrede, 
med samme opad bøjede Fjer. Naar man betænker, at dette Motiv har 
vandret fra hine fjerne Tider til Midten af det 18. Aarhundrede, er det jo 
ikke underligt om Fjerene er degenereret noget, mens de er gaaet fra
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Fig. 164. Pudevaarsragse. Bredde 19,5 cm. Fot. med Gennemfaldslys. Dansk Folkemuseum.

Fig. 165. Detaille af indigofarvet Barnepudevaar. Aben er 5 cm høj. Dansk Folkemuseum.

Slægt til Slægt, saa det nu ikke er ganske klart, om hele den opad gaa- 
ende Del er ment som Vinge, medens den lodret nedad gaaende med sine 
to Spiraler er Hale, eller det er omvendt. De trekantede Overben har 
faaet Kloerne heftet direkte paa, da Underbenet er forsvundet. Paa alle 
Platwerksarbejderne er der kun to Kløer paa hvert Ben, medens tre kan 
forekomme i de andre Syninger (Fig. 180, 221). — Ogsaa Enhjørningen er
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Fig- 166. Bort af en Sengeklud, 
hvis Syning er 7 ,r> cm bred, 

Privateje paa Sjælland.

et Middelaldermotiv. Det er et Fabeldyr, oprinde
lig afbildet som en Hest med eet Horn. Dreger 
mener, det er det kinesiske Dyr Khi-lin, der sam
men med Phønix, Skildpadden og Dragen var 
Kinas helligste Dyr, som er blevet omformet til 
Middelalderens Enhjørning. Denne blev Symbol 
paa Kyskheden. Ifølge Stephan Beissels: »Ge
schichte der Verehrung Marias in Deutschland«, 
er Enhjørningen allerede i det 13. Aarhundrede 
brugt som Billede paa Marias Jomfruelighed, men 
i Slutningen af Middelalderen ses den meget ofte 
som et jaget Dyr. Man fortalte, at den var saa 
stærk, at den kun kunde fanges paa een Maade. 
Man maatte opskræmme den. Flygtede den og 
fandt en ren Jomfru, ilede den til hende, lagde 
Hovedet i hendes Skød og lod sig let fastholde. 
Man forklarede det saaledes: Da Guds Søn skulde 
vorde Menneske, bevægede fire guddommelige 
Egenskaber ham dertil. De gjorde ham Forned
relsen lettere, fordi han skulde antage den menne
skelige Natur (blive Menneske) ved en ren Jomfru. 
Gabriel udbad sig Marias Indvilligelse i at føde 
Guds Søn. Saaledes havde han for den stærke 
Guds Søn beredt et Tilflugtsted i Marias Skød. 
Styrken og Storheden hos den anden Person i Tre
enigheden symboliserede man som Enhjørningen, 
Gabriel var saa Jægeren, der opskræmmede En
hjørningen og fik den til at ile til Jomfruen. De 
fire guddommelige Egenskaber, som tilskyndede 
Christus til at blive Menneske, hjalp Gabriel, lige
som Jægeren understøttes af sine Hunde. Derfor 
holder Englen paa flere Fremstillinger fire (eller 
flere) Hunde i en Snor. Disse plejer ved Indskrif
ter at benævnes Veritas (Sandhed), Pax (Fred), 
Justifia (Retfærdighed) og Misericordia (Miskund
hed), (og flere latinske Betegnelser for guddomme
lige Egenskaber). Jagten paa Enhjørningen er hyp
pigt fremstillet paa Malerier og Alterskrin i Tysk- 
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Fig. 167. Detaille af Pudevaarsragsen Fig. 168.

Fig. 168. Af en Pudevaarsragse. Bredde 22 cm. Sml. Fig. 167. Tilhørte Selskabet Hedebosyningens Fremme. 
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Fig. 169. Bort af Sengeklud fra 1756. Bredde 12 cm.
Fotograferet med Gennemfaldslys.

Dansk Folkemuseum.

land, hvor, ifølge Beissel, saavel Ka
tolikker som Protestanter i det 16. 
Aarhundrede sang om »Der geist
liche Jäger«, en Sang, der er be
varet i flere Variationer, alle be
handlende Gabriels Jagt paa En
hjørningen. Ogsaa som Tekstilmotiv 
er Englen, der jager Enhjørningen 
til Jomfru Maria, brugt; f. Eks. fin
des en Damaskserviet med denne 
Fremstilling og andre Mariasymbo- 
ler, i Victoria and Albertmuseum i 
London. Et Brudstykke af en Dug 
med samme Motiver findes i Vor
dingborg Museum13. Saavel Servi
etten som Dugstykket er af neder
landsk Oprindelse og antagelig fra 
c. Midten af det 16. Aarhundrede. - 
Enhjørningen anvendtes i det 18. Aar
hundrede som Dekoration i Amager
syningerne; man mærker at dens 
Symbolik i Hovedsagen er gaaet 
tabt. Paa Sengekluden med tilhø
rende Pudevaar fra 1754 er den ble
ven til en Hjort med eet Horn 
foran. Hestemanken er bleven til 
Takker, der hænger mer eller min
dre godt sammen, men hele Dyrets 
Bevægelser er Hjortens. Lignende 
Hjorte, dog uden Horn, forekom
mer bl. a. paa danske Læreklude 
fra anden Halvdel af det 18. Aarhun
drede. Paa Pudevaaret Fig. 161 fin
des i øverste og nederste Bort et 
Par hjortelignende Enhjørninger, i 
den mellemste Bort er et Par heste
lignende. Begge Steder er Dyrene 
rene Dekorationsmotiver. Men paa
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et andet Pudevaar (Fig. 171) er midt i øver
ste og nederste Bort en Engel, der har en 
lille Enhjørning foran sig, og det er rime
ligvis Resterne af en »Bebudelse«, hvor 
Gabriel jager Enhjørningen til Jomfru 
Maria. Paa andre Stykker (Fig. 172, 173) 
forekommer Engel og Enhjørning adskilte, 
saa der har man glemt, at de havde noget 
med hinanden at gøre. Jo mindre af Stør
relse Enhjørningen er, desto mere degene
reret viser den sig. Man maa kende den 
fra det førnævnte Platwerkspudevaar for 
at opfatte det lille underlige, degenererede 
Dyr, som findes paa Slabben fra 1768, som 
en Enhjørning, men ser man paa Dyret, 
især paa den Side, hvor Aarstallet staar, 
og sammenligner Hornet med de heste- 
agtige Bevægelser af Forbenene, er det 
hævet over enhver Tvivl, at det er en 
Enhjørning. Her staar den sammen med 
Englen, der bag ved har en Hund. Slab
ben har tilligemed Pudevaaret, Fig. 171, de 
fleste hidtil trufne Rester af Enhjørnings- 
Jagten. — Det er sandsynligt, at der blandt 
de bevarede Arbejder med Dyrefremstil- 
linger, findes ældre Stykker end det om
talte fra 1754. Den udaterede Pudevaars- 
ragse (Fig. 164) bærer saaledes et ældre 
Præg, f. Eks. i Dobbeltudskaaret, hvor Møn
stret er overskaaret i de to yderste Bor
ter. Figurerne mellem Dobbeltudskaaret 
til venstre og Svanerne, som er ret af
slidte, er Kvinder, Figurerne ved Dobbelt
udskaaret til højre er Mænd. De har Knæ
bukser med melonformede Ben, og er saa
ledes enten ment som Amagermænd eller 
som Mænd i en lignende Dragt. Et Motiv 
med en Mand med saadanne Bukser — de

Fig. 170. Bort af Sengeklud. Bredde 11 cm. 
Fotografi med Gennemfaldslys. 

Dansk Folkemuseum.
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Fig. 171. Pudevaarsragse. Bredde 19,5 cm. (Gennemfaldslys anvendt). 
Dansk Folkemuseum.

bares jo fra først af ikke alene af Amagere — og en Kone ved Siden af 
forekommer paa Læreklude, bl. a. paa en dansk fra 1744. Svanen er mel
lem de af Dreger nævnte Dyr paa Stoffer fra Middelalderens Slutning. 
Det tætte Mønster, Svanerne, er syet med vandrette Sting, der ogsaa er 
anvendt i de øvrige Figurer. De ældste Syninger synes i det hele taget 
oftest at have Stingene liggende vandret over Figurerne ligesom vævet 
Islæt. Først senere begynder man at sy noget af Figurerne med lodrette 
Sting. Dog er den store Amagerfugl i de hidtil kendte Arbejder altid syet 
med Stingene i den omtalte Stribe gaaende paa modsat Led af de andre. — 
Omtrent samtidigt med det Pudevaar maa et Mellemværk fra et Vugge
lagen (Fig. 163) være. Det har i alt tre Partier af Dobbeltudskaar mellem 
disse to Par symmetriske Høns, særdeles smukt placeret. Udførelsen er 
omtrent den samme, dog findes de store Parler ikke alene paa Siderne af 
Hullerne, men ogsaa i Hjørnerne. Blandt andre Motiver fra tidlige Syninger 
kan nævnes den sjældnere forekommende flakte Ørn, atter et Lærekluds
motiv, bl. a. fra en hollandsk Klud fra Slutningen af det 17. Aarhundrede. 
Brinkmann afbilder den i Beretning om Museum für Kunst und Gewerbe, 
Hamburg 1911. — Gaar de sidstnævnte Stykker snarere længere tilbage 
end 1750, er Sengekluden og det omtrent tilsvarende Pudevaarsmellem- 
værk (Fig. 166, 168) næppe meget forskellig i Alder fra det tidligst daterede 
Sæt. Skønt Sengekluden er fotograferet i Sydsjælland og Pudevaarsragsen
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Fig. 172. Pudevaarsragse. Bredde 20 cm. (Gennemfaldslys anvendt). 
Dansk Folkemuseum.

i København, svarer de mærkværdig godt til hinanden, baade hvad Dob- 
beltudskaarspartierne og Dyrene angaar, om det saa er Træet mellem 
de hestelignende Dyr paa Pudevaarsragsen, saa vokser det ogsaa paa 
Sengekluden op af en trekantet Fod, hvis Sider er forlængede nedad til 
to Ben. En Detaille af Pudevaaret ses i Fig. 167, hvor en Svane og en 
Dobbeltudskaarsrude af »Huset« paa Midten er vist tillige med et af 
Dyrene ved Siden. Bag dette er først en lille Dobbeltudskaarsrude og 
dernæst en Kalkunhøne, syet i Udkast som Svanen og Hesten.

En Detaille af et Vuggepudevaar ses i Figur 165. Det er mørk indigo- 
blaat og blankt glittet. Det har endnu sin gamle Sammensyning, saa det 
lader sig kun vanskeligt fotografere og endda ikke i sin Helhed. Det mest 
interessante ved det er det Motiv, der sidder udenfor »Huset« i den øver
ste og nederste Bort. Til højre er en Enhjørning. I Midten er en Abekat, 
der sidder og spinder ved en Ten. Denne kendes i Platwerk ogsaa paa 
Hætte og Korsklæde fra Strandlyst. Brinkmann omtaler, i den før nævnte
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Fig. 173. Pudevaarsragse. Bredde 16,5 cm. (Gennemfaldslys anvendt). 
Dansk Folkemuseum.

Aarsberetning 1911, Motivet fra gamle hollandske Læreklude, medens han 
af bilder det paa en Læreklud fra Hamborg 1747—1750; i Slutningen af det 
18. Aarhundrede var det kendt af Friserne paa Slesvigs Vestkyst. Paa en 
dansk Læreklud kendes det 1750. Til samme Tid, 1750 ernes første Halv
del, maa endvidere regnes Vuggepudevaaret Fig. 162. Det har i Huset paa 
Midten fire Haner; udenfor er Hunde symmetriske om et Parti af otte- 
oddede Stjerner, og smaa Partier af Enkeltudskaar.

Sengekluden, Fig. 169, er dateret 1756. Borten er ikke alene bredere og 
anseligere end paa den førstnævnte, den er ogsaa rigere med sine Motiver, 
der er ordnet som Huset paa Pudevaars Midterne. I det nederste Dob- 
beltudskaar sidder de store Parler stadig paa Firkantens Sider, paa det 
øverste er de i Hjørnerne. Af Dyremotiverne er her i nederste Hus, for
uden de to Hjorte, to oprejstgaaende Løver, ret vel formede trods den 
ringe Størrelse. Oprejstgaaende Løver er sandsynligvis Efterligning af et 
hollandsk Vaabenmærke. I det øverste Hus er atter Hjorte og en Paafugl. 
Under dette Hus er to mærkelige, firbenede Skabninger med en lodret 
Hale samt en fra Ryggen lodret opgaaende Bøjle, Rest af en Vinge? Disse 
Dyr er saa stærkt stiliserede, at de er uigenkendelige. Muligvis ligger 
middelalderlige Drager til Grund for dem. Endelig træffes her atter den 
store Amagerfugl, der paa Kroppen er blevet pyntet med tre Fedderhuller. 
En anden Sengeklud (Fig. 170) har Variationer i Sammensætning af Mo-
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Fig. 174. Pudevaarsragse. Bredde 23 cm. (Gennemfaldslys anvendt). 
Dansk Folkemuseum.

tiver fra de før omtalte: Enhjørninger, Hesten, Papegøjer, bag disse en 
lille Fugl, den store Amagerfugl, ved Siden af denne en lille Fugl, der 
næsten er set forfra, Fuglen, der drejer Hovedet bagud, og Kalkunhønen. 
Bag de øverste Kalkunhøns sidder ganske smaa Dyr, der har nogen Lig
hed med Egern, men maaske er Rudimenter af Havfruer, de kan i alt 
Fald til en vis Grad ligne Havfruerne i den midterste Bort til højre paa 
Pudevaaret Figur 172. Dette har Hus paa Midten i den brede Bort. Det 
ses til højre paa Afbildningen og indeholder foruden Dobbeltudskaar to 
Havfruer og to oprejst gaaende Enhjørninger. Den store Amagerfugl har 
faaet Fedderhuller ogsaa i de under Kroppen mere spredt syede Trekan
ter, der betegner Benene. Det andet Hus har i sine meget fladtrykte Fir
kanter faaet fire stærkt sammentrykte Fugle, der, hvor Pladsen tillader 
dem at udfolde sig, er pelikanlignende. Pelikanen, der nærer sine Unger 
med sit Blod, var Symbol paa Christenkærligheden. Dreger omtaler den 
som Tekstilmotiv fra Slutningen af det 14. Aarhundrede. Det midterste 
Dyr er aabenbart tænkt som et firføddet med det ene Forben løftet og 
en degenereret Vinge. En Grif? Dets Udformning kendes hidtil ikke fra 
andre Platwerksarbejder. I de smalle Borter gaar her, som det ofte er
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Fig. 175. Pudevaar. Længde 61 cm. Bredde af Syning 19’/2 cm. 
Dansk Folkemuseum.

Tilfældet, lidt af den brede igen, i dette Tilfælde den store Amagerfugl, 
den saakaldte »Kalkun«, der endda har faaet Følgeskab af noget mere 
naturalistiske Slægtninge, baade Høne og Hane, foruden svævende Engle, 
der her synes ganske uden Forbindelse med Enhjørningen, selv om man 
maaske har haft en uklar Fornemmelse af, at skulde Englen være der, 
maatte Enhjørningen ogsaa findes. Engle er dog ogsaa et fra Baroktiden 
stammende Motiv, der har været meget yndet ikke alene som Tekstil
dekoration, men ogsaa i Træudskæringer m. m. paa Amager. Sengekluden 
(Fig. 177) hører til samme Tid, med sine fire Kalkunhøns og en kalkunsk 
Hane i det nederste Hus, to Hunde og to forfra sete Fugle i det øverste, 
samt to Havfruer under den store Amagerfugl. — Lidt senere i Udviklingen 
er formodentlig Pudevaaret (Fig. 171) med sine fem Dobbeltudskaars Ruder 
i Huset, samt de to Engle med Enhjørninger ved Siden, her sandsynligvis 
bevidst brugt sammen, og to vandret gaaende kronede Løver med tilbage
vendt Hoved. Saadanne »Kronløver« er et meget brugt Motiv. Ved Siden 
af disse ses to Ænder, der ogsaa gaar under Navnet Envinger, undertiden 
kaldes de Duer, bag dem er oprejstgaaende Enhjørninger. Ænderne min
der i Formen noget om de førnævnte fra Aachen. I øverste og nederste 
Bort er en Fugl med oprejste Vinger, den er af nogle Meddelere benævnet 
Tovinger. I Spidsruderne paa begge Sider er syet smaa Skakstar i øver
ste og nederste Bort, medens i den midterste Bort Stikkels og Fedderhuller 
indrammer en lille stiliseret flyvende Fugl, som i sin mest forstaaelige 
Gengivelse findes paa en Slab fra 1762 (Fig. 181). Udenfor Spidsruderne

200



AMAGERSYNINGER: PLATWERK MED DYREMOTIVER M. M.

26

Fig. 176 og 177. Borter af Sengeklude. Fig. 177 er omtrent samtidig med Fig. 169 og 170. Dens Dyr er 
lidt gennembrudte. Syningens Bredde 12 cm. Privateje. Fig. 176 har mere gennembrudte Dyr og 

mindre strenge Former i Dobbeltudskaaret. Syningens Bredde 9 cm. Dateret 1783. Privateje.
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kommer Fuglene og en Dobbeltudskaars Rude symmetrisk igen. Et Hus 
paa Midten, et symmetrisk Sideparti som her, — usymmetrisk kan ogsaa 
forekomme —, samt saa meget af Huset, som Pladsen tillader, gentaget 
ved Siderne, er en hyppig Mønsterordning paa Platwerks Pudevaar. Det, 
der gør, at dette — skønt Dobbeltudskaaret har store Parler saavel sid
dende paa Siderne som i Hjørnerne af Kvadraterne — maa antages at 
være lidt yngre end Sengekluden fra 1756, er, at Manken paa Løverne er 
gennembrudt af Huller, ligesom Vingen paa Fuglene i den midterste Bort 
er tegnet med en Række Huller. Et godt Stykke videre i den Retning er 
man gaaet paa Pudevaaret (Fig. 173). Kronløverne paa hver Side af Huset 
i Midten er mønstrede med Aalkes paa Halsen, medens uregelmæssigt 
placerede Fedderhuller ses paa Kroppen, ikke alene af disse, men ogsaa 
paa de i de smalle Borter anbragte smaa Løvers Krop, ja, endog Tovin
gerne i Huset paa Midten har et Fedderhul paa Brystet. Aalkes er an
vendt baade til at tegne Kontur af Vingen paa de fire Ænder i Husene 
paa Siden og i Halen paa den af Pladshensyn meget fladtrykte kalkunske 
Hane i Midten af disse. Af ikke før gengivne Motiver forekommer her 
en Fugl med højt opløftet Vinge. Den plejer ellers oftest at have to og 
kaldes da Flyvehøne. Ligeledes i de yderste Borter findes et firføddet, 
vinget Dyr, som øjensynligt har haft en Grif til Forbillede. Den er hyp
pigst forekommende i Flettestingssyninger. Englen i øverste og nederste 
Bort er let at se; man skal se nøjere til for at opdage, at der foran Be
nene af de store Løver er en lille bitte Hund, og bagved samme Løvers
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Fig. 179. Pude med Vaar trukket paa. Amagermuseet.

Ben en lille degenereret Enhjørning. Og endelig har Dobbeltudskaaret 
naaet sin seneste Form, saa der ikke længere sidder store Parler paa Si
derne af et Hul, men kun i Hjørnerne. — Et Pudevaar med en god Blan
ding af Dyremotiver og omtrent paa samme Udviklingstrin ses paa Fig. 
175. Af ny Motiver forekommer her den lille flyvende Fugl bag Anden. 
De smaa Stjerner er Skakstar, de store Printstar, de store Inddelinger er 
gjort med Stikkels. — Gennembrydningen af Dyrene bidrager ikke til at 
gøre Mønstret tydeligere, tværtimod ! Man skal se godt til og være nogen
lunde fortrolig med Formerne for at faa fat paa en Flyvehøne med to 
Vinger og en Hale, hvori er tre Fedderhuller, paa Sengekluden (Fig. 176) lige 
under Dobbeltudskaaret med de to Gange to skraa Linier. Løven under 
det retvinklet, bøjede Dobbeltudskaarsbaand er nogenlunde let at se, men, 
at der paa dens Ryg sidder en lille Flyvehøne, det maa man have haft 
Stykket til gentagen nøjagtig Undersøgelse for at erkende. Denne Senge
klud er dateret 1783. Aarstallet er syet med sort Silke i Korssting.

Man gik imidlertid stadig videre med at gennembryde Fladerne, saaledes 
at det tætte Udkast, der altid syedes først, blev til et netagtigt Mønster, 
som kun afgav en spinkel Ramme for Fedderhuller og Aalkes, medens 
Figurerne mere og mere gik i eet med Bunden. Naar foruden Hullerne i 
Figuren ogsaa Bunden overfyldes med Huller af samme Slags, maa Fi
guren nødvendigvis kun blive lidt fremtrædende. Paa Pudevaaret, Figur 174, 
kan de kendte Fugle vel erkendes, fordi det er fotograferet, som det er, 
imod Lyset. Men helt Let er det ikke at se, at der i det noget degenere-
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rede Hus paa Midten af Pudevaaret, Figur 178, foroven og forneden findes 
en kalkunsk Hane, i Midtborten Tovinger og udenfor disse Envinger med 
tilbagevendt Hoved, medens Anden udenfor Huset foroven og forneden 
har Hovedet vendt fremad. Endelig viser Figur 179, hvorledes et Vaar ser 
ud paa Puden. Vel ser man ikke meget til de store Figurer — Flyvehøns 
og indsat i Spidsruder Havfruer i Midtborten, Kalkunhaner og Paafugle 
i de yderste Borter —, men man faar dog et Indtryk af overdaadig Rig
dom, ligesom disse Arbejder bærer Vidne om en rent ud utrolig Flid og 
Dygtighed, syet som alt, med Undtagelse af de runde Aalkes, er efter 
talte Traade paa meget fint Lærred. — Hermed er Udviklingen af Synin
gen færdig. Tætte Figurer er gaaet over til Gennembrydning af hele Fla
den. Dobbeltudskaar har faaet sin endelige Form med smaa Parler paa 
Hjulene, store Parler i Kvadraternes Hjørner, og tilsidst forlader man 
Dobbeltudskaarets strenge Firkanter og anvender i Stedet Ottekanter, 
skraa eller lige Kors eller andre symmetriske Figurer. Paa de smaa Styk
ker, som Korsklæder, Hætter og Hatte, var der naturligvis mindre Plads, 
og derfor maatte Kompositionen blive enklere, men Udviklingen var den 
samme. Man kunde paa samme Stykke bruge to eller flere Slags Synin
ger. Der kan være Dobbeltudskaar i Midten af Hættens Bort med Plat- 
werk ved Siderne, eller der kan være Dobbeltudskaar med Platwerk i 
Midten og Enkeltudskaar ved Siderne. Endnu mindre Plads var der paa 
Korsklæderne, i Reglen var der kun eet Motiv paa hver Side af Midten.

Flettesting, svensk Tvistsøm, tysk Zopfstich, menes at være kendt i 
Sverige14 fra c. 1400. Syningen har haft vid Udbredelse. Den virker flygtigt 
set omtrent som Korssting, men den giver en interessantere Overflade. 
Et Sting syes paa skraa over to Kvadrater til højre og en Kvadrat opad. 
Dernæst syes et skraat Sting tilbage over een Kvadrat (som et halvt Kors
sting), saa syes atter et Sting over det sidstsyede og en ny Kvadrat, og 
saaledes fortsættes med Sting frem og tilbage til Rækken er fuldført, hvor- 
paa man vender Sytøjet og syer næste Række. Enkeltsting og tildels det 
første Sting i en Række syes som Korssting. — I hvert Fald forekommer 
Syningen i Holland i det 17. Aarhundrede, sandsynligvis allerede i det 16., 
muligvis endnu tidligere. Sort Syning paa hvid Bund ses paa flere af de 
ofte nævnte hollandske Folkedragter paa Malerierne i Openluchtmuseum 
i Arnhem, bl. a. paa Kone fra Hensbroek og Kone fra Hoogwoud (Fig. 
66, 67), som begge har en sortmønstret Bort i Korssting eller Flettesting 
paa hvidt Linned, indenfor den i Spids nedgaaende Krave. I Friesch 
Museum i Leeuwarden findes bl. a. en Knottedoek (No. 1001 c) fra 1656,
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Fig. 180. Hjørne af Haandtørklæde med blød Silkekvast. Dansk Folkemuseum.

syet med sorte Flettesting. Højst sandsynligt er Amagernes Syning af hol
landsk Oprindelse. Farvet Syning brugtes paa Lærred i Middelalderen, 
hvor Renligheden ikke var saa stor. Med Renaissancen og dens større 
Krav til Vadsk af Linnedet blev dettes Udsmykning hvid. Dette er endnu 
ikke en helt fuldbyrdet Kendsgerning15 ved Aar 1500. I Folkekunst holdt 
farvet Syning sig mange Steder adskilligt længere. Her i Landet kendes 
kulørt Syning paa Lærred fra Østsiden af Sjælland og sparsomt forskel-
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Fig. 181. Slab. 1762. Højde 14,5 cm, Bredde 16 cm. Dansk Folkemuseum.

lige andre Steder til ind i det 19. Aarhundrede. — Sort Syning paa hvidt 
har hverken paa Amager eller i Holland været Tegn paa Sorg, saaledes 
havde paa Amager Hætterne sort Silkekrone til Glæde, hvid Traadkrone 
til Sorg. Mest er de sorte Flettesting anvendt til særdeles rige og smukke 
Mønstre paa Slabbe med hvid Bort af forskellig Syning, til Ungkonehætter, 
til Haandtørklæder og til Navn med Indramning paa hvide Forklæder, 
Lagner eller lignende. Paa Slabbe kan Dekorationen fylde hele Fladen 
indenfor Borten eller den kan følge dennes vandrette Kant forneden og 
gaa op i en Bue eller Spids foroven, ligesom den kan være indskrænket 
til et Navn i en Indramning midt paa Smækken. Haandtørklæderne kunde 
have en sort Bort helt rundt eller paa det Hjørne, der var bestemt til at 
vende frem. Borten kan være syet med lange Sting eller med Flettesting, 
indrammet af Skaarkens Hulsøm. Selve Kanten kan være oversyet med 
sort. Der kan ogsaa blot være en hvid Skaarkens Hulsøm med smaa
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Fig. 182. Slab. Højde 18 cm, Bredde 20 cm. Dansk Folkemuseum.

Parler langs Kanten. Indenfor Bort eller Hulsøm kommer saa den vigtig
ste Dekoration, der altid er retvinklet forneden, undertiden ogsaa foroven. 
Den kan have en smal, glat eller mønstret Stribe, undertiden en bredere 
Bort forneden. Bort kan findes paa en eller begge de lodrette Sider, sjæld
nere ogsaa foroven. Dekorationen kan foroven have en opad rundet 
Form, undertiden kan en Krone skyde op over det øvrige paa Midten. 
I de fleste Tilfælde er Mønstret symmetrisk, dog forekommer ogsaa usym
metriske Mønstre. Hvor fast og kraftigt Mønstrene end virker, bestaar 
de dog altid her, ligesom i Platwerket, af Motiver, der egentlig slet ikke 
hænger sammen, men hvis Mellemrum er udfyldt med mindre Figurer, 
meget dygtigt varieret i Størrelse. Paa de ældste Arbejder danner Figu
rerne en silhouetagtig Flade, som efterhaanden deles ved Linier, der teg
ner Form og stiliserer Haar og Fjer. Tilsidst overmønstres Fladerne, saa
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Fig. 183. Hjørne af Haandtørklæde. Højde 11 cm, Bredde 9 cm. 
Dansk Folkemuseum.

de næsten fuldstændig opløses og kun skiller sig yderst svagt fra Bunden. 
Af de fra Platwerk kendte Motiver forekommer i Flettestingssyningen 
Løver, saavel gaaende som skraat opad springende, og Kronløver. De 
mange Former af Løver stammer formodentlig fra Vaabenmærker. Des
uden forekommer Griffe, hvis Vinger er antydet med skraa Streger. Man 
husker nu ikke længere noget Navn til disse Dyr. Det er maaske dem, 
der oprindelig er kaldet Pindsvin. Vingens skraa Linier kan have været 
opfattet som Pigge, og Navnet Pindsvin kan fra Griffen været gaaet over 
paa en Fisk, hvis Finner er antydet med lignende skraa Linier som Grif
fens Vinge. Fisken benævnedes nemlig Pindsvin, hvad der forekommer 
temmelig besynderligt, hvis ikke der har fundet en Forveksling Sted. Fisk 
regner Dreger, som før nævnt, ogsaa til de senmiddelalderlige Tekstil-
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Fig. 184. Slab. 1768. Højde 21,s cm, Bredde 23,s cm. Privateje.

motiver. Endvidere forekommer Hjorte, Engle, Enhjørninger, Hunde, Hav
fruer og et hestelignende Dyr med tilbagevendt Hoved, samt omtrent alle 
Platwerkets Fugle, ogsaa Paafugle. Disse var tidligt i Middelalderen brugt 
som Symbol paa Udødeligheden. Endelig forekommer Heste med og uden 
Rytter. — Ryttermotivet har sin første Anvendelse paa persiske og byzan
tinske Stoffer. — Hestenes For- og Bagben er i Amagersyninger oftest 
bøjet i Retvinkel mod hinanden, og Mellemrummet udfyldt af en geome
trisk Figur. Større eller mindre Trekanter, Firkanter og Stjerner findes 
som Udfyldning. Hvor Dekorationen er symmetrisk, dannes Midten sæd
vanligvis af en eller flere saakaldte Urtekander, det er Vaser af Renais- 
sanceafstamning med opvoksende, stiliserede Blomster. Ogsaa opvoksende

27 209



AMAGERSYNINGER: DYREMOTIVER M. M. I FLETTESTING

Fig. 185. Hjørne af Haandtørklæde. 1772. Højde 14,5 cm, Bredde 11 cm.
Hører sammen med Fig. 186.
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Fig. 186. Hjørne af Haandtørklæde. Højde 13,5 cm, Bredde 11 cm. Se Fig. 185. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 187. Hjørne af Haandtørklæde. 1773. Højde 13 cm, Bredde 11 cm. 
Dansk Folkemuseum.

Træer samt Blomster uden Vaser forekommer. Endvidere findes som of
test i Midten Navn, undertiden Aarstal. Begge Dele kan være indsat i en 
mer eller mindre pyntelig Krans eller anden ornamental Indramning. 
Aarstallet forekommer dog ogsaa opløst i enkelte Tal og indsat spredt 
mellem de øvrige Motiver. Genkendelige Plantemotiver er Tulipan og Vin
drueklase. De samme Motiver, som er anvendt i Hoveddekorationen, 
gaar ofte formindsket igen i Borterne, navnlig i Haandtørklæderne. Man
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Fig. 188. Hjørne af Haandtørklæde. 1780. Højde 14 cm, Bredde 11 cm. 
Dansk Folkemuseum.

har konservativt søgt at fastholde den een Gang overleverede Form, selv 
om denne ved Omsætning i anden Størrelse kunde degenerere betydeligt. 
Uden Datering er et Haandtørklæde med Bort helt rundt. I alle de fire 
Hjørner er den store Amagerfugl med Navn i en Stribe vandret over
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Fig. 189. Hjørne af Haandtørklæde med hvid Traadvippe. 1782. Virkelig Størrelse. 
Privateje paa Amager.
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Fig. 190. Hjørne af samme Haandtørklæde som Fig. 189. 1782. Virkelig Størrelse. 
Privateje paa Amager.

215



AMAGERSYNINGER: DYREMOTIVER M. M. I FLETTESTING

Fig. 191. Midten af en Slab. 1782? Højde 16,5 cm, Bredde 10,5 cm, af sort Syning. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 192. Hjørne af Haandtørklæde. 1783? Sort Firkant 11 cm høj, 8,2 cm bred.
Borten er ualmindelig kraftig med sin regelmæssige Lederanke 

og sin rige Oversyning af Kanten. Privateje.
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Fig. 193. Hjørne af Haandtørklæde. Firkanten 8,5 X 6,5 cm. 
Se tilliere Fig. 194. Dansk Folkemuseum.

Fuglen (Fig. 180). I Borten forekommer Korssting, skraa og traadrette Sting. 
Kanten er oversyet med smaa Grupper af sorte Sting, og i alle Hjørnerne 
er lange Kvaster af sort Silke. Kvasternes Hoved er oversyet og de er 
bløde, som rigtige Silkekvaster, saare forskellige fra de fire stive Kvaster, 
som sammenholdt af et omviklet Silkebaand, i det 19. Aarhundrede, brugtes 

til at bære det til Dekora
tion bievne Lommetørklæde 
i. — Formodentlig stammer 
Tørklædet fra Tiden omkring 
1760 erne. Fuglens silhouet- 
agtige Flade, hvor kun et Øje 
er angivet, svarer i hvert Fald 
ret nøje til den paa Slabben 
fra 1768 værende store Fugl 
af samme Slags. Det ældste 
daterede Arbejde i Flettesting 
er en Slab fra 1762. Dyrene 
er Silhouetter, kun Øjnene er 
angivet. Det er med denne 
som med Sengekluden fra 
1754. Den bærer Præg af en 
vel udviklet, længe dyrket 
Dyreornamentik. Enkeltfigu
rerne har man formaaet at 
sammenstille til en god Hel
hed. De flyvende Fugle med 
de lange Ben ses her i deres 
mest forstaaelige Skikkelse. 
De minder i Tegningen nær
mest om italienske Stoffér fra 

det 14. Aarhundrede. Omtrent samtidig med denne (Fig. 181) maa en anden 
Slab være (Fig. 182). Dyrene er her behandlede paa samme Maade som 
paa Slabben fra 1762, kun har de nederste store Fugle, Tovingerne, faaet 
et lille trekantet, dekorativt Mønster paa Brystet. De to oprejst gaaende 
Løver over Fiskene har ved Tidernes Slid faaet Silken slidt af paa Midten. 
De er derved, navnlig paa venstre Side, gaaet i to Stykker. Rigere end de 
to nysnævnte Slabbe er en tredie fra 1768, baade Platwerksbort og Flette
stingssyning er fyldigere og dækker Lærredets Flade (Fig. 184). Det er den
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Fig. 194. Hjørne af samme Haandtørklæde som Fig. 193. 
Firkanten 8,6 X 5,2 cm. Dansk Folkemuseum.

mest samlede Rest af Bebudelsen — Engel, Enhjørning og Hund — som 
hidtil er paatruffen i Amagersyninger. Den lille Figur over Kronløverne er 
en flakt Ørn. Kronløverne har faaet Manken dekorativt behandlet og Be
nene angivet ved en Konturlinie, iøvrigt er Fladen endnu silhouetagtig. Om
trent samtidigt maa Hjørnet af et Haandtørklæde være (Fig. 183). Det har 
foroven den samme besyn
derlige flyvende Skabning, 
som ses bag Anden paa 
Platwerkspudevaaret (Fig. 
175). Fra et andet Haand
tørklæde stammer to Hjør
ner, mærket A ID, det ene 
tillige ANNO 1772. Her er 
man gaaet et stort Stykke 
videre i Retning af at de
korere Dyrenes Flader. — 
Kronløverne (Fig. 185) har 
faaet trekantede Dekora
tioner paa Skuldre, Sider 
og Hofter, foruden at Man
kerne er gennemtegnede, 
Flyvehønsene og Ænder 
har faaet trekantede Pry
delser af forskellig Stør
relse, Ænderne har end
videre faaet Vingefjerene 
tydelig tegnede og en lille 
Spidsrude, med Rand in
denfor, paa Brystet. Flyve
hønsene har faaet Spids
ruder, med et Midtpunkt, i Halen. Paa det andet Hjørne (Fig. 186) har To
vingerne foroven faaet trekantet Brystprydelse, og Englen har faaet Ansigt 
og Haar samt Lændeklæde. Enhjørningen findes, rigtignok ikke i Nærheden 
af Englen, men gemt bag Tovingerne; derimod synes Hunden ikke at fin
des, med mindre man vil tage det lille ubestemmelige Dyr mellem Englens 
Vinge og Fiskens Hoved for en Hund. De to nederste store Fugle gaar 
ogsaa under Navnet Kalkuner, skønt de ligner noget Paafugle; de er ret 
elegant tegnede. De er prydede med flere Spidsruder med Rand, foruden
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Fig. 195. Hjørne af et Haandtørklæde. 1785. Sort Syning. 12,5 X 12 cm. 
Dansk Folkemuseum.

en trekantet Haleprydelse. Haandtørklædet mærket GID ANNO 1773 er 
snarest lidt mindre rigt i Fladedekorationen end det, hvis Hjørner sidst 
omtaltes. Det har saaledes været en lidt mere konservativ Syerske, der 
har stillet de kendte Motiver sammen. Enhjørning og Hund findes, men 
ikke Engel. Man har aabenbart ikke tænkt paa Symboler, men blot paa 
almindelig Dekoration ved deres Anbringelse. De er simpelthen smaa ud-
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Fig. 196. Hjørne af et Haandtørklæde. 1787. Sort Syning. 13X11,5 cm. 
Dansk Folkemuseum.

fyldende Figurer. Et andet Haandtørklæde er dateret 1780 (Fig. 188). Over 
Tallet staar TRD, d. e. Trejn Rasmus Datter, en senere Ejerinde, som har 
erstattet det oprindelige Navn med sit eget. Hendes Barnebarn er Emma 
Eckmann, der fra ganske lille er undervist af Bedstemoderen i al Slags 
Syning og Kendskab til Dragt m. m. fra gammel Tid. Begge har, hver i sin 
Tid, været regnet for særlig sagkyndige paa disse Omraader. — Det er de
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Fig. 197. Hjørne af et Haandtørklæde. 1788. 18,s X 13,5 cm.
Tilhørte Selskabet Hedebosyningens Fremme.
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Fig. 198. Hjørne af Haandtørklæde. 1790. c. '7< Størrelse. 
Privateje paa Amager.
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Fig. 199. Hjørne af Haandtørklæde. 1792? 16,s cm høj, 13,5 cm bred. 
Dansk Folkemuseum.

samme Dyr, som vi tidligere har stiftet Bekendtskab med, der findes her, 
men Fladebehandlingen er yderligere udviklet. Ænderne har faaet rigere 
Fjerprydelse og Flyvehøns og Kalkuner er prydede med Spidsruder, hvori 
der er et Dobbeltkors. En lidt mere konservativ Syerske skyldes de to 
Hjørner, der er daterede ANNO 1782, idet Fladerne er mindre gennem-
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Fig. 200. Midte af Slab. 1797. Sort Syning. 16,5X10 cm. Dansk Folkemuseum.

brudte paa disse fra samme Haandtørklæde stammende Syninger. Paa 
Figur 189 forekommer en let genkendelig kalkunsk Hane. I alle fire Hjør
ner har været hvide Traadvipper. De er i Slægt med Traadvippen, Figur 
85, og betegner et Skridt bort fra den bløde Silkekvast paa Figur 180. Et 
godt Stykke videre i Overdekoreringen af Fladerne er den særdeles smukke
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Fig. 201. Syning 11X9 cm paa et Haandtørklæde. 1798.
Dansk Folkemuseum.

Komposition paa Slabben (Fig. 191), hvis ikke helt bevarede Aarstal antage
lig er 1782? Kalkunerne har faaet en stor Spidsrude, der ved et kraftigt 
Krys er delt i fire Dele, som atter er firdelte. Desuden har de mindre 
firdelte Spidsruder samt Trekanter. Medens Flyvehøns og Ænder ikke af
viger nævneværdigt fra de paa Fig. 188, har Løverne, foruden sin Manke, 

faaet spidsrudede Prydel
ser, af hvilke de to største, 
saa meget som Pladsen til
lader, svarer til Kalkuner
nes. Omtrent paa samme 
Udviklingstrin staar ogsaa 
et Haandtørklæde med 
usymmetrisk Dekoration 
(Fig. 192). Ikke alene den 
store kalkunske Hane er 
overmønstret med Spids
ruder, godt varieret i Kraft 
paa Kroppen og paa den 
smukke Hale, ogsaa de 
smaa Kalkuner og Flyve
høns i Borten under den 
kalkunske Hane har faaet 
Mønster, ligesom de store 
otteoddede Stjerner, hvor
af den nederste er anbragt 
saaledes, at den er bleven 
ufuldstændig. Ogsaa de lod
rette Borter med Tulipa
nerne er findelte i Møn
stret. En senere Ejerinde 

har forandret Navnet og dermed Dateringen, der dog vel maa have været 
1783. Den yderste Borts Motiv, Ledranken med Druerne, forekommer ogsaa 
i Enkeltudskaar. Yderst er en Skaarkens Hulsøm, medens selve Sømmen er 
oversyet med Silke, som giver Haandtørklædet en god, kraftig Afslutning. 
Paa samme Udviklingstrin staar omtrent de to usymmetriske Hjørner 
(Fig. 193, 194), der hører sammen til et Haandtørklæde, med sine Flyve
høns, sine Ænder (Envinger) og sine mønstrede smaa Figurer. Med megen 
Dygtighed er de samme Fugle og Dyr, brugte paa begge Hjørner, varieret
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Fig. 202. Hjørne af et Haandtørklæde. 1799. Sort Syning. 20X13 cm. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 203. Hjørne af et Haandtørklæde. 1800. Sort Syning. 21,8X16,2 cm. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 204. Hjørne af et Haandtørklæde. 1800. Sort Syning. 19X14 cm. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 205. Hjørne af et Haandtørklæde. 1801. c. 2/3 Størrelse. 
Privateje paa Amager.
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Fig. 206. Hjørne af Haandtørklæde. 1802. Sort Syning. 22,sX15 cm. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 207. Hjørne af et Haandtørklæde. 1804. Lodret Bort 21,2 cm høj. 
Dansk Folkemuseum.

i Størrelse. Skønt dette Tørklæde vel er henimod en Snes Aar yngre end 
det paa Figur 180 viste, har det omtrent den samme Bort. Muligvis er Hjør
nerne syet paa et ældre Tørklæde med Bort. Haandtørklædehjørnerne (Fig. 
195, 196) fra 1785 og 1787 maa omtrent regnes for at have samme Flade-
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Fig. 208. Hjørne af et Haandtørklæde. 1827. Sort Syning. 21X16 cm. 
Dansk Folkemuseum.

behandling, dog er allerede paa det sidste Vingefjerene afløst af Spidsruder 
paa Anden. Snarere lidt længere fremme i Udviklingen er Haandtørklædet 
fra 1788. Den to Gange firdelte Spidsrude findes saavel paa Anden som 
paa de kalkunske Høns og Haner, der alle har adskillige mindre firdelte
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Spidsruder. Store og smaa saadanne er desuden brugt hele eller i Brud
stykker rundt om i Dekorationen, bl. a. ved de otteoddede Stjerner paa 
Siderne om Navnet. Det kan have været beregnet, at Spidsruderne paa 
dette Sted er ufuldstændige; paa Siderne over Ænderne er Ruderne sik
kert blevet, som Pladsen tillod det. Det ser i det hele ud, som om man 
efter Syningen af de store Motiver har syet de smaa i uden forud lagt 
Plan. De kalkunske Haner har saaledes faaet et Par Tulipaner til at sidde 

fast i Halen, maaske fra først af 
ved en Tilfældighed, som senere 
er bleven fastholdt og gaar igen 
ogsaa i Enkeltudskaar. Det kan 
være en Tilfældighed, men ogsaa 
Tegn paa en vis humoristisk Sans 
hos Syersken, at hun har ladet 
de smaa Løver staa paa Ryggen 
af Ænderne, der forbavset ser 
sig tilbage. — Paa Haandtørklæ- 
det fra 1790 er Fladerne blevet 
adskilligt mere søndrede; det er 
ganske vist kun een Gang firdelte 
Ruder, der er brugt, men der er 
mange af dem og de er anvendt 
i omtrent samme Størrelse ogsaa 
i Bunden. Den kalkunske Hane er 
lav i Forhold til sin Bredde, og den 
overmønstrede Engel er ikke saa

Fig. 209. Navneindramning fra et Lagen. 1854. god SOm de tidligere. Selv de Smaa
Privateje. Figurer, Løver og Kalkuner, i Bor

ten er mønstrede. De i den lodrette Bort er endda nogenlunde tydelige, 
medens Slid i den vandrette Bort har gjort Figurerne endnu vanskeligere 
at faa fat paa. I 1790erne gaar man over til en Fladefyldning af kraftige 
sorte Linier, dannende et Spidsrudenet, i hvilket smaa sorte Figurer ses i 
hvid Bund. Hovedmotiverne skiller sig ikke saa kraftigt ud paa Haandtør- 
klædet (Fig. 199) fra 1792 som paa de tidligere, idet Størrelserne er blevet for 
ens, Vingerne paa de nederste Fugle, Tovingerne, er nær ved at forsvinde i 
Bunden, Ænderne foroven har mistet den smukke Tegning af Vingefjer fra 
1780 erne og i Stedet for faaet en kedeligere, mønstret Stribe. Bedre virker 
Slabben fra 1797, idet her er mere Forskel paa Motivernes Kraft. Foroven
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ses den store Fugl, som muligvis kan være en degenereret Pelikan. Meget 
fornøjeligt virker Haandtørklædet fra 1798. Her er Bundens Figurer tilstrække
lig smaa til at Rytteren med sin i stram Tøjle holdte Hest kommer godt 
frem. Han har Pibe i Munden og Ridepisk i højre Haand. Tobakspiben

Fig. 210. Ungkonehætte, indigofarvet. Bortens Bredde 9,5 cm. Privateje.

turde være givet ham under hollandsk Indflydelse. (En Mængde Tobaks
daaser med hollandske Indskrifter forekommer her i Landet fra det 18. Aar- 
hundrede). — Det er den bedst tegnede Fremstilling af Ryttermotivet, der 
hidtil er funden i Amagersyning. Overmønstringen af Hesten maa betrag
tes som et Udslag af Smagen paa Amager i Slutningen af det 18. Aarhun- 
drede og ikke som et Levn af persiske og byzantinske Stoffers Fremstil
ling af Hestens Pragtudstyr. Borterne med Fuglene og de otteoddede
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Fig. 211. Brudgomspung, ogsaa kaldet Ducatpose, 
af Lærred med kulørt Silkesyning. 1793. 

Dansk Folkemuseum.

Stjerner virker nogenlunde kraftig i Forhold til det øvrige. Haandtørklæ- 
dets ikke her afbildede yderste Bort er ganske den samme som paa 
Haandtørklædet Fig. 180. I de tre andre Hjørner er da ogsaa den fra dette 

kendte store Amagerfugl, 
dateret 1766. En senere 
Ejerinde har altsaa »mo
derniseret« Haandtørklæ
det ved at sy et nyt Hjør
ne. Hest med Rytter findes 
ogsaa paa et virkningsfuldt 
Haandtørklæde fra 1799. 
Her staar den ganske lille 
Rytter ovenpaa Hesten, saa 
han maa vel være ment 
som Berider, saa meget 
mere som han ingen Tøm
me har; derimod er det, 
han holder i den ene Arm, 
sikkert ment som Pisk, 
ligesom han ogsaa synes 
at være forsynet med Pibe. 
De melonformede Bukse
ben kendetegner ham en
ten som Amagermand eller 
klædt i lignende Dragt. Den 
meget svære Hest slaar 
godt igennem saavel som 
Englen og Paafuglen, til 
Trods for, at Overmøn
stringen er meget kraftig, 
idet her ikke alene er en 
enkelt men fire sorte Ru
der med hvid Bund i Spids
rudenettet. Til Gengæld er 

de udfyldende Figurer tilpas smaa. I den vandrette Bort forneden ses Paa- 
fuglene og Hestene igen i formindskede Udgaver, der dog nogenlunde gen
giver Hovedformen, selv Ruden mellem Hestens For- og Bagben er kommen 
med. Værre er det gaaet Rytteren, thi han er svunden ind til to smaa

236



AMAGERSYNINGER: DYREMOTIVER M.M. I FLETTESTING

Ruder, der er sat ottetalsagtigt over hinanden paa Hestens Kryds. — To 
Haandtørklæder er fra 1800. Figur 204 har endnu firdelte Ruder som Flade
mønster omtrent som i 1780erne. De opretstaaende Vinger paa de store 
Fugle, Tovingerne, virker noget svagt, og det ser ud som om Fuglene 
havde fire Ben, men iøvrigt virker Blandingen af store og smaa Former 
ganske godt, medens Figur 203 er mindre godt komponeret. Fladernes 
Overmønstring baade med firdelte Ruder og Rudenet med hvide Rande 
om sorte Figurer virker noget uroligt. Hesten har her mistet Rytteren, og 
af Ruden mellem dens For- og Bagben er der kun blevet et sort Sting til
bage. Havfruerne synes at have arvet Rytternes Piber. Et usymmetrisk 
Hjørne fra et Haandtørklæde fra 1801 ses paa Figur 205. Den store Paafugl 
har en kraftig Overmønstring paa Kroppen, ogsaa Haleprydelsen er ret 
kraftig, men da Bundens Figurer tillige er det, er Fuglen som Helhed ikke 
videre fremtrædende. Ogsaa i Borten er Formerne saa ens i Vægt, at in
gen er særlig iøjnefaldende. Et Haandtørklædehjørne fra 1802 har sine 
store Motiver, pelikanagtige Fugle, Paafugle og springende Løver, over
mønstret med et kraftigt Net, hvori sorte hvidrandede Ruder. De store 
Fugles Vinger og Haler har et finere, men ualmindelig rigt Mønster. løv
rigt findes mange morsomme Enkeltheder, som f. Eks. de to smaa Engle 
foroven, der holder hinanden i Hænderne. Et usymmetrisk Hjørne paa 
et Haandtørklæde fra 1804 ses paa Figur 207. Det firføddede Dyr, der her 
ses, er et nyt tilkommet Motiv. Fladen er blevet endnu mere rudet end 
de tidligere Mønstres, da en hvid Midte først har en sort, saa en hvid 
Rand i det sorte Net. Dyret virker dog ganske godt mod den fint møn
strede Baggrund. At der i denne findes smaa Hunde forneden opdages let. 
Sværere er det maaske at finde de to symmetriske Paafugle, som findes 
foroven staaende paa den vandrette Stribe over Navnet. I den jævnt over
mønstrede Bort ses Haner, Paafugle, springende Løver og Svaner samt 
otteoddede Stjerner. Endelig viser Haandtørklædehjørnet fra 1827 Paafugle, 
Haner og liggende Dyr, Hunde? Hver af disse Arter har sit forskellige 
Flademønster, der svarer til de forskellige tidligere anvendte. Her er en 
Mængde morsomme Smaating at fordybe sig i, saasom Svanerne over og 
Englene under Navneindramningen. — Selv om her er omtalt nogle af de 
vigtigste af de hidtil kendte Slabbe og Haandtørklæder, som er udvaskede, 
saaledes at deres Mønstre kan studeres og fotograferes, findes der selv
følgelig adskilligt flere bevarede baade paa Museer og i Privateje, men 
paa Grund af Indigofarvningen unddrager mange sig ganske Fotografering, 
da den sorte Syning næsten falder sammen med Bunden. Saavidt Møn-
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strene kan skimtes, repræsenterer de væsentligt de samme Typer, som her 
er vist. — Navn i sort Indramning med nogle af de gamle Motiver er syet 
saa sent som 1854 paa et Lagen, ganske vist ikke i Flettesting, men i Kors
sting (Fig. 209). Det minder i sin Komposition om Partierne omkring Navn 
og Aarstal paa de symmetriske Syninger paa de her afbildede yngre Haand- 
tørklæder. Har Syersken ikke kopieret direkte men arbejdet videre med 
disse gamle Motiver, saa har hun forstaaet at bevare Tradition og Stil 
godt. — Figur 210 viser en i Indigo farvet Ungkonehætte med sort Syning. 
Af Mønstret opfattes en stor otteoddet Stjerne forholdsvis let i den brede 
Bort nederst. Sværere er det at se, at der findes et springende Dyr oven
over denne. Dyret har Hovedet og en opad svungen Hale ind mod Hæt
tens blanke glatte Del, mens Benene vender mod Hættens forreste Kant. 
Dyrets Fladebehandling kunde se ud til at være fra c. 1790erne. Hætten har 
uden Tvivl været af større dekorativ Virkning, før den blev farvet i Indigo. 
Flettesting med rød Silke, svarende til Arbejder fra Føhr, er hidtil kun 
truffet een Gang paa Amagersyninger. En Navneindramning, hvor dog 
Navn og Aarstal ikke er indføjet, er udført paa denne Maade paa en 
Sengeklud. — Brudgomspunge eller Ducatposer var af Lærred og syede 
med kulørt Silke i Flettesting eller Korssting. Dansk Folkemuseum ejer 
fire fra Tiden 1788 —1804. Den her afbildede (Fig. 211) fra 1793 er den 
smukkeste og svarer i Kompositionen ganske til samtidige Haandtørklæ- 
der. Ved Brugen var Pungen omviklet med en rød Silkesnor. Brudgom
men tog, ved Hjemkomsten fra Kirke, Penge af Pungen og betalte i alles 
Paasyn Musikanterne. Her under skjuler sig formodentlig en Rest af den 
ældgamle germanske Skik at købe Bruden. En Rest af Skikken har i alt 
Fald levet hos Friserne. I Friesch Museum i Leeuwarden findes den før
nævnte »Knottedoek« (Knytteklæde), som en ung Bonde gav sammenlagt 
om en Pengegave og løst knyttet til sin Udkaarne. Naar den unge Pige 
trak Knuden til, var Jaordet givet. I Hindeloopen havde man sin egen 
Skik, afvigende fra den øvrige frisiske. Den unge Mand brugte her som 
Knottedoek en Pung, forsynet med Silkesnore og Filigranknapper for at 
kunne snøres fast sammen. Højst sandsynlig er Amagernes pynteligt ud
syede Brudgomspung beslægtet med Hindeloopenernes.

Enkeltudskaar, der oftest er indrammet af Skaarkens Hulsømme, har 
først Kanten stukket tæt over; dernæst overskæres de til Udtrækning be
stemte Traade ganske paa samme Maade som ved Dobbeltudskaar paa 
begge Leder af Tøjet; kun er de ved Traadenes Udtrækning fremkomne 
Huller betydelig mindre, oftest over tre Traade. Tremmerne i det frem-
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Fig. 212. Pudevaarsragse. Bredde 13 cm. Dansk Folkemuseum.

komne Net overkastes med en enkelt Syning i lodrette og vandrette Ræk
ker, i Modsætning til de witwerkede (stoppede) Tremmer i Dobbeltud- 
skaar, der ser ud som om de var dobbelte. Enkelt og dobbelt gælder 
saaledes Tremmerne i Nettet, ikke Udtræk paa een eller to Leder af Tøjet. 
Derefter blev Mønstret dels fyldt i med Stoppesting, dels blev det slaaet 
for Naalen, d. v. s. udsyet med et knaphulsstinglignende Sting i hver Side 
af det firkantede Hul. Traditionen fortæller, at de Arbejder, hvor Møn
stret er fyldt i, er de ældste. Flere af de med denne Teknik udførte Møn
stre viser ren Renaissancekarakter og afviger stærkt fra de typiske Ama
germønstre. Deres Udbredelse skyldes sandsynligvis Mønsterbøger eller 
Læreklude. Helt med stoppet Mønster er Figur 213 med de siddende Griffe 
og de stærkt stiliserede Træer, endvidere Figur 214 med Manden og Konen 
mellem Planteornamenterne, og Figur 212 med Halvfigurerne, Planteorna- 
menter og Vasen. (Halvfiguren med Planteornamentet findes anbragt over

Fig. 213. Ragse. Bredde 8 cm. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 214. Bort af Haandklæde. Borten 9 7-2 cm. bred. Amagermuseet.

Vasemotivet, hvor under bl. a. Løve, Engel, to symmetriske Enhjørninger 
og Hund, paa en Enkeltudskaarens Sengeklud 1786.) Derimod har Mellem
værket med de symmetriske Løver (Fig. 217) ved Træet nogle Smaapartier, 
paa Træet og i Løvernes Skuldre, som er slaaet for Naalen (udsyet), me
dens Mønstret med Hjortene (Fig. 216) kun har stoppede Konturer med 
Udsyning i hele Fladen. Helt udsyet er Figur 215 med sine otteoddede 
Stjerner og Spidsruder med Skraakors, Motiver der er endnu ældre end 
alle de fornævnte10. De hører til de geometriske Ornamenter, som H. 
Dedekam anser for en Arv fra Middelalderen eller endnu ældre Tid. Styk
kets Indramning af Witwerksborter af ældste kendte Mønster tyder paa, at 
dets Udførelse gaar tilbage til første Halvdel af det 18. Aarhundrede, maa-

Fig. 215. Ragse. Bredde 7 cm. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 216. Amagerragse, indsat i en Knædug fra Hedeboegnen. Borten 20 cm bred. Privateje.

ske endnu længere. Selv om de øvrige Mønstre af denne Gruppe Syninger 
er ældre end Stykkernes Udførelse, gaar dog ogsaa denne antagelig mindst 
tilbage til Tiden omkring 1750, maaske er den endnu ældre. Mønstret (Fig. 
214) forekommer paa Pudevaars Ragser paa Dansk Folkemuseum, og paa 
et Haandklæde paa Amagermuseet. De øvrige kendes her kun i de paa 
Dansk Folkemuseum værende Eksemplarer, hvortil de er komne direkte 
fra'Amager, med Undtagelse af Mønstret med Hjortene, der er funden i 
Privateje paa Køgeegnen. Der er dog ingen Tvivl om, at det er fra Ama
ger. Kanten er stukken tæt over, hvad Sjællændernes Arbejder ikke er, 
ligesom Syningen i det hele taget er finere end disse. Amagerkoner gik 
ved Midten af forrige Aarhundrede omkring og solgte Baand m. m. til

31

Fig. 217. Ragse. Bredde 12 cm. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 218. Del af Pudevaar. Syningen 25 cm bred. 
Dansk Folkemuseum.

Fig. 219. Barnepudevaar. Syningen 18,5 cm bred. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 220. Pudevaar, 1771. Syningens Bredde 20,5 cm. 
Privateje paa Sjælland.

Fig. 221. Barnepudevaar, 1765. Syningen 21 cm bied. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 222. Bort af en Sengeklud. 
Dansk Folkemuseum.

Bredde 9 cm.

Hovedtøjer samt desuden 
Amagersyninger o. lign., 
saa man kan af og til 
træffe saadanne Syninger 
paa Hedeboegnen, ja, end
og helt ned til Vordingborg- 
k anten er enkelte Stykker 
naaet. Selv paa Bornholm 
har et Stykke fra gammel 
Tid været. De virkelige Ama
gersyninger kendes let, selv 
om man træffer dem ude i 
Landet, baade paa deres 
større Finhed og paa Styk
kernes Form, fra de Ar
bejder, der er udført med 
samme Motiver andre Ste
der, hvor Amagersynin
gerne »smittede af«, som en 
gammel sjællandsk Kone 
udtrykte sig. Det var især 
paa Arbejder fra gamle 
Københavns Amt og Frede
riksborg Amt, at dette fandt 
Sted, dog forekommer Paa- 
virkning fra Amager ogsaa 
paa Heden i gamle Ros
kilde Amt helt ned til Køge. 
Amagersyningerne har end
da ikke holdt sig alene 
Vest for Øresund. De er 
endog gaaet Østensunds. I 
»Gammal Allmogeslöjd 
från Malmöhus Län« er, 
Fig. 315-16, afbildet et Pude- 
vaar med et Mellemværk 
fra Torna Herred i Skaane. 
Det er en Amager Plat-

Fig.223. Bort, 7,5 cm bred, 
af en Sengeklud. 

Privateje.
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werksragse fra c. 1760. Fig. 323 og 324 fra 
samme Værk er begge Pudevaars Mellem
værk fra Bara Herred. Det er Amager- 
ragser i Enkeltudskaar. Fig. 327 er Pude
vaar fra Skytts Herred. Det er ganske 
samme Mønster som paa den her omtalte 
Ragse med Halvfigurerne, Planteornamen- 
terne og Vasen (Fig. 212); kun er Figurerne 
ikke symmetriske, men vender samme Vej. 
Det er dateret 1764. Det sidste Tal er ikke 
kommen med paa Afbildningen. Tallene 

staar paa Amagervis 
spredte mellem Møn
stret og ej engang i 
samme vandrette Li
nie. De tre nævnte 
Herreder vender ud til 
Sundet, saa Forbindel
sen har været let for 
Amagerne, der navn
lig inden Krigen 1807- 
14 drev livlig Handel 

og Søfart. De i Dragør boende Svenske 
kan ogsaa have bragt Syningen til Ska ane. 
At Amagersyningerne er gaaet over Sun
det, er dog ikke mere mærkeligt, end at 
skaanske Vævninger er gaaet til Amager. 
Den rigeste Anvendelse af de for Amager 
typiske Mønstermotiver finder i Enkeltud
skaar Sted paa Pudevaar, Sengeklude og 
Vuggelagner, det vil sige, Syningen an
vendtes omtrent paa samme Maade som 
Platwerk; men, skønt den ofte er af ud
mærket god dekorariv Virkning, regnedes 
den dog for at være ringere end dette (sml. 
Enkeltudskaars Hætte til dagligt Brug, S. 28) 
og tildels med Rette, da Syningen ikke har 
samme rige Overdaadighed i Kompositi-

Fig. 224. Detaille af Tæppe 
fra Södra Råda Kirke, 

Sverige.

Fig. 225. Bort af Sengeklud, 
fra 1769. 10 cm bred.

Privateje i Ishøj.
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Fig. 226. Pudevaar fra 1784. Privateje i St. Magleby.

onen, som forekommer i Platwerket og i Flettestingssyningerne. Ogsaa 
paa Korsklæder, Hætter og Hatte har den været brugt, men her var Plad
sen mindre, saa Anvendelsen blev mere begrænset. Paa de ældste Arbej
der er Størstedelen af Mønstret fyldt i med tykkere Traad, medens min
dre Partier er slaaet for Naalen med finere Traad. Senere indskrænker 
de stoppede Partier sig til Konturer og Smaadele. Paa Pudevaar var ogsaa 
her oftest tre Borter, indrammede af Skaarkens Hulsømme. Enten var 
Borterne ligesom ved Platwerk ens brede, eller den midterste var meget 
bred — undertiden syet paa en løs Strimmel Tøj og med en klar Søm 
indsyet i Vaaret — med en smallere Bort paa hver Side. Var denne meget 
smal, kunde den have et geometrisk Mønster (Fig. 221), var Sideborten

Fig. 227. Pudevaarsragse fra 1783. Bortens Bredde 15 cm. Privateje i St. Magleby. 
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Fig. 228. Pudevaarsragse. 1785. Syningens Bredde 25 cm. Dansk Folkemuseum.

lidt bredere, kunde den tildels have samme Mønster som Hovedborten i 
formindsket Form, ganske som nogle af de samme Motiver kunde gaa igen 
fra de brede til de smalle Borter i Platwerk og paa Haandtørklæderne fra 
Hoveddekorationen til Borten. Midt paa de ældre Pudevaarsmellemværk 
var enten et Hus — bestaaende af tre Gange tre Motiver, fordelte paa tre 
lige brede Borter eller anbragt i den brede, midterste Bort — eller der 
var i denne en Urtekande, d. v. s. en mer eller mindre renaissanceagtig 
Vase med opvoksende Blomster. Paa begge Sider af Huset kom saa i 
de tre ens brede Borter et Par symmetriske Dyr eller Fugle om et Træ 
eller en Urtekande, undertiden kunde der udenfor disse være endnu et 
Par symmetriske Figurer, eller man anvendte atter Husets Mønster ved

Fig. 229. Pudevaarsragse, 13 cm bred, fra 1772. Dansk Folkemuseum.
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Siderne i saa stor Udstrækning som Pladsen tillod. Alle tre Borter kunde 
være ens, eller den midterste afvigende fra de to andre. Ved Siden af 
Huset eller Urtekanden paa de brede Borter kom en eller to store Fugle 
eller andre Motiver, saasom Engle, Havfruer eller Dyr. Yderst kom Huset 
eller Urtekanden igen, hvis Pladsen tillod det. Pladsen var ikke altid be
regnet i Forvejen, saa der maatte undertiden afsluttes med en ufuldstæn
dig Figur. Foruden Hovedmotiverne forekom ogsaa her mindre Figurer 
af forskellig Slags. De afbildede Eksemplarer viser, hvorledes Huset, der 
først bestod af fem Kvadrater med stift Mønster og fire andre Motiver, 
efterhaanden omdannes og bliver løsere i Kompositionen, samtidig med 
at de andre Motiver bliver større og Mønstret mindre rigt. Skønt rent 
geometrisk i sin Dekoration bærer Barnepudevaaret, Fig. 219, dog tydelige 
Mærker af den typiske Amagerinddeling: Mellemværket i tre lige brede 
Borter, randet med Skaarkens Hulsømme. Det har i Virkeligheden ogsaa 
haft Hus paa Midten, thi det er Halvdelen af et stort Pudevaar og hører 
sammen med eet, der er skaaret fra igennem Spidsen til højre i Mellem
værket. Her ses Halvdelen af Huset, hvis Motiv kommer igen ved den 
anden Side. I Rektanglerne og i hveranden af Kvadraterne er Spidsrude- 
linierne fyldt i (stoppet), medens hveranden lille Rude af Bundens smaa 
Firkanter er slaaet for Naalen (udsyet). Antagelig hører disse Pudevaar 
hjemme i Tiden før eller omkring Midten af det 18. Aarhundrede. De 
ældste daterede Arbejder med Enkeltudskaar, der hidtil er kendt, er fire 
Vuggepudevaar (paa Dansk Folkemuseum), der dog oprindelig har dannet 
to store. Det er den virkelige Midte der ses til højre paa Figur 221. Huset 
har haft fem Kvadrater med Spidsrudemønster og i hvert Fald to med 
Havfruer. De to andre Figurer er vanskelige at tyde paa Grund af Over
klipning og Sammensyning. Ved Siden af det halve Hus ses den fra Flette
stingssyningerne og Platwerket kendte store Amagerfugl, den saakaldte

Fig. 230. Bort af et Vuggelagen, 1786. Syningens Bredde 9,5 cm. Privateje i Dragør.
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Fig. 231. Barnepudevaar. Syningens Bredde 23 cm. I Handel 1916.

Kalkun, bag denne er atter en Kvadrat med Rudemønster og to Hunde. 
Øverst til højre for Kalkunen staar et Ettal, til venstre for den staar 6, 
paa det symmetriske Vaar (den anden Halvdel af det store Vaar) staar 
7 og 5, altsaa 1765. Det er det ældste kendte Aarstal fra denne Syning, 
men senere end Flettestingsarbejdernes ældste fra 1762 og Platwerkets 
fra 1754. Mønstret er fyldt i med Undtagelse af Grunden i Spidsruderne, 
som er slaaet for Naalen. Den brede Bort er med en klar Søm indsat 
i Pudevaaret, som har to smalle Borter med geometrisk Mønster, afdelt i 
Partier med vekslende Motiver. Sandsynligvis maa Pudevaaret, Figur 218, 
være fra omtrent samme Tid, med sine helt fyldte Figurer og sin spar
somme Slaaen for Naalen. Huset har fem Kvadrater med fir bladede Ro
setter og fire med Kalkuner. Ved Siden af Huset er i alle tre Borter to 
Løver ved et Træ, en fra babylonisk-assyrisk Oldtid kendt Gruppering 
med to Figurer om Livets Træ, som er gaaet over til og bibeholdt i euro
pæisk Kunst og i Folkekunst har levet helt op til det 19. Aarhundrede. 
Ved Siden af Løverne er et mærkeligt udseende Dyr, som ved første Øje-
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Fig. 232. Bort af Sengeklud. 1780. 
Syningens Bredde 18 cm. 

Privateje.

kast kunde minde om en 
Kamel, men ved nær
mere Eftersyn viser sig 
at være en god Bekendt 
fra Flettestingssyningerne, 
nemlig Rytteren paa He
sten, ganske vist noget 
mindre velformet end de 
fleste af dem, der tidli
gere er vist, og, som det 
synes, med en siddende 
Kvinde foran sig, medens 
han staar. Tømmen er 
bleven noget tyk, den er 
nærved at bringe Hove
det til at ligne en Ele
fants , Benene har den 
kendte retvinklede Bøj
ning. Det er en Del af 
en symmetrisk Gruppe, 
hvoraf der er taget, hvad 
Pladsen tillod paa Vaa- 
ret (og hvad Sammensy
ningen af Vaaret tillod 
paa Afbildningen). Ikke 
meget afvigende i Alder er 
den af Tiden noget med
tagne Bort af en Senge
klud (Fig. 222), hvor Kal
kuner veksler med Urte- 
kander. Konturerne og 
smaa Partier i Mønstret 
er fyldt i, medens Fladen 
i Fuglene er helt slaaet 
for Naalen. Kun i Vasens 
Midte er et lille Parti af 
den fra Fig. 219 kendte 
regelmæssige Udsyning af

Fig 233. Bort af Sengeklud. 
Syningens Bredde 9 cm. 

Dansk Folkemuseum.
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Fig. 234. Bort af Sengeklud. 
Syningens Bredde 8 cm. 
Dansk Folkemuseum.

hveranden Rude af Net
tet. Det er et Pudevaars- 
mellemværk med gan
ske samme Urtekande 
og Fugle, som afbildes 
fra Bara Herred Fig. 324 
i det førnævnte sven
ske Billedværk. I Tek
sten siges, at denne 
smukke Bort næppe 
stammer fra et Bonde
hjem, men snarere har 
sin Oprindelse fra en 
Herregaard, skønt der 
paa Egnen, hvor den 
kom fra, ikke findes 
Herregaarde. Denstaar 
altsaa isoleret paa Ste
det, medens Fuglene og 
Urtekanderne er almin- 
deligepaa Amager, som 
det vil ses af de her af
bildede mange Synin
ger med Dyremotiver. 
Fra 1769 stammer en 
Bort til en Sengeklud 
med Enhjørninger af en 
paa Amager ualminde
lig Form og Størrelse 
(Fig. 225). De fylder hele 
Bortens Bredde og har 
endnu hestelignende Be
vægelser, et lidt tungt 
Hoved, eet Horn og 
Hestemanke. De er for
bavsende stumphalede, 
men o ver dem sidder en 
planteagtig Figur med

Fig. 235. Bort af Sengeklud. 1784.
Syningen 13,5 cm bred. 

Privateje i Dragør.
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Fig. 236. Bort af Sengeklud. 
Syningens Bredde 13 cm. 

Dansk Folkemuseum.

tre kraftigere og to 
spinkle Dele, og det 
maa være Enhjørnin
gernes Halespids, der 
oprindelig har begyndt 
lidt højere oppe og væ
ret lidt lettere og min
dre, saa en Linie har 
kunnet forbinde Dyret 
med denne Halespids. 
Man faar et Begreb om, 
hvorledes denne Form 
for Enhjørning maa 
have været ved at sam
menligne den med En
hjørningerne paa et 
Tæppe fra Södra Råda 
Kirke i Värmland i Sve
rige (Fig. 224). Vivi Syl
van 17 regner dette Tæp
pe for at være fra den 
senere Middelalder og 
af udenlandsk, d. v. s. 
ikke svensk Oprindelse. 
Paa Tæppets Enhjørnin
ger sidder Halespidsen 
fast paa Halen, men den 
deler sig ogsaa i fem 
Dele, tre kraftigere og 
to spinkle. løvrigt har 
Dyrene begge Steder eet 
Horn, Hestemanke og 
et Forben løftet. Ama
gerenhjørningen har lidt 
mere hesteagtige Bevæ
gelser end Dyrene paa 
Kirketæppet. At den 
vender modsat disse

Fig. 237. Bort af Sengeklud. 
Syningens Bredde 13 cm. 

Dansk Folkemuseum.
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Fig. 238. Sengeklud med fileret Bort, 
hvis Bredde er 14 cm. 
Dansk Folkemuseum.

har intet at si
ge. Var Senge
kludens anden 
Halvdel beva
ret, havde den 
jo været sym
metrisk med 
den her afbil
dede. Enhjør
ningerne ned
stammer sik
kert fra Mid
delalderen. At 
deres Tegning, 
hvad Halerne 
angaar, er ble
vet noget min
dre forstaaet 
i Aarhundre- 
dernes Løb er 
ikke til at un
dre sig over. 
Det er mere 
mærkværdigt, 
at den har le
vet saa længe. 
Skønt den er 
funden i Ishøj, 
Vest for Kø
benhavn, kan 
der dog ingen 
Tvivlværeom, 
at Syningen er 
fra Amager, da 
Placeringen af 
Enhjørninger
ne med Plante- 
motiv imellem

Fig. 239. Sengeklud med fileret Bort, 
hvis Bredde er 16,5 cm. 1787. 

Dansk Folkemuseum.
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Aarstal og Navn — foroven G P M D, forneden IB — er typisk amagersk, 
saa vel som selve Udførelsen af Arbejdet med sin Blanding af Stoppesyning 
og Udsyning. Opadstigende Borter kendes foruden fra Amager kun fra Syd
falster, og der er de smallere og enklere end Amagernes. Som før nævnt 
(S. 55), skal Amagere have bosat sig paa Hasselø og Bøtø, begge nu land
faste med Sydfalster; Paavirkning fra Amager kan vel spores svagt, men 
det er ganske udelukket, at Borten her kan være fra Sydfalster. — En 
anden Sengeklud (Fig. 223) er dateret 1772. Den har Kvadrater udfyldte 
med fem stive, rosetagtige Figurer. Mellem disse er to Ænder med et 
Planteornament imellem, i dette Tilfælde opadstigende ordnet. Motivet er 
øjensynligt taget fra en vandret Bort med to symmetriske Fugle om Livs
træet. Den midterste Tovinger mellem to Kvadrater med stive Figurer er 
taget fra et »Hus« paa et Pudevaar. Foroven er Plantemotivet med Løve 
og Engel paa hver Side, ogsaa et Pudevaarsmotiv. Et Pudevaar med alle 
disse Motiver, undtagen Englen, dateret 1769, er da ogsaa truffet i Dragør. 
Kompositionen med Dyr om et Træ tager sig som Regel naturligere og 
bedre ud i Pudevaarets vandrette Borter end Opstablingen af Motiver i 
Sengekludens lodrette Borter, navnlig saa længe Motiverne er smaa og 
enkle. — Rigt og usædvanlig smukt er et Pudevaar, dateret 1771. Det har 
et bredt indsat Mellemværk mellem to smalle, syede paa selve Vaaret 
(Fig. 220). I det brede Mellemværk er en Urtekande paa Midten og een 
ved hver Side. Dér imellem er en Løve og en Engel som store Motiver, 
samt en Kalkun, smaa Fugle, en Fisk, en Hund, en lille degenereret En
hjørning m. m. som udfyldende Smaafigurer. Da Enhjørningens Retning 
er modsat Englens og Hundens, har Syersken næppe tænkt sig nogen 
nærmere Forbindelse mellem disse. Kronløvernes Manker er dekorativt 
behandlet med vandrette Tegninger omtrent som paa de samtidige Flette
stingssyninger, og Kroppen har saavel glatte som kvadratisk mønstrede

Fig. 240. Vuggelagen fra 1792. Syningens Bredde 14,s cm. Dansk Folkemuseum. 
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Fig. 241. Pudevaar med indsat Ragse. 28 cm bred. Privateje paa Amager.

Partier af den klare Udsyning, der gør god Virkning til den kraftige Stoppe
syning. De smalle Borter med deres vekslende geometriske Motiver, blandt 
hvilke man finder det fra Figur 219, 221 kendte Spidsrudemønster, virker 
som en særdeles nydelig Indramning om Midterborten. Denne Inddeling 
af Borten i Partier er et gammelt Træk, som sandsynligvis stammer di
rekte fra Middelalderen. Et Pudevaar med afvigende Urtekande, men iøv- 
rigt med samme store og smaa Figurer, er afbildet fra Bara Herred som 
Fig. 323 i Gammal Allmogeslöjd från Malmöhus Län. Det er ikke dateret. 
De smalle Borter er ogsaa her inddelt i Partier med Zigzaglinier og Rekt
angler. De er ikke fuldt saa rige som Borterne paa Fig. 220. Fladebehand
lingen er mere opløst, der er betydelig mindre Stoppesyning i Engle, Lø
ver og Urtekande, saa Virkningen er som Helhed mindre kraftig, men 
der er ingen Tvivl om, at det stammer fra Amager. — Et Mellemværk fra 
1772 (Fig. 229) har paa lignende Maade, som det før omtalte, været indsat 
i et Pudevaar. Atter her er Løven og et andet stort Motiv, en Tovinger, 
indsat mellem Urtekander, og Mellemrummene udfyldt med smaa Figurer. 
Skønt Løverne øjensynlig er syet efter samme Mønster som de paa Pude- 
vaaret fra 1771, har dog Syerskerne ved Fladebehandlingen forstaaet at 
gøre dem forskellige. Tovingeren har ogsaa faaet Mønster ikke alene paa
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Fig. 242. Enkeltudskaarens 
Platwerks Sengeklud. 1788.
Bort 12,5 cm br. Privateje.

sin store Krop, som paa Midten har en Oval 
sædvanligt er denne Fugl forsynet med et kantet 
Hjærte, som paa Fig. 335 — men selve de smalle 
Vinger er bleven prydet med Cirkler. Kronløver 
og Tovinger samt Urtekander findes paa Senge
klude fra 1780 og 1784 (Fig. 232, 235). Paa den 
første er Fladerne oversyet med et regelmæssigt 
Mønster, der afviger fra de tidligere viste. Paa 
den anden er et uregelmæssigt Mønster af Fed- 
derhulsmotivet. Begge Steder er Mellemrum
mene udfyldt efter Smag, sikkert uden forud lagt 
Plan, med de kendte Smaafigurer. Paa Senge
kluden fra 1784 ses nederst til højre for To
vingeren en mærkelig Fremtoning, der dog ved 
nærmere Eftersyn viser sig at være den lang
benede Fugl paa Slabben fra 1762, den er blot 
bleven noget deformeret. En udateret Sengeklud 
(Fig. 233) hører formodentlig hjemme i Tiden om
kring 1780, dels paa Grund af den Blanding af 
Stoppesyning og Udsyning, hvormed Mønstret 
er gjort, dels fordi dettes Bestanddele, den otte- 
oddede Stjerne og den firdelte Midtblomst, gaar 
igen i Mønstre fra 1780 erne. Skønt man som 
Helhed kan sige det samme om Enkeltudskaars- 
mønstrene som om Flettestingsmønstrene, at jo 
yngre de er, des mere stormønstret bliver Flade
fyldingen, foregaar denne Udvikling dog naturlig
vis ikke i lige Linie. Et Pudevaar fra 1783 (Fig. 227) 
betegner saaledes et senere Udviklingstrin end 
baade Sengekluden fra 1784 og Pudevaarsmellem- 
værkerne fra 1784 og 1785 (Fig. 226, 228). Ikke 
alene har Løverne en storrudet Fladefylding og 
Envingerne har samme Fjer mønster som de sam
tidige Flettestingssyninger, men de store Tulipa
ner i Urtekanderne er udført, som de vedbliver 
at være til c. 1800, med Konturerne stoppet paa 
skraa eller paa lige, efter Formen og ikke paral
lelt med Tøjets Traade. — Pudevaaret fra 1784 har
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Fig. 243. Enkeltudskaarens Platwerks Pudevaar. 1787. Amagermuseet.

endnu paa sine Kalkuner og Flyvehøns samme regelmæssige Flademønster 
som Sengekluden fra 1780. Det gaar igen i de meget smalle Borter paa Si
derne af det i Vaaret indsyede Mellemværk. Den otteoddede Stjerne op
træder som Mellemrumsfigur. Urtekanden er her Midte, medens Pudevaars- 
mellemværket fra 1785 har tre ens brede Borter og et Midtparti, hvis Ind
deling svarer til Huset, uden dog at være aftegnet i bestemte Kvadrater. 
Af de fem Motiver, der plejer at være ens, har her de fire samme firdelte 
Blomst, som findes i Sengekluden Fig. 233, medens det femte har en otte- 
oddet Stjerne, der ogsaa er brugt i sidstnævnte Mønster. løvrigt er Møn
stret ordnet som paa de tidlige Pudevaar, dog med rigere Flademønster af 
uregelmæssigt placerede Fedderhulsmotiver. Lignende smaa, klare Spids
ruder findes paa et udateret Pudevaar (Fig. 231), som formodentlig ogsaa

Fig. 244. Enkeltudskaarens Dobbeltudskaarens Vuggelagen. Borten 5 cm bred. 
Dansk Folkemuseum.
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stammer fra 1780ernes første Aar. Kalkuner og Tovinger danner de fire 
Motiver i Huset, medens de fem dannes af et Spidsrudemønster, i noget 
pynteligere Udførelse end paa Pudevaaret fra 1765. Huset fylder næsten 
hele det lille Vuggepudevaars Bredde og levner kun Plads til ufuldstændige 
Fugle udenfor. — Til 1780erne maa ligeledes henregnes det smalle Mellem
værk fra en Sengeklud (Fig. 234). Stopningen indskrænker sig til Konturerne. 
Figurerne — Paafugl, Engel, Havfrue, Hest og Kalkun ■— er saa smaa, at 
de ikke kan være meget mønstrede. Over Kalkunen er et skraatliggende, 
retvinklet Baand med en Stjerne i Vinklen og et Par smaa Spidsruder 
udenfor. Det er en Del af et Motiv, som senere anvendes meget. Et 
Vuggelagen (Fig. 230) dateret 1786 har en Bort med en noget misforstaaet 
Ledranke med Vindruer, i Slægt med Borten paa Haandtørklædet, Fig. 
192. En Løve er anbragt, hvor en Drueklase burde have siddet. Drue
klasen til højre vokser op af en Bladspids. Motivet findes ogsaa paa en 
Sengeklud (Dansk Folkemuseum), uden dog at passe bedre til en opad 
stigende Bort. Mønstret er set i Filering og Stopning i Privateje paa Born
holm, dog uden Løve. Det har sandsynligvis sin Oprindelse fra en Mønster
bog eller en Læreklud og har vel paa Amager faaet Løven indsat.

En Enkeltudskaarens Sengeklud (Fig. 237) har foruden de store Motiver, 
Flyvehøns, Urtekande og Ænder, som smaa Motiver Løver og Fugle; 
blandt de sidste ses atter den deformerede Fugl med de forkortede Ben. 
Desuden findes smaa geometriske Figurer, saa Bunden er jævnt fyldt. 
Det hele er ordnet, som det er almindeligt paa 1780ernes Sengeklude: En 
Urtekande eller et Parti, der ligner Pudevaarenes Hus, har svarende til 
Pudevaarets Sidefigurer to ens, store Motiver foroven og forneden. Efter 
disse kan atter komme et til Urtekanden eller Huset svarende Motiv og, 
om Pladsen tillader det, gentager en af de store Figurer sig saaledes, at 
det Motiv, der sidder over og under Urtekanden eller Huset, altid er det 
samme. — En anden Sengeklud, der er mindre rig i Tegningen (Fig. 236), 
er dateret 1786. Den har foroven et halvt Hus, beregnet til Sammensyning 
med et symmetrisk Stykke. Huset har rigtige Kvadrater med udsyet geo
metrisk Mønster, derefter følger en stor And og en Kalkun med smaa 
Figurer imellem. Under Kalkunen findes et Parti af ni Dele, placeret som 
Husets Dele, men bestaaende af fire Stjerner og en Midtblomst, som er 
Bestanddele af Mønstret fra Sengekluden Fig. 233, samt fire smaa Fugle. De 
store Kalkuner har meget stormønstret Fladefyldning. — Endvidere stam
mer en Sengeklud med fileret Mellemværk antagelig fra 1780erne. Filerede 
Mellemværk havde samme Mønstre, fyldt i og slaaet for Naalen, som
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Fig. 245. Enkeltudskaarens Platwerks Pudevaar. 1794? 
Privateje. St. Magleby.

Fig. 246. Enkeltudskaarens Pudevaar. ANNO 1798. Bredde af Syning 30 cm. 
Dansk Folkemuseum.
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Enkeltudskaar. Det regnedes dog for mindre fint, hvad der er ganske 
naturligt, da Fileringen, som man jo slap betydelig hurtigere fra end Sy
ningen af Nettet i udtrukne Traade, virkede løst og tyndt til Lærredet. 
Mellemværket (Fig. 238) har foroven en halv Figur, der ved Sammen
syning med Sengekludens anden Halvdel vil danne et til Huset svarende 
Parti, derunder en Envinger, desuden Urtekande, over og under denne 
er Heste, som er usædvanlig naturalistisk tegnede, derefter kommer den 
envingede Fugl igen. — Et fileret Mellemværk fra en Sengeklud er dateret 
1787. Midtmotivet bestaar her af to retvinklet, bøjede Baand, mellem disse 
er otteoddede Stjerner og andre Bestanddele af det tidligere omtalte Møn
ster fra Sengekluden Fig. 233. Motivdele derfra er anbragt paa Ydersiden 
af Baandet. Englen og Løven har smaamønstrede Flader, hvor Fedder- 
hulsmotivet er brugt. Om Løvens Krone kan i Sandhed siges, at den sid
der paa tre Haar. Under Englen kommer et andet Midtparti med otte
oddede Stjerner (Fig. 239). Arbejdet gør som Helhed ikke noget vel beregnet 
Indtryk. — Et Vuggelagen fra 1792 (Fig. 240) har en til Huset svarende Midt
figur, bestaaende af fem mønstrede Spidsruder med Spidser langs Sitierne 
og fire otteoddede Stjerner. Til Siderne herfor er Kalkuner med stadseligt 
mønstrede Haler. Bag Kalkunens Hoved er en Tulipan. Endelig findes 
Kronløver indrammet af mønstrede, retvinklede Baand. Løvens Hale, 
som tidligere er endt i en trekantet Dusk, ender her i en firbladet Roset. 
Otteoddede Stjerner og andre smaa geometriske Motiver fylder Mellem
rummene. G P F D siger Grith Peter Friis’s Datter, fra Dragør.

Paa et Pudevaar findes et lignende Midtmotiv, dog mangler de to smaa 
Kors i hvert af de fire skraa Rum i Midten. Sidefiguren er en kronet En
vinger, And?, paa hvis Ryg en Flyvehøne har taget Plads. Det ene retvink
lede Baand findes, men der har ikke været Plads til noget Dyremotiv, 
saa den rette Vinkel er fyldt med et geometrisk Mønster. Paa de smalle 
Sideborter som, paa Grund af Syningens Placering paa Vaaret, kun kan 
afbildes delvis, sammen med den brede Bort, ser man derimod Løverne 
bag Baandene. Paa Afbildningen (Fig. 241) anes de kun, da Vaaret har sin 
gamle Sammensyning, og Borten derfor ikke kan fotograferes i sin Hel
hed. Fra Tiden omkring 1790 stammer nogle meget virkningsfulde Arbejder, 
hvor forskellige Syninger er blandet. Et Vuggelagen (Fig. 244) har en Bort i 
Enkeltudskaar, kun bestaaende af det samme Flademønster, som er an
vendt i Fugle og smalle Borter paa Pudevaaret (Fig. 226). I Lagenborten er 
indsat Kvadrater med Dobbeltudskaar, og den er randet med Skaarkens 
Hulsømme. Den virker særdeles fint og nydeligt. Hvor gammelt Lagnet
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Fig. 247. Enkeltudskaarens Platwerks Pudevaarsragse. 1792. 
Privateje. Dragør.

Fig. 248. Enkeltudskaarens Platwerks Pudevaarsragse. 1799. 
Privateje. Oprindelse: St. Magleby.
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er, kan dog ikke bestemmes, dertil er Mønstret for enkelt. Mere effekt
fuld er Blandingen af Enkeltudskaar og Platwerk. Da der, som tidligere 
vist, i Platwerk altid er Partier af Dobbeltudskaar, bliver Syningen særlig 
rig og vidner om megen Dygtighed hos Syerskerne. Fra 1787 er et Pude- 
vaar (Fig.243) med en stor Kvadrat midt i Borten, fyldt med Platwerk, hvori 
et skraat Kors af Dobbeltudskaar tegner sig, særdeles rigt i Syningen. 
Paa hver Side er i et Parti af Enkeltudskaar en Urtekande med to store 
Kalkuner og to mindre Flyvehøns bag disses Ryg. Kalkunerne har et stor- 
rudet, udsyet Flademønster. Stopning paa skraa af Ruderne findes ikke 
alene i Tulipanen, men ogsaa i de firdelte Partier i de smaa Borter over og 
under den. Paa en Sengeklud fra 1788 (Fig. 242) ses foroven et halvt Hus 
i Platwerk, som ved Sammensyningen med dens symmetriske Halvdel har 
dannet et helt. Derefter kommer et Stykke Enkeltudskaar og nederst paa 
Afbildningen er et helt Hus, i hvilket Kvadrater af Platwerk veksler med 
rigt udsyede Kvadrater af Dobbeltudskaar; deri er hele og halve Hjul 
samt store Parler, i virkningsfulde Mønstre. I Midten af Stykket med En
keltudskaar er Urtekanden med ens, smukt tegnede Kalkuner foroven og 
forneden. Deres Flade er fyldt i med den tykke Traad, saa der dannes 
aabne Huller af noget forskellig Form, i disse er slaaet for Naalen, me
dens Urtekanden, som sædvanlig, væsentligt kun har Kontur og Smaadele 
fyldt i og Flademønstret frembragt ved Udsyning med den tynde Traad.

Udført paa samme Maade som Fig. 243 og med et paa lignende Vis 
ordnet Mønster er et Pudevaarsmellemværk fra 1792. Her er dog kun 
blevet Plads til en Fugl og tre Fjerdedele af Urtekanden paa hver Side af 
Firkanten med Platwerk (Fig. 247). Et andet Pudevaar (Fig. 245), der ligeledes 
er udført i Enkeltudskaar og Platwerk, har paa Midten af Platwerkskva- 
draten et Timeglas i Dobbeltudskaar. Derover er en Havfrue, en saadan 
findes ogsaa forneden, medens der paa Siderne af Timeglasset er to Fugle.

Fig. 249. Enkeltudskaarens Vuggelagen. 1802. Bort 17,2 cm bred. Dansk Folkemuseum. 
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Fig. 250. Opsprættet Enkeltudskaarens Pudevaar. 1808. Syningen 41,5 cm bred. 
Dansk Folkemuseum.

Enkeltudskaaret har til Midte det fra Figur 240 og 241 kendte Motiv. Mellem 
de otteoddede Stjerner er her trukket skraa Linier, saa der dannes en 
stor Spidsrude. I de smaa Spidsruder er i Stedet for Mønster indsat Tal 
(1794?). Den storrudede Kalkun har faaet to Tulipaner i sin Hale. Et En
keltudskaarens Platwerks Mellemværk fra 1799 har i visse Henseender den 
smukkeste Blanding af Syningen, idet Platwerket i de smaa Borter ikke 
sidder lige over det i Midten, men er forsat til begge Sider for den. Ved 
Siden af den store Kalkun er en Del af en over hele den Borts Bredde 
gaaende otteoddet Stjerne, der har indtaget Urtekandens eller Husets Plads. 
Uheldigvis har der kun været Plads til en Del af Stjernen. Kompositionen 
vilde med en symmetrisk Kalkun have virket særdeles godt. I de smalle 
Borter findes, foruden Paafugle i det midterste Felt af Enkeltudskaar, Heste 
i de yderste. De har stadig For- og Bagben bøjede i Retvinkel, til Trods
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for at disse kun er tre Kvadrater høje, altsaa saa lave som det i det hele 
taget er muligt, hvis en Bøjning skal antydes (Fig. 248). Det er ikke saa 
almindeligt at finde Ragselstøj med saadan blandet Syning, derimod fore
kommer blandede Syninger oftere paa Hætter, Hatte og Korsklæder.

Fra 1798 stammer et Pudevaar, hvis Mellemværk er helt i Enkeltud- 
skaar (Fig. 246). Det har i Midten en stor otteoddet Stjerne, i hvis Hjør
ner er smaa Fugle, som paa Hovedet har nogle mærkelige ørelignende 
Streger, der dog maaske er Rester af en lignende Krone, som den de 
pelikanagtige store Fugle har paa Halsen. Saavel Fuglene som Englene, 
der paa Grund af Vaarets Sammensyning kun kan anes paa Afbildningen, 
er meget storrudede. De smaa Borter har foruden Engel og otteoddede 
Stjerner, Heste og Havfruer samt retvinklet bøjede Baand. — Et Vugge
lagen fra 1802 har en Urtekande i Midten og en halv otteoddet Stjerne 
yderst ved hver Side. De symmetriske Hovedmotiver er Kalkun og sprin
gende Løve, der paa yngre Arbejder afløser den staaende; Smaamotiverne 
er Havfruer og Flyvehøns (Fig. 249). Et andet Vuggelagen er blaafarvet, det 
stammer fra 1807. I Midten er en Palmegrenskartouche med Aarstal og 
Navn. Bogstaverne er ligesom Tulipanerne fra 1790erne ikke aftrappede 
efter Bundens Kvadrater, men trukne paa lige eller skraa af disse, som 
det passer med Skrifttrækkene (Fig. 252). Ved hver Ende af Mellemværket 
er en Del af en otteoddet Stjerne, hvori er indskudt en Arm af et Kors, 
(Sammensætning af hel Stjerne og Kors ses paa Figur 256). Den store pelikan
agtige Fugl er blevet mere degenereret. Vingen er næsten opløst og hæn
ger meget lidt fast paa Fuglen, og Kronen paa den bøjede Hals er blevet 
meget højere. Ogsaa Hanen er løst tegnet. Bunden er jævnt fyldt med 
smaa Dyr og geometriske Former. Fra omtrent samme Tid maa det file
rede, udaterede Pudevaars Mellemværk stamme (Fig. 256). Her bestaar 
Midtfiguren af et ligearmet Kors med afrundede Hjørner, og i hver Vin-

Fig. 251. Enkeltudskaarens Vuggelagen. 1833. Borten 16 cm bred. Dansk Folkemuseum.
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Fig. 252. Blaafarvet Vuggelagen. 1807. Bortens Bredde 19,5 cm. Amagermuseet.

kel mellem Korsarmene er en Fjerdedel af en otteoddet Stjerne indsat. I 
disses Vinkler er smaa Tovinger, og ud for Korsarmene sidder Grupper 
af tre Cirkler. Morsomme er de smaa Amagermænd, med deres Piber og 
vide Knæbukser, ridende paa de store Heste. Pudevaarsmellemværket fra 
1808 (Fig. 250) viser de gammelkendte Motiver: Urtekande, Flyvehøns og 
Ænder, samt smaa Løver og Engle, men unægtelig i en forringet Sam
menstilling og uden de smaa udfyldende Figurer, som bidrager til at gøre 
Kompositionen rig. Saadanne findes der derimod nogle af paa Sengeklu
den (Fig. 253), som er udateret, men, efter sin halve Stjerne med Korset 
og sine stormønstrede Figurer, Engel og Havfrue, maa antages at stamme 
fra Begyndelsen af det 19. Aarhundrede. Et Vuggelagen fra 33—18, d. v. s. 
1833, har halve Kors og Stjernedele for Enderne og et geometrisk Orna
ment med en otteoddet Stjerne i Midten (Fig. 251). I Mellemrummene 
springende Løver og Haner, begge med storrudede Flademønstre. En 
Sengeklud fra 1846 er det yngste, hidtil trufne Arbejde i Enkeltudskaar 
(Fig. 254). Det har foroven et halvt Kors med Stjernedele, derunder en 
almindelig Hane og en kalkunsk Hane samt en Havfrue i en geometrisk 
Indramning, som i Motivernes Gruppering kan minde om Huset, hvis 
Plads den har indtaget. Derefter kommer Figurerne igen i omvendt Orden.

Et Par Eksempler paa Korsklæder og en Hætte ses i Fig. 255, 257, 258. 
Det ene er opgivet at være et Daabskorsklæde18 og har paa Midten et Time
glas med en Engel paa hver Side, medens det andet har to Hjorte om et 
Midtmotiv med en indrammet Drueklase. Hættens Syning viser et hidtil 
ikke oftere paa Amager truffet Motiv: Spejderne fra Kanaan med den
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Fig. 253. Bort af en Sengeklud. 
Syningens Bredde 20 cm. 

Dansk Folkemuseum.

store Drueklase. Her har kun været Plads til 
een Spejder ved hver Drueklase. Værre endnu 
er det dog paa det til Hætten hørende Kors
klæde, thi der ser man bare en Spejder paa 
hver Side af den flakte Ørn; der er ingen 
Druer. Spejderne med Drueklasen er et paa 
danske Læreklude fra anden Halvdel af det 
18. Aarhundrede hyppigt forekommende Mo
tiv. — Alt i alt er Syningerne i Enkeltudskaar fra 
det 19. Aarhundrede mere stormønstrede og 
mindre rige i Kompositionen end de fra det 
18. Aarhundrede. Det er for en stor Del de 
samme Motiver, der er brugt i det meste af 
et Hundrede Aar, men Mønstrene er blevet 
mindre strenge i Tegningen, idet Husets op
rindelige Fasthed med fem smaa Kvadrater er 
gjort løsere og erstattet først med Gruppen 
af Spidsruder og otteoddede Stjerner, senere 
med den store Stjerne, til sidst med det af
rundede Kors skudt ind mellem Stjernens 
Flige. Om alle tre Arter af Amagernes Sy
ninger med Dyremotiver gælder det, at Fla
den fra at være hel og glat, gradvis blev 
overmønstret, hvad der opløser Tegningen 
især i Platwerk. Ogsaa Flettestingsmotiverne 
bliver mindre tydelige, Enkeltudskaar taaler 
det bedst, men dog er ogsaa her de seneste 
Arbejder ikke de bedste. Det er en uhyre 
Mængde Arbejder, der er udført paa den lille 
0. Mange findes heldigvis endnu i Behold 
derude, baade i Privateje og paa Museet, og 
mange er i Dansk Folkemuseums Besiddelse. 
Endda er en stor Del i Aarenes Løb solgt i 
Antikvitetshandel i København, foruden hvad 
der i fordums Dage er solgt rundt om paa 
Landet. Skønt i Hovedsagen de samme Mo
tiver stadig er brugt, er de varieret i det 
uendelige, saa man bliver ikke træt af at se
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paa dem. Hvad enten disse Motiver i Stoffer, 
Mønsterbøger eller paa Læreklude er med
bragte eller indførte til Amager fra Holland 
eller andet Sted — de findes næppe nu i hol
landsk Folkekunst — saa har Amagers Kvin
der haft en rig Evne til at finde paa ny Sam
menstillinger af Motiverne og ny Fladebehand
linger, samtidigt med at Arbejderne i teknisk 
Henseende er fortrinlig udførte. Syningerne 
har ikke været Genstand for saa megen Efter
ligning som Hedebosyningerne, men af uøvede 
Øjne tages Enkeltudskaar for det samme som 
Sjællændernes Dragværk, som Folk nok be
undrer, men ikke i synderlig Grad efterligner, 
da det at tælle Traade ikke passer saa godt 
for moderne, travle Tider. Til Platwerket skal 
ligeledes tælles Traade, og det er umaadelig 
sent at sy, ligesom det er svært at opfatte 
Mønstret, navnlig hvis Arbejdet er blaafarvet. 
Det samme gælder Flettestingsarbejderne. Og 
alligevel ligger der i Amagernes Dyremotiver 
en Skat, som ikke alene har stor historisk 
Interesse, men tillige er af betydelig kunst
nerisk Værdi, og som sikkert ogsaa vil kunne 
give moderne dansk Tekstilkunst ny Impulser. 
— Endnu skal omtales nogle Mønstre af de som 
oftest særdeles godt strikkede Ærmer i de hol
landske Amageres Klokkeliv. Disse sorte Strik
ninger lader sig ikke ret vel fotografere. De er 
derfor talt Maske for Maske og malet op paa 
kvadreret Papir, hvor hver malet Kvadrat be
tegner en Vrangmaske. Bunden er retstrikket. 
De er som før nævnt ikke strikket af Ama
gere, men af Svenskere — Hallændinger eller 
Skaaninger? — i Dragør. De ligner ikke de ty
piske Amagermønstre som Helhed, selv om 
der er enkelte Motiver i dem, som ogsaa kan 
findes i Syningerne. De ligner heller ikke helt

Fig. 254. Bort afen Sengeklud. 1846. 
Yngste kendte Aarstal i denne Art 

Syning. Borten 15,a cm bred. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 255. Af et Korsklæde (til Hætte) Syningen 8 cm bred. Dansk Folkemuseum.

svenske Tekstilmønstre, skønt der kan være noget Slægtskab. De grenede 
Blomster i Figur 261 og 265 kan minde lidt om visse hallandske Mønstre. 
Granatæblemønstret i Figur 259 kan i nogen Grad ligne visse skaanske 
Tvistsømsarbejder med orientalske Motiver, men Englen er sandsynligvis 
en Tilføjelse efter Amagersmag. Grupperingen af Granatæblerne ser meget 
regelmæssig ud, men Figurerne kommer ikke lodret under hverandre, 
de forsætter sig stadig en Kvadrat til Siden. Urtekanderne fra Fig. 262 
har nærmest Amagerpræg. Hvor man har brugt Striber, med fri Figurer 
imellem, i Mønstrene, har man ikke haft smaalige Skrupler med Hensyn 
til Rapporternes Størrelse, saaledes kommer Fuglene paa Fig. 263 snart til 
at hænge fast i Ranken paa den ene eller den anden Side, snart til at gaa

Fig. 256. Fileret Pudevaarsmellemværk. 22 cm bredt. Dansk Folkemuseum. 
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Fig. 257. Af et Daabskorsklæde med Engle og Timeglas. Syningens Bredde 5,5 cm. 
Dansk Folkemuseum.

fri af Ranken. De otteoddede Stjerner rapporterer heller ikke med Ran
kerne paa Fig. 264, ligesom Stribe og Mellemgrundsfigurer ikke har lige 
store Rapporter paa Fig. 265. Det er dog langt fra, at dette gør nogen 
daarlig Virkning, tværtimod, Mønstrene danner en mere varieret og male
risk Flade paa denne Maade. Har det i sin Tid været »Uære« at strikke 
(se S. 72), saa er vel Tiden nu inde til ogsaa at værdsætte disse smukke 
og dygtigt gjorte Arbejder, selv om de er af en mere beskeden Art end 
Amagernes overordentlig fine og karakteristiske Syninger med deres ual
mindelige Rigdom, saavel i Teknik som i Mønstermotiver.

Det gaar paa Hæld med Amagernes gamle Kultur. Dragterne bæres nu 
kun af de ældre Kvinder og kun i forenklet Form til dagligt Brug, selv 
Stadsdragterne er mere eller mindre forandrede. Den særprægede og kunst-

Fig. 258. Bort af en Hætte. Bredde 11,5 cm. Flakt Ørn og Spejderne fra Kanaan med Drueklase. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 259 øverst til venstre. Fig. 260 øverst til højre. Fig. 261 nederst til venstre. Fig. 262 nederst til højre. 
Strikkemønstre af Ærmer i hollandske Amageres Klokkeliv.



STRIKKEMØNSTRE FRA HOLLANDSKE AMAGERES ’ÆRMER

Fig. 263 til venstre. Fig. 264 øverst til højre. Fig. 265 nederst til højre. 
Strikkemønstre af Ærmer i hollandske Amageres Klokkeliv.
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færdige Vævning af Sengeomhæng er forlængst lagt til Side, og de smukke 
og ualmindelig fine, hvide og sorte Syninger paa Lærred er næppe udført 
siden Midten af forrige Aarhundrede. Men har Tiderne end medført at 
adskilligt af Amagernes Dragter, Vævninger og Syninger er forsvunden, 
saa har dog den Kærlighed, som i de gamle Slægter findes til deres sær
prægede Kultur, bidraget til at opbevare saa mange Ting fra svundne Tider, 
at man kan danne sig et Begreb om, hvor rig denne Kultur engang har 
været. »Tænk paa dem, som har baaret det, paa dem som har udført de 
mange Sting paa de smukke Syninger« har lydt med en sjælden og rørende 
Trofasthed fra Forældre til Børn, Slægt efter Slægt. Det er en kostelig Arv 
som derved er bevaret ikke alene for Øen, men for vort ganske Land.

Fig. 266. Smaa hollandske Amagerpiger.



NOTER
HOLLANDSKE AMAGERES DRAGTER

1 Skønt Magie betyder stor, holder Amagerne bestemt paa, at Sognet hedder Store Magleby. 
Siges Magleby, förstaas det derude paa Amager som Byen Maglebylille, der hører til de dan
ske Byer, og hvis Navn rimeligvis er en Omformning af Marbolille. Da der her i Landet 
findes andre Sogne med Navnet Magleby, vil Amagernes eget Navn til Byen og Sognet — 
Store Magleby— blive bibeholdt her tillige med det almindelig kendte Navn GI. Hollænderby.

2 Flab, flebbe, er efter Holländisch-Deutsches Wörterbuch, af Dr. Ludwig Tross & Gott
fried Ouermann, Emmerich 1850, en Art Hue, medens Flep er et Pandebind. Dale: Groot, 
woordenboek, 1924, kalder saavel Flab som Flep en Slags Hovedklæde, et trekantet Barne- 
hovedklæde under Huen.

3 Barcelonatørklæder kaldes de Silketørklæder, som Søfarende havde med hjem fra Barce
lona. Mange af disse, men dog ikke alle, var ternede, med røde, gule og grønne eller blaa 
Striber paa begge Leder. I disse var indvævet Blomster eller Ornamentmønstre.

4 Man kunde »tage nogen med paa sit Fad Mad«, men altfor mange Givere om et Fad 
Mad var dog ikke vel set. Efter Opgivelse af Emma Eckmann har et Fad Mad i sin Tid be- 
staaet af: et Baglaar af en Kvie, en fersk Skinke, en røget Skinke, 25 Alen Medisterpølse og 
10 Alen Kødpølse, Skikken brugtes til omkring Midten af det 19de Aarhundrede. Til sidst var 
Gaven dog forandret til Kage, 1 77 Sukker og 1 Kaffe.

5 W. Lüpkes: Ostfriesische Volkskunde, W. Schwalbes Forlag, Emden 1907. S. 49 omtales 
Timptuch som et trekantet eller firkantet, i Trekant lagt Tørklæde, mest af blaa Uld med 
Silkebort og broderet Buket i Hjørnet.

6 St. Maglebys Skifteprotokol 1812—21. Alle tidligere hollandske Amagerskifter er gaaet til 
Grunde.

7 Paa Exners kendte Billede: Et Gilde paa Amager, ses de unge Piger med Fletter til Siettøj. 
Om Grunden hertil har en af de tilstedeværende som gammel meddelt: man var kommen 
hjem fra Kirke Pintsedag og var iført Kirkedragt. Denne havde man, som Skik var, taget af 
ved Hjemkomsten og iført sig Siettøj med hvidt Forklæde. For Nemheds Skyld lod man 
Fletterne sidde. Senere samledes man til Gilde om Aftenen. Ingen lagde Mærke til, at Exner 
sad og tegnede Skitser til sit Billede, og derpaa kom saaledes, hvad ikke ellers brugtes, 
Fletter til Siettøj.

8 Et Stof af Bomuld og Silke. Mønstret har Silkeeffekt paa toskaftet Bund.

HISTORISK OVERSIGT
9 København 1656. Side 52.
10 Dannemarkes og Norges Beskrivelse, se Pag. 34. Citeret i Oluf Bang: Samling af Adskil

lige Nyttige og Opbyggelige Materier. 1743. Side 549.
11 Fra Arkiv og Museum. 3. Bind. S. 23—24. Besøget fandt Sted 1774 ikke 1772.
12 Se Theodor Gliemanns Beskrivelse over Danmark, 1821. B. Ill Side 190. 20/i 1811 afskaffedes 

det tysk-holl. Sprog i Kirken. Efter Wibergs Præsteleksikon var fra 1560 til 1669 fire Præster 
ved St. Magleby Kirke, deraf var to født i Holsten, een i Osnabrück og een i Brunsbüttel. 
Intet Under at Amagernes Sprog ikke vedblev at være rent hollandsk. I 1754 er trykt en 
»Nedder Düdeche Kercken und Huss Psalm Boeck«, Tho deenst der Holländer Gemeene up 
Amack in Drück gestellet, vormehret und in Ordeninge gebracht. Kopenhagen 1754. Et 
Eksemplar findes paa Dansk Folkemuseum.

13 Gliset d. e. glittet blankt, Soelegliset gnidet — gnedet med Gnidesten, saa det skinnede 
som Solen. Glitning nævnes allerede i Biskop Aslak Bolts Inventar, Trondhjem 1429. Se Nye
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Danske Magazin 1794. En Gnidesten er af Glas, med en konveks Side, den anden Side ligner 
noget en Flaskebund.

14 Siet, langt. Ankle siet — gaaende til Anklen.
is Traditionen paa Amager beretter, at Pene Grith levede paa Christian VII s Tid. Efter 

een Overlevering skal hun have ejet Gaard i Møllegade, hvor Kongen og hans Kavalerer, 
henimod 1770, var velsete Gæster hos hende. Hun opvartede dem paa det bedste og pyntede 
op for dem i sin Have med Vaser med sjældne Blomster. — En anden Tradition lægger hen
des Gaard ved Landevejen gennem St. Magleby, fastholder hendes Besøg af Chr. VII samt 
meddeler, at hun havde et idiotisk Barn, der hverken kunde gaa eller tale og døde i 17 Aars 
Alderen. —

Formodentlig er her en Sammenblanding af to Personer. Det malede Portrait er, hvad 
saavel Malemaade som Dragt viser, fra Christian d. 5tes og ikke fra Christian d. 7endes Tid. 
Grith var et almindeligt Navn og der kan have boet en Grith i begge Gaarde. Om nogen af 
Kongerne har haft Forbindelse med dem er uoplyst. Sikkert er det, af Christian 5. har for- 
lystet sig med Svanejagt i Kalvebodstrand og har boet paa en dertil bygget Gaard, Svaneleje- 
gaard, ved Sundbyøster. (Se Aarbog udgivet af Historisk Samfund, Københavns Amt, 1918). 
Kongen og Hoffet spiste iført Amagerdragt til Middag paa Ny Amager (paa Frederiksberg) 
i 1692 ved Fastelavn. Sikkert er det ogsaa, at Christian d. 7. kom til Fastelavnsfest paa Amager.

For Historien om Grith med det idiotiske Barn ligger formodentlig følgende, som er Ud
drag af Kirkebogen, til Grund; i 1762 er Søren Christensen og Grith Jans Datter viet. 8/3 1770 
er døbt Karen, Søren Christensens og Grith Jans Datters Barn, 10/ô 1787 er begravet Karen 
Sørens Datter, sengeliggende fra hun var tvende Aar og aldeles vanvittig, hvorfor hun ej 
blev konfirmeret. 17 Aar og 3 Maaneder, 23/2 1798 er begravet Grith Jans Datter, Søren Mur
mesters Kone 62 Aar. — Søren Murmester kan godt have været Gaardmand og ejet en af de 
af Traditionen udpegede Gaarde, medens den anden kan have været Bopæl for den paa 
Maleriet afbildede Pene Grith. Gaardmændene i Hollænderbyen var ofte tillige Haandværkere 
og fik deres Profession hægtet som Tilnavn til Fornavnet. Hvorledes det end forholder sig 
med en Grith paa Chr. VII’s Tid, saa er det sikkert, at det malede Billede, som betyder saa 
meget for Dragtens Historie, er fra Christian d. V’s Tid og ikke fra det 18de Aarhundrede.

16 Se Aarbog udg. af Historisk Samfund, Københavns Amt, 1918. Øen Amager. Ved Kai Uldall.
17 Kort Efterretning om nogle Coloniers eller fremmede Folks Ankomst og Forplantelse i 

Dannemark særdeles om Amagerne e.t. c., trykt i Skrifter som udi Det Kiøbenhavnske Sel
skab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagde og oplæste i Aaret 1747. Ill Del. 
Kbhvn. 1747. Gentages 1764 i Danske Atlas B. II. S. 218 f.

18 P. G. Wistrand, Svenska Folkdräkter. S. 147. Stockholm.
19 Johan Winklers Afhandling er skrevet 1881. Endnu gaar Markenkvinderne med det 

tøndeformede Hovedtøj og bærer maaske ogsaa Solklæde om Somren, hvilket Forfatteren dog 
ikke har kunnet konstatere ved Selvsyn ved et Besøg i September.

20 C. Enlart: Manuel d’Archéologie Française III, S. 183. Paris 1916.
21 Se Bulletin des musées royeaux des arts décoratifs et industrielles à Bruxelles. S. 5. 1914.
22 Af Amaranthes, udgivet af Joh. Friedrich Gleditsch und Sohn. Leipzig. 1715.
23 C. Enlarts tidligere nævnte Værk S. 224 og 225.
24 Samlinger til Jydsk Historie og Topografi II. S. 73. 1868—69.
25 Rigsraad Christen Skeels Dagbog, ført i Rigsraadet 1649—59. Danske Magazin 3. R. IV.

S. 44. Kbhvn. 1854. Et Eksempel paa Handelsforbindelsen med Holland er en paa Dansk 
Folkemuseum værende Terrin signeret I. v. Duÿn (Delft 1764—1777). Paa denne saavel som 
paa det dertil hørende Laag og Fad er malet Cornelius Theisen: Palm, Giertru Rasmus: Dotter. 
Navnet Palm forekommer endnu i Dragør. Et Saltkar fra samme Fabrik og med Navnet 
Trein Jans Datter findes paa samme Museum.

274



NOTER

26 J. R. Planché: Cyclopædia of Costume, se Cap.
27 C. Enlart’s førnævnte Værk III. S. 196—197 og 225.
28 Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden, 

1893, gengiver en Række Tegninger af den i 1576 gammeldags frisiske Dragt, som Friser- 
høvdingen Unico Manninga lod afbilde, for at Folk kunde vide, hvorledes denne Dragt saa 
ud, da den allerede var ved at blive glemt. Han har selv vedføjet Forklaringer til de farve
lagte Tegninger. Desuden bringer Aarbogen en Mængde Oplysninger om frisisk Dragt.

29 Udstillet paa Kunstmuseet i København i Efteraaret 1920.
30 Peter Friis Edvardsen: Schielschiør Kiøbstæd Side 271. Sorø 1759.
31 J. R. Planche: Cyclopædia of costume. Se Ruff.
32 Havard: Dictionaire de l’ameublement. Se Cuiller.
33 Vedel Simonsen: Eske Brock II. S. 35. Odense 1843. Eske Brock sender Penge til Jacop 

Møller i Harling (d. e. Haarlem) bl. a. for Bio Amedom 19. Aug. 1613.
34 Ligprædiken over Mette Ulffstand, holdt i Bara Sognekirke i Skaane 16. Maj 1602. Kiø- 

benhavn 1602.
35 Roskilde Landemode 1593. Ny kirkehistorisk Samling V. S. 32. 1869—71.
36 Die Mode, Menschen und Moden im XVII. Jahrhundert. 2. Udg. S. 90, af Max v. Boehn.
37 Enlarts ovennævnte Værk III. S. 55.
38 Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst o. s.v. Emden S. 26.
39 Sjællandske Registre II. 52 a. Anført i Nicolaisen: Amagers Historie.
40 En kaart Vnderuisning om Børne Tuet. Kiøbenhavn 1607. Blad M 7.
41 Trykt i T. Trojel: Gamle Efterretninger om Fuglse Herred i Laaland II. Hefte. Side 17. 

Odense 1811.
42 Jahrbuch der Gesellschaft o. s. v. S. 29.
43 Afbildet efter Tidsskrift for Industri 1903. S. 159. Daniel Bruun: Den islandske Kvinde 

og hendes Dragt.
44 Boehn: Menschen und Moden im XVII. Jahrhundert. S. 100 Golilla. S. 107 Dame med Rue.
45 Gengivet Side 220 i Le Costume Civil en France du XIIIe au XIXe siècle, af Camille 

Piton. Paris.
46 M. v. Boehns førnævnte Bog. S. 183.
47 Trykt i Arkiv og Museum V. Bind. S. 577. Ved O. Andrup.
48 Histoire du costume en France. S. 504. Paris 1875. Af J. Quicherat.
49 Die Entwickelung der Tracht in Deutschland af Carl Köhler. Nürnberg 1877.
50 La vie privée d’autrefois S. 234. Paris 1894. Af Alfred Franklin.
51 De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten. S- 61 — 63 og 191. Amsterdam 1917. Af Th. 

Molkenboer.
52 Histoire du costume en France. Side 406. Paris 1875. Af J. Quicherat.
53 Samlinger til Jydsk Historie og Topografi I. 413. Aalborg 1866—67.
54 Svenska Allmogens Lif. S. 265 f. Af Tobias Norlind.
55 Mitteilungen aus der Verein der königlichen Sammlung für Deutsche Volkskunde 1909. 

B. III. Heft. 2. S. 87 f.
56 Afbildet i Troels Lund: Dagligt Liv i Norden 1908. Samme Sted er Fru Anna Harden

berg afbildet (Fig. 108) med et lignende Slør. Det er saadanne lange Slør, som ses paa Kvin
der i Ligfølge efter Frederik II. (Afbildet samme Værk Fig. 120).

57 Samlinger til Jydsk Historie og Topografi II. 73. Aalborg 1868—69.
58 Suoma laisia Kansanpukuja. 1902. (Finska Nationaldräkter).
59 P. G. Wistrand: Svenska Folkdräkter. S. 57.
60 Max Heiden: Handwörterbuch der Textilkunde.
61 De kleeding van eene vrouw op het eiland Marken. Af Th. Molkenboer.
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62 M. Dreger: Europäische Weberei und Stickerei. S. 300. Wien 1904.
63 Broderede Dagligtørklæder med Glædesfarver, hvor gult og rødt var fremherskende, hed 

i en Dragørfamilie »Tivoli«, medens Sørgetørklæder, hvor grønt og lilla var fremherskende, 
hed »Dyrehaven«. Benævnelserne er kun truffet eet Sted.

64 A book of old embroidery. Special Number of The Studio. 1921. Pl. 25.
65 Nye danske Magazin II. S. 274. København 1806.
66 Københavns Diplomatarium II. S. 523—24.
67 Peter Friis Edvardsen, Schielschiør Kiøbstæd, S. 264.
68 Die Entwickelung der Tracht in Deutschland.
69 Den tidligere nævnte Jahrbuch fra Emden, S. 71.
70 » » » » » » S. 49.
71 » » )) » » » S. 57.
72 » » » » » » S. 53.
73 » » » » » » s. 74.
74 » » » » » » s. 54.
75 Danske Samlinger for Historie, Topografi e.t.c. I. 209. 1865—1866.
76 Samlinger til Jydsk Historie og Topografi II. 155.
77 Anna Lykke til Birgitte Bølle 1574. Klevenfelds Stamtavler (Lykke) R. A. Anna Lykke 

tilbagesender de laante Smykker, da hun ikke kom til at smykke Jomfru Ingeborg Hartvigs- 
datter. Anført efter Troels Lund: Dagligt Liv i Norden.

78 Boehn: Menschen und Moden im XVII. Jahrhundert. Side 105. Engelske Damer maatte 
betale 10 Shilling ekstra, naar de ønskede en Perlesnor malet om Halsen paa deres Portræt.

79 Gengivet hos Boehn i ovenomtalte Bog. S. 36.
80 Die nordfriesischen Inseln. S. 186. Af Chr. Jensen. Hamborg 1891.
81 Samlinger til Jydsk Historie og Topografi I. S. 413. 1866—67.
82 P. G. Wistrand: Svenska Folkdräkter. S. 16.
83 Franklin: La vie privée d’autrefois. 1895. S. 124 ff.
84 Histoire du costume en France. S. 605.
85 » » » » » S. 580.
86 Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. 1927. Band 56. S. 222.
87 Franklin: La vie privée e.t.c. Paris 1894. S. 263.
88 Kalmuk, Skæg og Ems er forklaret efter Max Heiden: Handwörterbuch der Textilkunde.

DANSKE AMAGERES DRAGTER
89 Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt. 1917. S.46. Ved Kai Uldall.
90 Efter Wibergs Præsteleksikon Johan eller Hans Hansen Wandal.
91 Emil Aarestrups Samlede Skrifter. Udgivne af Hans Brix og Palle Raunkjær 1922.
92 Samlinger til Jydsk Historie og Topografi II. S. 317.
93 P. G. Wistrand: Svenska Folkdräkter. S. 2, 5.
94 Boehn: Menschen und Moden XVII. Jahrh. S. 106.
95 P. G. Wistrand: Svenska Folkdräkter. S. 22. PI. 5.

VÆVNINGER OG SYNINGER
1 Sauermann: Schleswig’sche Beiderwand-Webereien. Frankfurt a. M. 1909.
2 Elna Mygdal: Af Dækketøjets Historie. Tidsskrift for Industri 1913.
3 J. P. Schmidt: Rettelser og Anmærkninger til »Dragørs Fortid og Fremme«. S. 7. Køben

havn 1887.
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4 W. Lüpkes: Ostfriesische Volkskunde. Emden 1907. Fig. 86.
5 Se f. Eks. M. Haberlandt: Textile Volkskunst aus Österreich. PI. 28. Wien 1912. — Peasant 

art in Italy, Studio 1913 o. m. a.
6 M. Dreger: Entwicklungs-Geschichte der Spitze. Wien 1910. S. 16.
7 M. Dreger: Der Gösserornat. Separatabdruck aus »Kunst und Kunsthandwerk« Jahrgang 

XI. Wien 1908.
8 Isabella Errera: Les nappages dits »de Perouse« i Extrait des annales de la société 

d’archéologie de Bruxelles 1906.— Peasant art in Italy. Studio 1913. Fig. 200—207 incl.
9 M. Dreger: Europäische Weberei und Stickerei. S. 130f. Wien 1904.

10 Ernst Flemming: Das Textilwerk. S. 20, Fig. 2. Berlin 1927.
11 Afbildet PI. 12 A i Medeltida vävnader och broderier i Sverige af Agnes Branting og 

Andreas Lindblom. Stockholm 1928.
12 Otto v. Falke: Kunstgeschichte der Seidenweberei. Fig. 92. Berlin 1913.
13 M. Deger: Europäische Weberei o.s. v. S. 136.— Elna Mygdal: Valkendorfdugen. Aarbog 

for historisk Samfund for Præstø Amt. 1925.
14 Agnes Branting og Andreas Lindblom: Medeltida vävnader o. s.v. I. Side 75.
15 M. Dreger: Entwicklungs-Geschichte der Spitze. S. 25.
16 H. Dedekam: Hvitsöm fra Nordmör.
17 PI. 18. Svenska dubbelvävnader samt dubbelsidiga vävnader av utländskt ursprung. 

Andet Kapitel i »Medeltida vävnader« o. s. v.
18 Spædbarns Korsklædet var paa Amager et Snipklæde, retvinklet trekantet, med Baand 

i de spidse Vinkler. Det lagdes om Panden, Baandene kryssedes i Nakken og bandtes om 
Hovedet. De maatte bindes fast for ikke at glide af. Over Korsklædet brugtes til Daab, hvor 
man sandsynligvis har været mest konservativ, en Lærredskappe og en Høllekappe, begge 
bundne under Hagen. Det er en lignende, men endnu mere indviklet Hovedbeklædning, 
som har været brugt paa Øen Marken. Kredslæge I. S. Møller har velvilligt gjort mig op
mærksom paa Carl M. Fürst’s Bog »När de döda vitna«, Stockholm 1920. Fürst afbilder Marken
hovedtøjet og mener, at Snipklædet bandtes saä stramt, at Barnet fik et affladet Pandeparti 
og et stort Nakkeparti. De voksne Kvinders Kranium viser denne Deformitet. Han mener 
tillige, at denne Skik er Rest af en hollandsk Mode fra Middelalderen og viser, at bl. a. 
Magnus Ladelaas’ Dronning Helvig og hendes to Døtre Rekissa og Ingeborg, den sidste gift 
med Erik Menved, havde denne Hovedform, Helvig var fra Holsten. Moden skulde have 
hersket i Holland og være gaaet langs Kysten op til Holsten. Muligvis var Daabsbarnets 
Hovedbeklædning paa Amager en Rest af denne Mode. Der foreligger dog ingen Oplysninger 
om, at man paa Amager tilsigtede Affladning af Pandepartiet. Snipkorsklæde, der sad over 
Huen, er brugt helt op i Aarhus Amt, paa Ærø, Drejø og Bornholm i det 19de Aarhundrede.
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FORTEGNELSE OVER ILLUSTRATIONER
De fleste Fotografier af Ting udenfor Dansk Folkemuseum er fotograferet 1916—18. Det er de
daværende Ejeres Navn, som er opgivet. At beskæftige sig med Forholdet mellem Rieters og
Senns Andel i Stikkene ligger udenfor nærværende Arbejdes Ramme. Rieters Navn er opgivet
for Stikkene, da disse maa søges under dette paa Biblioteker; Senns er naturligvis opgivet 

=2 F. Hendriksen fot. — E. M. fot. = E. Mygdal fot.

Side

paa hans signerede Arbejder. — F. H. fot.

Fig;.

1. Amagere udenfor St. Magleby Kirke.
Elfelt fot......................................................... 1

2. Borteskørt. Dansk Folkemuseum. E M.
fot...................................................................... 3

3. Rød Pels. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot...................................................................... 4

4. Rødt Forklæde. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot.......................................................... 5

5. Platwerkshætter. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot.......................................................... 6

6. Pigehat og Flettekyse. Dansk Folke
museum. E. M. fot..................................... 7

7. Halværme og Haandstykker. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot.......................... 7

8. Kone i Kirkedragt. Efter gammelt Foto
grafi. Tilhører Fru Marchen Dirchsen, 
St. Magleby................................................. 9

9. Kravetrøjer til Kirkedragt. Dansk Folke
museum. E. M. fot....................................... 10

10. Sølv. Brudehovedtøj og Armringe.
Dansk Folkemuseum. F. H. fot.......... 11

11. Brudetøfler og Dragørtøfler. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot.......................... 11

12. Tørklæde, til Sorg og til Glæde. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot........................... 12

13. Haandtørklæde. Dansk Folkemuseum.
F. H. fot........................................................... 12

14. Salmebogsbind fra 1791. Dansk Folke
museum ....................................................... 13

15. Hovedvandsæg. Dansk Folkemuseum 13
16. Pige i Kirkedragt. Maleri. Fru Marchen

Dirchsen, St. Magleby. E. M. fot.......... 15
17. Solhat. Efter gammelt Fotografi. Fru

Marchen Dirchsen, St. Magleby.......... 15
18. Brud. Maleri af Theodor Jensen 1848.

Dansk Folkemuseum. E. M. fot............ 17
19. Foldekrave. Dansk Folkemuseum.

E. M. fot......................................................... 18
20. Kralevippetørklæde. Dansk Folke

museum. E. M. fot................................... 19

Fig. Side

21. Tætærmetrøje med Snørliv. Klokke
liv. Dansk Folkemuseum. E. M. fot... 20

22. Ungkonedragt. Fru Svendsen, Allé-
gaarden, St. Magleby. E. M. fot............ 21

23. Sørgedragt med Jøb. Dansk Folke
museum. E. M. fot....................................  23

24 Kysedragt. Efter gammelt Fotografi.
Fru Marchen Dirchsen, St. Magleby. 25

25. Hovedtørklæde, Dragørkyser, Solhat.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot............ 26

26. Nyere Stadsdragter. Fotografi c. 1900.
Fru Marchen Dirchsen, St. Magleby. 27

27. Kysedragt og Barnedragt. Gammelt
Fotografi. Fru Marchen Dirchsen, St. 
Magleby....................................................... 29

28. Lille Pige. Gammelt Fotografi. Fru
Marchen Dirchsen, St. Magleby........ 29

29. Svøb og Liste. Dansk Folkemuseum, ij i
F. H. fot..........................................................  30

30. Børnetrøjer og Kyser samt Langklokke.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot............ 31

31. Dreng. Gammelt Fotografi. Fru Mar
chen Dirchsen, St. Magleby................  33

32. Pige. Gammelt Fotografi. Fru Marchen
Dirchsen, St. Magleby............................. 33

33. Pigehætter. Dansk Folkemuseum. E.M.
fot...................................................................... 34

34. Høllekapper, Drengehætter, Faldhat.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot..........  35

35. Konfirmand. Maleri af Exner. 1876.
Fru Marchen Dirchsen, St. Magleby.
E. M. fot.......................................................... 37

36. Brudgom. Maleri af Theodor Jensen.
1848. Dansk Folkemuseum. E. M. fot. 39

37. Røde Uldenskjorter. Dansk Folke
museum. E. M. fot.....................................  40

38. Sorte Klædesbukser. Dansk Folke
museum. E. M. fot...................................... 40

39- Rockelte og Fifskaftes Snørliv. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot.......................... 41
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Fi&.

40. Rockelte og Fifskaftes Snørliv. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...........................

41. Daglig Mandsdragt. Efter gammelt
Fotografi. Fru Marchen Dirchsen, St. 
Magleby.......................................................

42. Udentrøje og Slagbul. Dansk Folke
museum. E. M. fot.....................................

43. Udentrøje og Slagbul. Dansk Folke
museum. E. M. fot......................................

44. Stue fra St. Magleby. Dansk Folke
museum. Hude fot...................................

45. Amagere 1674. Efter Holger Jacobæus.
F. H. fot..........................................................

46. »PeneGrith«. Maleri paa Dansk Folke
museum. F. H. fot.......................................

47. »Amagernes Klædning«. Efter Pontop-
pidans Danske Atlas. F. H. fot..............

48. »En Mand og Kone.. .«. Efter Thurah.
F. H. fot..........................................................

49. »En Pige og en ung Karl...«. Efter
Thurah. F. H. fot........................................

50. »En Piges Kirkedragt fra Hollænder
byen. . .«. Efter Rieters Stik. F. H. fot.

51. »Almindelig Søndagsdragt af en Ama- 
gerinde... «. Efter Rieters Stik. F. H. fot.

52. »Almindelig Søndags Dragt af en Pige
fra Dragøe... «. Efter Rieters Stik. F. H. 
fot......................................................................

53. »Kirkedragt paa Dragøe«. Efter Rieters
Stik. F. H. fot...............................................

54. »Kirkedragt om Vinteren i Hollænder
byen...«. Akvarel af Senn. Dansk 
Folkemuseum. F. H. fot...........................

55. »Kirkedragt i Hollænderbyen paa
Amager...«. Akvarel af Senn. Dansk 
Folkemuseum. F. H. fot............................

56. Hovedtøj fra Øen Marken. Efter Th.
Molkenboer. F. H. fot...............................

57. Hovedtøj fra Øen Marken. Efter Th.
Molkenboer. F. H. fot..............................

58. Konsol fra Kirken i Bougival. Efter
C. Enlart. F. H. fot.....................................

59. Kone fra Hindeloopen. Efter Th. Mol
kenboer. F. H. fot.......................................

60. Margrethe af Østrig. Fotogravüre efter
Coninxloos Maleri. F. H. fot.................

61. Karel van Mander med Moder og 
Hustru. Frederiksborg. S. Bengtson fot.

Side

62. Frisisk Dragt efter Cornelius Kempe.
F. H. fot..........................................................  65

63. Frisisk Dragt efter Cornelius Kempe.
F. H.fot........................................................... 65

64. Ung Pige fra Monnikendam. Fotografi
fra Openluchtmuseum i Arnhem........ 67

65. Ung Pige fra Oudendijk. Fotografi fra
Openluchtmuseum i Arnhem................. 67

66. Bondekone fra Hensbroek. Fotografi
fra Openluchtmuseum i Arnhem .... 68

67. Bondekone fra Hoogwoud. Fotografi
fra Openluchtmuseum i Arnhem.......... 69

68. Spindersken. Maleri af N. Maes.
Fotografi fra Rijksmuseum i Am
sterdam .........................................................  71

69. Hollandske Forpagterfolk. Maleri paa
Fredensborg. Rolsted fot......................... 73

70. Buste af Dronning Sophie. Rosenborg.
Valdemar Poulsen fot............................... 75

71. En islandsk Bondekone i skikkelig
Dragt. Tegning af Eggert Olufsen.
F. H. fot.......................................................... 77

72. Anna Maria de Medici. Efter Boehn.
F. H. fot.......................................................... 79

73. Snit af Mandskjol fra 1780erne. Efter
Carl Køhier. F. H. fot............................... 80

74. Tegning af Amagerkravetrøje.............. 81
75. La gouvernante. Maleri af Chardin,

gengivet efter Piton. F. H. fot.............. 83
76. Christian IV og Dronning Anna Ca

tharina. Maleri af Peter Isachs. Rosen
borg. Valdemar Poulsen fot...................... 85

77. Færøbrud. Nordmandsdalen. Amatør
fotografi ......................................................... 87

78. »Tvende Amagerinder i Sørge- og Lig-
følgedragt...«. Efter Rieters Stik. F. H. 
fot...................................................................... 88

79. Føhrkvinde i Sørgedragt. Fotografi fra
Dr. Häberlin, Føhr................................... 89

80. Relief fra St. Mortens Kirkedør i Ran
ders. K. Uldall fot....................................... 90

81. Brudstykke af de Spedalskes Optog. 
Maleri af Adrian van Nieulandt. Foto
grafi fra Rijksmuseum i Amsterdam. 91

82. Føhrkvinde i Ligfølgedragt. EfterWest-
phalen. 1739. F. H fot...............................  93

83. »En Kone til Alters paa Øen Føhr«.
Efter Rieters Stik. F. H. fot................... 95

Side

41

43

44

45

47

50

51

53

54

55

56

56

57

57

58

59

60

60

61

61

62

63

279



FORTEGNELSE OVER ILLUSTRATIONER

Fig. Side

84. »I Køkkenet«. Maleri af Gabriel
Metsu. Fotografi fra Rijksmuseum i 
Amsterdam............................................... 97

85. Traadvippe. E. Mygdal. F. H. fot. .. 98
86. Edel Hardenberg. Maleri paa Frede

riksborg. S. Bengtson fot..................... 101
87. Kvindevanter. Dansk Folkemuseum.

F. H. fot...................................................... 103
88. »Jægerens Gave«. Maleri af Gabriel

Metsu. Fotografi fra Rijksmuseum i 
Amsterdam............................................... 105

89. Sølvøre og Trøjespænder. Dansk
Folkemuseum. F. H. fot...................... 107

Fig-. side

105. Taarnby Kirke, efter Tegning af Th.
Ulrichsen. Clichéen tilhører Pastor 
Strunge, Taarnby................................. 129

106. Amagerinder i Festdragt i Anledning 
af Orgelindvielse i Taarnby Kirke 
1929. Clichéen tilhører Pastor Strunge 130

107. Amagerinder i Festdragt i Anledning

90. Trøje- og Hættespænder. National
museets 2. Afdeling. P. Nørlund fot. 108

91. Forklæde og Snøremaljer. National
museets 2. Afdeling. P. Nørlund fot. 109

92. Halvdel af et Spænde. Gaardejer
Dirch Jansen, St. Magleby. E. M. fot. 110

93. Forklædemaljer. Dansk Folkemu
seum. F. H. fot........................................ Ill

94. Sammenloddede Snøremaljer. Tand
læge Friis, Hjørring. E. M. fot.......... 112

95. Snøremaljer, Lænker og Pind. Dansk
Folkemuseum. F. H. fot....................... 113

96. Ligsten fra Maribo Domkirke. E. M.
fot.................................................................. 116

97. Høllekappe med Hølleke. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...................... 117

98. »Børnenes Søndags- og Kirkedragt
fra Hollænderbyen... «. Efter Rieters 
Stik. F. H. fot............................................ 117

99. »Højtids- og Søndagsdragt af en ung
Mand fra Hollænderbyen...«. Efter
Rieters Stik. F. H. fot............................ 119

100. Christian IV som Barn. Hans Knie
pers (?) Maleri. Rosenborg................ 121

101. Christian Siegfred Hammeløw. Ma
leri paa Dansk Folkemuseum. F. H. 
fot.......................................   123

102. »Almindelig Dragt af en ung og en
ældre Mandsperson.. . «. Efter Rieters 
Stik. F.H. fot............................................ 125

103. Sølvknapper. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot..................................................... 126

104. Hollandsminde i St. Magleby. Efter
Fotografi tilhørende Gaardejer Dirch
Jansen....................................................... 127

af Orgelindvielse i Taarnby Kirke 
1929. Efter Fotografi fra Berlingske
Tidende..................................................... 131

108. Amagerpige og Amagerkone. Efter
Hansen & Wellers Fotografi.......... 132

109. Amagerkone og Brud medTaarnby-
sølvet. Efter Hansen & Wellers Foto
grafi............................................................. 132

110. Amagerpige i Torvedragt. Efter Han
sen & Wellers Fotografi....................... 133

111. Amagermand. Efter Hansen & Wel
lers Fotografi........................................... 133

112. Hue af Taarnbybrudesølvet. E. M.
fot.................................................................. 134

113. Capes- eller Kirkehue. F. H. fot. . . . 134
114. Christentøj. 1840. Dansk Folkemu

seum. E. M. fot......................................... 135
115. »Prospect af Taarnbye Kirke paa

Gamel Amager-Land. . . 1748«. Efter
Maleri af J. J. Bruun........................... 137

116. »En Mand og en Kone i deres Søn
eller Helligdagsdragt i det saa kal
dede Danske Amager«. Efter Thurah 138

117. »En Pige og ung Karl i deres Søn
eller Helligdagsdragt i det saa kal
dede Danske Amager«. Efter Thu
rah............................................................... 139

118. En Amagerkone. Efter Maleri (Kopi
efter Jens Juel?) Dansk Folkemu
seum. F. H. fot......................................... 141

119. Kongelig Porcelainsfabriks Amager
figurer. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot.................................................................. 143

120. »En Kone fra Øen Amager i hendes
Vinterklædning...«. Efter Rieters Stik.
F.H. fot....................................................... 144

121. »En Kone fra Øen Amager at se 
bagfra i hendes Vinter Klædning. ..«.
Efter Rieters Stik................................... 144

122. »En Kone i Taarnbye paa Øen Ama
ger«. Efter Rieters Stik. F. H. fot.... 145

280



FORTEGNELSE OVER ILLUSTRATIONER

FiS- Side

123. »En Kone bærende i stæden for Jorde-
moderen et Barn til Daaben...«. Efter 
Rieters Stik. F. H. fot............................. 145

124. »En lille Piges Søndagsdragt og en
Drengs almindelige Dragt..Efter 
Rieters Stik. F. H. fot............................ 146

125. »En Pige fra Øen Amager, sælgende
Hauge Urter i Kiøbenhavn«. Efter 
Rieters Stik. F. H. fot............................ 147

126. »En Flødekone«. Efter Lahdes Stik.
F. H. fot...................................................... 147

127. »En Amagerkone«. Efter Akvarel af 
Senn. Kunstindustrimuseet. F. H.
fot.................................................................. 149

128. Amagerinde. Efter Maleri paa Dansk
Folkemuseum. F. H. fot........................ 151

129. »Vinterdragt i de Hovedstaden nær
mest liggende Byer paa Amager«. 
Efter Senn? Bymuseet. F. H. fot... 153

130. »Daglig Klædedragt paa Amager...«. 
Efter Akvarel af Senn. Kunstindu
strimuseet. Susanne Salomonsen fot. 155

131. Guldbroderede røde Fløjlshandsker.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 156

132. Snøremaljer og Naal. Dansk Folke
museum. E. M. fot................................. 157

133. Livbaandspænde. Elna Mygdal. E.M.
fot.................................................................. 157

134. Amagerbondedreng. Efter Senn. Ud
givet af Lahde 1818. F. H. fot.......... 159

135. Amagersypude. Efter »Art and handi
craft in the woman’s building«. Chi
cago 1893................................................... 169

136. Fedderhulspind. Privateje i Hjørring.
Fingerbøl. Dansk Folkemuseum.
F. H. fot....................................................... 169

137. Forstørret Detaille af Skaarkens. .. 171
138. Forstørret Detaille af Witwerk og

Openil....................................................... 171
139. BlaatSkaarkenskorsklæde. Fru Præst,

Dragør. E. M. fot.................................... 172
140. Del af Skaarkenskorsklæde. Privat

eje. Dragør. E. M. fot.......................... 173
141. Witwerkskorsklæde. Fru Bøker,

Strandlyst. E. M. fot.......................... 174
142. Trekantet Korsklæde med Witwerk.

Jan Cornelius’ Enke, St. Magleby.
E. M. fot...................................................... 175

Fi&- Side

143. Witwerksbort af Vuggelagen. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...................... 175

144. Blaafarvet Witwerkskorsklæde. Ama
germuseet. E. M. fot.............................. 176

145. Blaat Dobbeltudskaarens Korsklæde. 
Fru Krabbe, Strandgade, Dragør.
E. M. fot...................................................... 177

146. Dobbeltudskaarens Hjørne af Høl-
leke. Fru Marchen Dirchsen. St. 
Magleby. E. M. fot................................. 178

147. BlaafarvetDobbeltudskaarens Hætte. 
Fru Krabbe, Fristrand, Dragør. E. M.
fot.................................................................. 179

148. Platwerkskorsklæde. Fru Bøker, 
Strandlyst, St. Magleby. E. M. fot. . 179

149. Forstørret Tegning af Platwerks-
detaille........................................................ 181

150. Stykke af Ragse. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...................... 182

151. Stykke af Ragse. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot....................... 182

152. Stykke af Svøbelist. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...................... 182

153. Pudevaarsragse med S Motiv. Plat
werk. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot.........................................................  183

154. Bort af Vuggelagen. Platwerk. Fru 
Bloch, Rødevejrmøllekro. E. M. fot. 183

155. Bort af Sengeklud. Platwerk. Fru 
Marchen Dirchsen. St. Magleby.
E. M. fot...................................................... 184

156. Af en Pudevaarsragse. Platwerk.
Gaardejer P. Jansens Hustru, St. 
Magleby. E. M. fot................................ 185

157. Pudevaarsragse. Platwerk. Tilhørte 
Selskabet HedebosyningensFremme.
F. H. fot...................................................... 185

158. Sengeklud 1754. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot....................... 186

159. Sengeklud 1754. Platwerk. Gennem- 
faldslys. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot.................................................................. 187

160. Pudevaar. Platwerk. Enkefru Chrille- 
sen, Abelsminde, Tømmerup. E. M.
fot.................................................................. 188

161. Pudevaar. Platwerk. Gennemfalds-
lys. Enkefru Chrillesen, Abelsminde, 
Tømmerup. E. M. fot............................. 189

36 281



FORTEGNELSE OVER ILLUSTRATIONER

Fig. Side

162. Barnepudevaar. Platwerk- Gaardejer
Dirchsen, Birkegaarden. E. M. fot.. 190

163. Bort af Vuggelagen. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot....................... 190

164- Pudevaarsragse. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. F. H. fot....................... 191

165. Detaille af blaafarvet Barnepude
vaar. Dansk Folkemuseum. F. H.
fot.................................................................. 191

166. Sengeklud. Platwerk. Sognefoged
Madsen, Nedre Vindinge. E. M.
fot.................................................................. 192

167- Detaille af Pudevaarsragse. Plat
werk. Se Fig. 164. E. M. fot............... 193

168. Pudevaarsragse Platwerk. Tilhørte 
Selskabet Hedebosyningens Fremme.
E. M. fot...................................................... 193

169. Bort af Sengeklud fra 1756. Platwerk.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 194

170. Bort af Sengeklud. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...................... 195

171. Pudevaarsragse. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M- fot...................... 196

172. Pudevaarsragse. Platwerk- Dansk
Folkemuseum. E. M. fot .................. 197

173. Pudevaarsragse- Platwerk. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...................... 198

174. Pudevaarsragse. Platwerk. Dansk
Folkemuseum. F. H. fot...................... 199

175. Pudevaar. Platwerk. Dansk Folke
museum. E. M. fot................................ 200

176. Bort af Sengeklud. 1783. Fru Mar
chen Dirchsen, St. Magleby. E. M.
fot.................................................................  201

177. Bort af Sengeklud. Platwerk. Fru
Marchen Dirchsen, St. Magleby.
E. M. fot..................................................... 201

178. Pudevaar. Platwerk. Fru Krabbe, Fri
strand, Dragør. E. M. fot..................... 202

179. Pude med Platwerksvaar. Amager
museet. E. M. fot.................................... 203

180. Hjørne af Haandtørklæde med Silke
kvast. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot................................................................. 205

181. Slab fra 1762. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot..................................................... 206

182. Slab. CAS. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot.....................................................  207

Fig. Side

183. Hjørne af Haandtørklæde. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot...................... 208

184. Slab fra 1768. Fru Præst, Dragør.
F. H. fot...................................................... 209

185. Hjørne af Haandtørklæde fra 1772.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot. . . . 210

186. Hjørne af Haandtørklæde fra 1772.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 211

187. Hjørne af Haandtørklæde fra 1773.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 212

188. Hjørne af Haandtørklæde fra 1780.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 213

189. Hjørne af Haandtørklæde fra 1782.
Fru Marchen Magleby. E. M. fot... 214

190. Hjørne af Haandtørklæde fra 1782.
Fru Marchen Magleby. E. M. fot... 215

191. Midtparti af en Slab fra 1782? Dansk
Folkemuseum. E. M. fot....................... 216

192. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1783 ?
Elna Mygdal. E. M. fot........................ 217

193. Hjørne af et Haandtørklæde. TPD.
Dansk Folkemuseum. F. H. fot........ 218

194. Hjørne af et Haandtørklæde. TPD.
Dansk Folkemuseum. F. H. fot........ 219

195. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1785.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot. ... 220

196. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1787.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 221

197. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1788.
Selskabet Hedebosyningens Fremme. 
E. M. fot........................................................ 222

198. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1790.
Fru Præst, Dragør. E. M. fot.............. 223

199. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1792 ?
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 224

200. Midte af en Slab fra 1797. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot....................... 225

201. Syning paa et Haandtørklæde. 1798.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 226

202. Hjørne af et Haandtørklæde. 1799.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 227

203. Hjørne af et Haandtørklæde. EHD.
1800. Dansk Folkemuseum. E. M. 
fot.................................................................. 228

204. Hjørne af et Haandtørklæde. AAB D.
1800. Dansk Folkemuseum. E. M. fot. 229

205. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1801.
Fru Præst, Dragør. E. M. fot................230

282



FORTEGNELSE OVER ILLUSTRATIONER

F’g Side

206. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1802.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot....... 231

207. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1804.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot....... 232

208. Hjørne af et Haandtørklæde fra 1827.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot....... 233

209. Navneindramning fra et Lagen fra 
1854. Fru Sigfred Petersen, Dragør.
E. M. fot...................................................... 234

210. Ungkone Hætte, indigofarvet. Fru
Svendsen. Allégaarden, St. Magleby.
E. M. fot...................................................... 235

211. Brudgomspung fral793. Dansk Folke
museum. E. M. fot.................................. 236

212. Ragse i Enkeltudskaar med Halv
figurer og Planteornamenter. Dansk 
Folkemuseum. E. M. fot....................... 239

213. Ragse i Enkeltudskaar. Griffe og sti
liserede Træer. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot...................................................... 239

214. Bort paa et Haandklæde. Mænd og
Koner. Amagermuseet. E. M. fot... . 240

215. Ragse. Enkeltudskaar. Stjerner,Ruder 
og Skraakors. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot...................................................... 240

216. Ragse med Hjorte m. m. i sjællandsk
Knædug. Fru Mortensen, Havdrup.
E. M. fot...................................................... 241

217. Ragse med Løver og Planter. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot....................... 241

218. Del af Pudevaar med tre lige brede
Borter. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot.................................................................. 242

219. Barnepudevaar med geometrisk Møn
ster. Dansk Folkemuseum. E. M. fot. 242

220. Pudevaar med bred Midtbort. 1771.
Fru Petersen, Karlslunde. E. M. fot. 243

221. Barnepudevaar med den store Ama
gerfugl, 1765. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot...................................................... 243

222. Bort med Kalkuner, af en Sengeklud.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 244

223. Bort af en Sengeklud 1772. Fru Mar
chen Dirchsen, St. Magleby. E.M.fot. 244

224. Enhjørning af Tæppe fra Södra Råda
Kirke i Värmland............................... 245

225. Bort med Enhjørninger. Sengeklud.
Frk. Kirsten Larsen, Ishøj. E. M fot. 245

Fi&- Side

226. Pudevaarfral784. Privateje.St. Magle
by. E. M. fot.............................................. 246

227. Pudevaarsragsefra 1783. Fru Marchen
Dirchsen, St. Magleby. E. M. fot. ... 246

228. Pudevaarsragse fra 1785. Dansk Folke
museum. E. M. fot.................................. 247

229. Pudevaarsragsefra 1772. Dansk Folke
museum. E. M. fot.................................. 247

230. Bort af Vuggelagen. Fru Krabbe, Fri
strand. E. M. fot....................................... 248

231. Vuggepudevaar med tre ens brede 
Borter. I Handel 1916. E.M.fot. ... 249

232. Bort af en Sengeklud. 1780. Fru Neel
Jensen, Dragør. E. M. fot.................... 250

233. Bort af en Sengeklud med Stjerner 
m. m. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot.................................................................. 250

234. Bort af en Sengeklud med Engle, 
Heste m. m. Dansk Folkemuseum.
E. M. fot...................................................... 251

235. Bort af en Sengeklud fra 1784- Fru
Marchen Magleby. E. M. fot.............. 251

236. Bort af en Sengeklud fra 1786. Dansk
Folkemuseum. E. M. fot....................... 252

237. Bort af en Sengeklud. Fugle. C PS,
TTD. Dansk Folkemuseum. E.M. fot. 252

238. Bort afen Sengeklud. Filering. Heste.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot.........253

239. Bort af en Sengeklud. Filering. 1787.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 253

240. Vuggelagen. 1792. Dansk Folkemu
seum. E. M. fot...........................................254

241. Pudevaar. AIND. Jacob Dirchsen,
Birkegaarden. E. M. fot........................ 255

242. Enkeltudskaarens Platwerks Senge
klud. 1788. Fru Marchen Magleby, 
Dragør. E. M. fot..................................... 256

243. Enkeltudskaarens Platwerks Pude
vaar. 1787. Amagermuseet. E. M.
fot.................................................................. 257

244. Enkeltudskaarens Dobbeltudskaa-
rens Vuggelagen. Dansk Folkemu
seum. E. M. fot........................................ 257

245. Enkeltudskaarens Platwerks Pude
vaar. 1794? Gaardejer P. Jansen, St. 
Magleby. E. M. fot................................. 259

246. Enkeltudskaarens Pudevaar. 1798.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 259

283



FORTEGNELSE OVER PLANCHER

Fig. Side

247. Enkeltudskaarens Platwerks Pude
vaarsragse. 1792. Fru Chrillesen, 
Nørregade, Dragør. E. M. fot............ 261

248. Enkeltudskaarens Platwerks Pude
vaarsragse. 1799. Fru Chrillesen, 
Abelsminde. E. M. fot.......................... 261

249. Enkeltudskaarens Vuggelagen. 1802.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 262

250. Enkeltudskaarens Pudevaar. 1808.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 263

251. Enkeltudskaarens Vuggelagen. 1833.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot........ 264

252. Enkeltudskaarens blaafarvet Vugge- 
lagen. 1807. Amagermuseet. E. M.
fot.................................................................. 265

253. Enkeltudskaarens Sengeklud med
Engle, Stjerner m.m. Dansk Folke
museum. E. M. fot................................. 266

254. Enkeltudskaarens Sengeklud med

Fig. Side

Haner og Kalkuner. 1846. Dansk 
Folkemuseum. E. M. fot....................... 267

255. Af et Enkeltudskaarens Korsklæde.
Dansk Folkemuseum. E. M. fot......... 268

256. Fileret Pudevaarsmellemværk. — 
Dansk Folkemuseum. E. M. fot. .. . 268

257. Daabskorsklæde med Engle og Time
glas. Dansk Folkemuseum. E. M.
fot.................................................................. 269

258. Bort af en Hætte. Dansk Folkemu
seum. E. M. fot........................................ 269

259—262. Strikkemønstre af Ærmer i 
Klokkeliv. Dansk Folkemuseum.
Optalte af Fru Ellen Andersen. 270 

263-265. Strikkemønstre af Ærmer i
Klokkeliv. Dansk Folkemuseum. 
Optalte af Fru Ellen Andersen. 271 

266. Smaa hollandske Amagerpiger. El
felt fot.........................................................  272

FORTEGNELSE OVER PLANCHER
efter Side

I. Kirkedragt med rødt Forkæde og 
Hætte....................................................... 8

II. Brudedragt med Syningsforklæde. 14
III. Kokkedragt med Hætte..................... 16
IV. Almindelig Festdragt med Hætte . 18
V. Ligfølgedragt efter at Jøben gik af

Brug......................................................... 22
VI. Mindre rig Dragt til dyb Sorg ... 24

VII. Kysedragt fra Dragør...........................  28
VIII. Mandsdragt til Højtider.................... 42

IX. Silketørklæde. Begyndelsen af det
19. Aarhundrede. Fra Dragør........ 96

X. Silketørklæde. Begyndelsen af det
19- Aarhundrede. Fra Amager .... 96

XI. »Barcelonatørklæde«. C. Midten af 
det 19.Aarhundrede. Fra St. Magleby 98

XII. »Barcelonatørklæde«. Broderi over 
vævet Bort. Fra Amager................... 98

efter Side

XIII. Fløjlstørklæde med Silkebroderi.
Fra Dragør. C. 1850—1870 ............ 100

XIV. Fløjlstørklæde med Silkebroderi.
Til let Sorg. Fra Dragør. C. 1850— 
1870 ......................................................... 100

XV. Grønt og hvidt Sengeomhæng. 
1747. Fra Dragør............................... 164

XVI. Grønt og hvidt Sengeomhæng.
Fra Amager......................................... 164

XVII. Tegning efter Stolehynder, sam
mensyede af smaa Stykker Tøj.
Dragørvævning................................... 166

XVIII. Grønt og hvidt Sengeomhæng.
Fra Dragør........................................... 166

XIX. Grønt og hvidt Sengeomhæng.
Fra Amager......................................... 168

XX. Grønt og hvidt Sengeomhæng.
Fra Amager......................................... 168

284



REGISTER
Aalkes eller Ovekes 180, 181 
Aarstal 212
Abe, spindende 191, 197, 198 
Amagerfugl, den store 188, 189-

191, 196, 198-200, 205, 213,
218, 236, 243, 248, 249

Amagerkone (Jens Juel) 141, 
148-150

Amdam (Stivelse) blaa 50, 51,
68, 144, 154
Glansstivelse 52
Gul Stivelse 68

And, Ænder, Envinger 200, 202,
204, 219, 224, 226, 233, 234,
254, 256, 258, 260, 265

Armring, se Brudesølv 
Baand 96, 150
Baldyre 99 
Barcelonatørklæde 10, 43, 96 
Bedepiger 37
Beiderwand, se Rylagen 
Blaafarvning 69
Blaa Hat, se Kameluldshat 
Blaa Uldenskjorte 120, 121, 123,

160
Bondenakker 27
Borre 46
Borteklokke, se:
Borteskørt 2 f, 8, 12 ff, 18 f, 24,

36, 83 f, 86, 101
Brud 17
Brudedragt 13 f, 129-133
— paa Fanø 80 
Brudgom 39 
Brudgomsdragt 44 
Brudgomspung 172, 236, 238 
Brudesølv
— Hovedtøj 11, 13, 14, 65, 131 f, 

134
— Kæde med Mønter 14, 114,

131 f
— Armringe 11, 14, 114 
Brudetøfler 11, 13, 14, 28, 103 f 
Bukser 72, 120-24, 138, 158-162
— Klædes 38, 40, 42, 44, 120
— Lærreds 45, 120, 125

Bukser, Susse- 38
— Vie- 38
Bul med bundne Ærmer, se

Klokkeliv
Bul 22, 24, 37, 130, 138, 139 
Bulfangerkjortel 125 
Bælte 13, 114, 115 
Capeshue, se Kirkehue 
Carduanshue 140
Chenille 46, 125, 126 
Christenhue 158
Christentøj 1 15, 135, 136, 145,

158 
Daabskorsklæde 265, 269 
Daabspose, se Christentøj 
Dannemarks Speil, Vævning 166 
Dobbeltudskaar 9, 16-18, 23, 116,

172, 175-79, 238 f
— i Enkeltudskaar 257, 260
— i Platwerk 187, 195 f, 203 f,

262
Dobbeltudskaarsteknik 176-177 
Dragtstoffer 74 
Dragørvævning 164 
Drejlstørklæde 98 
Drengefaldhat 35
Drengehætte 35, 117 
Drengetrøje 31
Ducatpose, se Bruddomspung 
Dyremotiver i Platwerk 186 
Engel 165, 179, 192, 194 f, 200,

202, 209, 219, 234, 236 f, 248,
254 f, 258, 260, 265

Enhjørning 179, 187 f, 191 f, 194 f, 
199f, 203, 209, 219, 251-254
Jagten paa Enhjørningen 192, 
194f

Enkeltudskaar 10, 23, 28, 32,33,
172 f, 238-269

— med Platwerk 262-264 
Envinger, se And 
Faldhat 35
Fastelavns Brud 38 
Fastelavnsdragt 38 
Fedderhuller 180, 181 
Fedderhulspind 169, 170

Fifskaft 42, 120’
Filering 258, 260, 264, 265
Filimot (feuille morte) 161 
Fiolenbrun 161
Fiocchi 98
Fisk 208, 218, 254
Flakt Ørn 196, 266
Flamske Bænkedyner og Hyn

der 163
Flebs 4, 16, 51
Fletter, flettet Haar, 5, 8, 10, 18,

24, 62, 63, 64, 87, 139, 143
Flettebort 5
Flettekyse 5, 7
Flettesting 16, 32, 101, 172, 

204-238, 249
Flos 147
Floshat 38, 44, 46
Flyvende Fugl 200, 203, 218, 219
Flyvehøns 202 ff, 219, 224, 226,

257 f, 260, 262, 264 f
Foldet, foldede 2, 52, 86
Foldekaabe 92, 138
Foldekrave (kv.) 18, 22, 24, 37,

66-69, 75-77, 99, 118
— (m.) 38, 43, 45 f
Forklæde (dansk Amager) 131, 

134f, 148, 154 ff
— hollandsk Amager foldede 2, 

24 f, 86, 93, 96, Ulf
— blaat uldent 8, 23 f, 38, 95, 

112
— graat, 19 f, 36, 92 ff
— hvidt 15-18, 24, 38
— Kattuns 23
— lyst 22, 24
— mørkeblaat Shirtings 19, 23 ff, 

33
— rødt 5, 8, 14,23f, 38, 95, 112
— sort Shirtings 18, 23, 32
— Synings 13 f, 93, 95, 156, 171
— vasket 22 f
— Siettøj 28 f, 36
— — Bredlinnings 25
— — Checks 25, 28
--------Rulle- 25

285



REGISTER

Forklæde, Siettøj, Saksony 25,33
— — Stryge- 25, 38
Forklædebaand3, 8, 13,15, 17-20, 

23-25, 29, 32, 34, 96, 134, 150
Forklædemaljer 8, 23, 95, 109, 

111, 112
Frisisk Dragt 48 f, 60, 66, 69, 71, 

74f, 83, 92, 96, 98, 104f, 108, 
122f

— — Hindeloopen, 55-57,60f, 85
— Hovedtøj 55-59, 65
— — Bly nker 56, 59
— — Foarvlecter 56, 59 f 
 Huiw 57
— — Markenhovedtøj 56 f, 59 f
— — Sendoak, Solklæde 57
— — Ungkonehætte fraFøhr 58 
Frisiske Smykker 108-110, 112,

114 f.
Fylde i 239, 246, 248 ff
Færøbrud 85, 87
Føhrdragt 93-95
Grif 199, 202, 208, 239
Geometrisk Mønster i Enkelt

udskaar 240, 248
-------- i Platwerk 180-181 
Haandklæde 171
Haandstykker 3, 7 ff, 13, 15, 18 f, 

23 f, 31, 81 f
Haandsvattebaand 135, 150 
Haandtørklæde 8, 10, 12, 101, 

102, 171, 206, 207, 210 ff
Hagebind 61
Hager 149, 150
Halskæder 115
Halværmer 3, 7, 8, 9, 15, 18, 

19, 24, 31, 81, 82
Haner 237, 264, 265
Hatte, Mandsdragt 119, 124, 127, 

158 ff
Hat, se Pigehat
Havfrue 199, 204, 209, 237, 248, 

258, 262, 264, 265
Hemd 29
Hest 199, 235-237, 258, 260, 263, 

264
Hjorte 187, 188, 198, 209, 240, 

241
Hjul, hele og halve 176

Hollandsk Dragt 48, 63, 66, 68, 
73-75, 91, 93, 97, 103, 113, 
118, 122 f

Hollandske Smykker 109, 111 
Hovedkaabe 72, 90-92 
Hovedkant 26, 27
Hovedtørklæde 26, 66, 140 ff 
Hovedvandsæg 10, 13
Huer 137 f, 140 ff, 158
Hunde 192, 195, 200, 202, 209, 

219, 237, 249, 254
»Hus« 187, 197, 247, 248, 254, 

258, 262
Hærfugl 137 f
Hætte 4, 6, 8 ff, 13, 17 ff, 24, 28, 

49ff, 58 f, 61 f, 171, 179
Hættekone 52
Hættespænder 108, IlOf 
Høllekappe 32, 35, 115 ff 
Hølleke 115 ff, 158, 177 f 
Høns 196
Islandsk Kvindedragt 77, 99 
Jagtdragt 78
Jernskiæg, Michel Hanssøn: 

om Kvindedragt 49 
om Mandsdragt 118

Jupe, se Jøb 
Justaucorps 78-81, 83
Jøb 21 ff, 88 ff, 94
Jøbbaand 22
Kalkun (se ogsaa Amagerfugl) 

187 f, 219, 224, 226, 249f, 254, 
257 f, 260, 262 ff

— Hane 200, 202, 204, 225 f, 
233 f, 265

— Høne 199 f, 233 
Kameluldshat 38, 44, 49, 1 18, 120 
Kappehætte 142
Kattunspudebetræk 33 
Kirkedragt i Hollænderbyen 58f
— Kv. 6 ff, 8, 15, 56f, 83, 99, 

102, 133, 137 f, 145f, 150
— M. 38 ff
Kirkehue (sort Fløjlshue) 133 f

140 ff
Kirke vanter 102f
Kjol 79 f, 161
Klokkeliv 20, 24 f, 28, 36, 70 ff, 

150

Klædes Klædning 120, 121 
Klædesstrømper 38, 121, 122 
Knottedoek 204, 238 
Kokkedragt 17 f, 84, 134 
Konfirmand 37
Konfirmanddragt 38, 136
Korsklæde 4, 9f, 16, 18 ff, 22 ff,

32f, 36, 50, 52 ff, 61, 115 f, 
158, 171ff

Kortel 94
Kralevipper 16, 84, 98, 101 f
Kralevippetørklæde 15 f, 19, 97 ff 
Krave 31 f, 75 ff
Kravetrøje 8, 10, 13, 19, 24, 76, 

80f
Kravetrøjespænde 8, 13,76, 106 ff 

111
Kronede Dyr 186
Kronede Fugle 264
Krone paa Hætte 4, 50, 52
Kvasteri Haandtørklæde 13, 205, 

214, 218
Kvinde og Mand som Synings

motiv 195-96, 239, 240
Kyse 25 ff, 31, 34, 65, 132, 134, 

142
Kysebrud 25
Kysedragt 25
Kæder 43, 121 f
Lagen, se Vuggelagen
Langklokke 31 f, 34, 72
Ligfølgedragt 88 ff
Linning paa Forklæde 3, 8, 14,

15, 23, 25
Linning paa Skørt 2
Liste, se Svøbeliste
Liv 134, 135
Livbaand 131
Livbaandsspænde 131, 157, 158
Livstykke Kvd. 147, 149
Livstykke Mdr. 120 ff
Lodsdragt 126 
Lædersnørelidse 124
Lænker 15, 18, 29, 38, 113, 114, 

130
Lærred i Alenmaal 168
Lærredskappe 32, 33 
Lærredsliste 34
Lærredsklud 144

286



REGISTER

Lærredsstrimmel 51, 140-142
Løve 198, 200, 202, 208, 218 f, 

226, 234, 237, 240, 249, 254ff, 
258, 260, 264f

Madras 26, 34, 99
Mandsdragt, D. Am. 136
Maljer, se Forklæde- og Snøre- 

maljer
Marabu 8, 77, 81
Mønstermotiver i Flettesting 

208 ff
Mønstermotiver fra Læreklude 

178
Mønsterordning paa Enkelt

udskaarens Pudevaar 246 ff
Mønsterordning paa Enkelt

udskaarens Sengeklude 258
Mønsterordning paa Platwerks- 

pudevaar 202
Mønsterordning paa Platwerks- 

sengeklude 187
Naal 130, 148, 157 
Navneindramning 234, 238 
Openil 20, 66, 171, 173 f 
Opspeltet, d. e. opheftet 83 f, 86 f 
Paafugl 198, 204, 209, 219, 236, 

237, 258, 263
Pai, Pie 72
Palmegrenskartouch 264 
Pampusser 46
Pandebind 61
Pandeklud 27, 60, 141
Papegøje 188, 199
Parler, smaa 173, 177
— store 177, 181
Pelikan 199, 235
Pels 72, 76, 82, 86 ff
— rød 4, 12, 24, 86 f, 152, 154
— blaa 23, 24, 86 f, 154
Pene Grith 50 ff, 69 f, 72, 74, 84, 

96, 179
Perlekrans 14
Perlevippe, se Kralevippe
Perugiaduge 184
Pibekrave, se Foldekrave og Ruer
Pigehat 5 ff, 10, 18 ff, 50, 52, 54, 

62, 64
Pigehætte 34 f
Pigetrøje 29, 31

Pind 15, 18, 29, 38, 113, 114 
Pindsvin 208
Platwerk 6, 10, 13, 23, 32 ff, 66, 

116, 172, 175, 178-204, 218, 
249, 262 f

Platwerksteknik 180-181 
Printstar 180, 181 
Præstekraver 68, 69 
Pudevaar 33, 34, 171 
Ragse 171
Ragselstøj 171, 264 
Rask 4, 10
Regnklæde 92
Ridedragt 78 f 
Rockelte 38, 41, 43 
Ruer 66-69, 73, 74, 77, 121 
Rylagen (Riflagen) 164 ff 
Ryttermotiv 209,235,236,250,265 
Rød Uldenskjorte 38, 40, 42 ff,

119ff, 123, 160 
Salmebog 10, 13, 22 
Sengeklud 171, 172 
Sengeomhæng af forskellige

Stoffer 163
— fra 1747, 163f, 184
— hvori Jens Larsen 1844

Bente Jørgensen, 165 f 
Sengetæpper 163 
Silkeknipling 34, 171, 174 
Silkeærmer 71
Skaarkens 171-174 
Skakstar 180, 181
Skifter, danske Amager Mands

dragter 160-162 
Skind 77, 86 f 
Skindbukser 160 
Skindkjole 87, 148, 155 
Skindklokke 24, 87, 135 
Skindtrøje 160
Sko 42, 46, 49, 103 ff, 156, 159 
Skovlehat 6
Skørt 25, 29. 75, 82ff, 130, 134, 

139, 148, 151 ff
— la friponne, la modeste, la 

secrète 84
— Trappe- 85, 130, 135, 152ff
— over Hovedet 88 f, 92
Slaa for Naalen 177, 180, 239,

246, 248 ff

Slab 31, 32, 37, 171, 206f, 209, 
216, 218f, 225f, 234

Slagbul 44 ff, 124
Slattebaand 15
Siettøj 25, 28, 37
Smok 94
S Motiv 175, 177, 178, 183
Smykker med Bogstavdekora

tion 107 ff
— med katolske Motiver 106 ff
Snipper 2, 92 ff
Snørebaand 39, 42
Snørliv Kv. 15, 18, 24, 114, 147 ff, 

156
— M. 38, 41 f, 138
Snørlivsdragt 17 f, 38
Snørlivsmaljer 15, 18 f, 29, 38,

112 ff, 130, 147 f, 150, 157f
Solhat 15, 26 ff, 134
Solklæde, se Pandeklud
Sort Fløjlshue 51, 65, se ogsaa 

Kirkehue
Spansk Dragt 66, 73, 84
Speiderne fra Kanaan 265, 266, 

269
Spidsforretning i Vævning 163- 

164
Spænde 29
Stadsdragt, nyere 29
Stikkels 180
Stikkelser, Pandebind for Kvin

der 53 f
Stikke tæt over 176, 238, 241
Stivelse, se Amdam
Store Magleby 2
Straaborter 99
Strikkede Ærmer 24, 70, 72, 

267 ff
Stor Stjerne 264, 265
Strygebaand 5, 16, 21, 24, 50, 

52, 61, 62
Strømper Kv. 106, 136, 155f
— M. 38, 46, 106, 119 ff, 136, 

138, 161 f.
Strøpiger 36
Stumphoser 42
Stumpklokke 86
Svaner 195, 196, 197, 237
Svøb 29 ff, 34, 115, 158

287



REGISTER

Svøbeliste 30, 31, 115, 181,
182

Syning 169
Sypude 169, 170
Syrekvisiter 169, 170
Særk 28, 136
Södra Råda 245, 252
Sølvbarnet 32
Sølvknapper 46, 126, 160
Sølvmaljer, se Snøremaljer
Sølvskospænder 160
Sølvøre 36, 107, 110
Søndagsdragt, Kv. 23 ff, 56 f, 99
— M. 38, 45, 119
— Børnedragter 117, 118, 146
Sørgedragt, Kv. 19 ff, 89 ff, 92, 

94, 135
— M. 44
Sørgekaabe 89, 90
Taarnby Kirke 51, 129, 131, 

137
Timptørklæde, se Tismtørklæde
Tismstørklæde 19, 21, 97, 99
Tophue 46, 136
Torvedragt 27f, 133
Torvehætte 50, 142
Torveskørt 28

Tovinger 200, 202, 204, 218 f,
234, 237, 254 ff, 258, 265 

Traadvipper 98, 214, 225 
Trappeskørter, se Skørt 
Træ 187, 197, 212 
Trøjer, Kv. 69, 75 f, 130, 138,

146ff, 156
— — Flasketrøje 77 f
— — Klædestrøje 72, 155
— — med bundne Ærmer 148,

150f
-------- Skødetrøje 76 f, 81 f, 148,

150 f
— M. 72, 79, 118 ff, 158 ff 
Tulipan 212, 226, 256, 260, 262 
Tætgang, se ogsaa: stikke tæt

over, 173
Tætærmetrøje 15, 18, 20, 24, 25,

36
Tøfler, se ogsaa Brudetøfler, 28

103, 156
Tøkroset 32, 33 
Tørklæde, Kv. 8f, 12f, 15 ff, 22ff,

28f, 31, 34, 96-101, 131, 135 f,
138, 143ff, 150

— — Barcelona 10, 96
— — Broderi 99 f

Tørklæde, Kv., Glæde og Sorg
12, 100

— — strikkede 18, 136
— M. 38, 43ff
Udentrøje, Kvindedragt 19, 23 f, 

38, 80 f
— Mandsdragt 44 ff, 124 
Udkast 180, 181
Undertøj 28, 136 
Ungkonedragt 14 f, 21, 84
Ungkonehætte 15, 16, 17, 59, 235, 

238
Urtekande 209, 247f, 250, 254 ff, 

258, 260, 262, 265
Valk 6, 52
Vanter 102, 103, 156
Venneke 15ff,84-86, 130, 148, 154
Wentke 85, 86
Vest 78 ff
Vindrueklase 212, 226, 258, 265 f
Vipper 16, 98, 101
Vippetørklæde 17, 99
Vinterdragt 56, 58, 144, 153, 158
Witwerk 20, 34, 171 f, 174ff, 239
Vuggelagen 33f, 171, 174f 
Ænder, se And
Ærmeopslag 8, 79 ff

Rettelser.

Side 18, Fig. 19: Foldekrave med Broderi læs: med Udsyning
— 22, Linie 13: kunde............................... — : kunne
— 44 og 45, Fig. 42 og 43: Uldentrøje — : Udentrøje
— 189, Linie 2 f. n.: Øvrehogdals............ — : Øverhogdals

288



RÉSUMÉ

W
ährend der Regierungszeit Christians II (1513—23) wurden 24 Fami
lien von Holland nach Amager berufen, um für den Bedarf der 

Stadt Kopenhagen Viehzucht und Gemüsebau zu treiben. Es wurden ihnen 
gute Lebensbedingungen gegeben in der südlichen Gemeinde der Insel, 
»Store Magleby« (alte Holländerstadt genannt). Sie hatten da eine gewisse 
Selbstständigkeit, ihre Gemeindeangelegenheiten zu regeln. Sie trieben 
äusser der Landwirtschaft, noch Schiffahrt und wurden allmählich wohl
habend. Ihrer konservativen Einstellung getreu hielten sie viele Jahre hin
durch die Verbindung mit dem Stammlande aufrecht, und heirateten immer 
innerhalb ihrer Gemeinde. Sie haben bis zum heutigen Tage eine besondere 
und reich variirte Tracht getragen, die jetzt aber allmählich verschwindet. 
Schwarze Tuche werden für den grössten Teil der Trachten verwendet, 
für Männer, sowohl als für Frauen. Die Frauen trugen als Festkleider 
einen Bordenrock »Borteskört«, plissiert, mit einer 30—35 cm breiten Plüsch
kante unten, und mit einer tiefroten Kante an der inneren Seite des Rockes 
(Fig. 2). Dazu gehörte für die Kirchentracht (Fig. 8, Pl. I), die Weihnachten, 
Ostern, Pfingsten und ausserdem von Teilnehmern an einer kirchlichen 
Handlung getragen wurde, eine schwarze Kragenjacke »Kravetröje«, das 
heisst, eine Tuchjacke mit Schoss (Fig. 9) und einem flachen Kragen, auf 
dem ein weisser gefältelter Kragen angebracht war (Fig. 19). Im 19. Jahr
hundert wurden diese Kragen blaugefärbt und von einem gestickten Seiden
tuch bedeckt (Pl. IX—XIV). Die Spange ist von vergoldetem Silber; in der 
Mitte die Madonna mit dem Kinde (Fig. 89—90), darunter der Name der Besitze
rin. Unter den grossen Aermelaufschlägen aus Sammet sassen kleine Strei
fen »Haandstykker« mit Seidenbändern oder Stickereien besetzt und unter 
diesen, gefältelte Streifen, »Halværmer« genannt, (Fig. 7, beides für alle Fest
trachten gebraucht). Der Schnitt der Jacke (Fig. 74) entsprach einigermassen 
dem Justaucorps der Männer (Fig. 73). Die Jacke ist eine Nachahmung der 
Mode vornehmer Pariser Damen um 1660, und die Aermel-Ausschmückung 
ist folgendermassen entstanden: zu Unterst am Handgelenk hat sich, als 
Ueberrest der früheren Hemdärmel, ein leinenes Plissé gebildet, darüber 
liegt, als Ueberrest der Westenärmel, ein bunter Streifen. Zu dieser Tracht 
gehörte eine rote wollene Schürze (ärmere Frauen trugen eine dunkel
blaue und für Halbtrauer wurde dieselbe dunkelblaue Schürze verwendet), 
mit schwarzen Bändern und Quasten besetzt, nebst grossen vergoldeten 
Oesen (Maljer, Fig. 4, 91). Die Oesen sassen etwas innerhalb der frei her-
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unterhängenden Ecken der Schürze, die mit Quasten besetzt waren. Frei
hängende Ecken an Schürzen wurden in Holland gebraucht, bevor die 
Amagerbewohner aus ihrem Heimatlande wegzogen. Die Mode ist des
halb womöglich von Holland mitgebracht. Zu der roten Schürze gehörten 
schwarze geblümte Sammetbänder, mit einer grossen Schleife vorn. Die 
Zusammenstellung von schwarz und rot sieht man auf einigen Abbildungen 
von Volkstrachten vom 16. Jahrhundert im Openluchtmuseum in Arnhem 
(z. B. Fig. 64—67). Diese Farbenzusammenstellung ist vielleicht von Hol
land nach Amager gebracht. Als Kopfbedeckung trug die verheiratete 
Frau eine Haube, »Hætte« (Fig. 5, 147), ursprünglich aus weissem Leinen 
mit Stickerei auf der vordersten Kante (Fig. 46). Sie war röhrenförmig 
zusammengenäht, und am Ende durch Kräuseln geschlossen, in deren 
Mitte ein schwarzer Punkt gestickt war, »Krone«. Die Haube war über ein 
röhrenförmiges Pappstück »Flebs« gezogen. Zuerst war die Haube hinten 
ganz flach (vergleiche die Kopfbedeckung aus Marken, Fig. 56—57 und 
diejenige aus Hindeloopen Fig. 59). Später wurde sowohl diese, als auch 
das Pappstück, verlängert und die »Krone« in die Röhre eingesteckt. Die 
Haube war, wie auch sämtliche bei festlichen Gelegenheiten gebrauchten 
Teile aus Leinen, in Indigo dunkelblau gefärbt. Die Haube mit Zubehör 
zeigt gewisse mittelalterliche Reminiscenzen. Junge Mädchen trugen zur 
Kirchentracht Flechten, »Fletter« (Fig. 16) oder Hut »Hat« (Fig. 6 links). In 
der Hand hielten die Frauen ein Leinentaschentuch »Haandtørklæde« mit 
schwarzer Stickerei (Fig. 13,185—190 u. a.), blaugefärbt und gestärkt; jetzt 
nur zum Schmuck, aber ursprünglich ein von vornehmen Damen zum 
Gebrauch getragenes Taschentuch (Fig. 86). Zum Kirchengang hatte man 
ausserdem noch Gesangbuch und Riechfläschchen (Fig. 14 -15). Verheiratete 
Frauen trugen am Himmelfahrtstag und Allerseelentag ein Kleidungsstück 
genannt, »roten Pelz«, das war ein Rock aus Lammfell, die Haare nach 
innen und mit rotem Tuch und schwarzem Plüsch besetzt (Fig. 3). Die 
Jacke und der Rock der Brauttracht (Fig. 18, Pl. II) entsprachen denen der 
Kirchentracht, dazu kam eine indigoblaue Leinenschürze mit gestickter 
Borte, ein Gürtel aus Goldtressen, Schürzenband aus Seide mit einge
webten bunten Blumen, ein rotes, gesticktes Schultertuch, darüber eine 
silberne Kette mit silbernen Münzen. Dazu ein »Sölv«, das ist ein Kopf
putz aus roter Seide oder rotem Sammet mit goldenen Spitzen besetzt 
(Fig. 10). Ueber die Aermel der Jacke goldene Schlangenringe. Die Streifen 
waren aus weisser Seide mit Goldstickerei und die Pantoffeln aus schwarzem 
Sammet mit Goldtressen. Die Braut mit Schmucksachen zu behängen, ist
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mittelalterliche Sitte, die mit dem Aberglauben zusammenhängt, dass edle 
Metalle gegen böse Geister schützen. Am Tage nach der Trauung wurde 
die Tracht der jungen Frau, »Ungkonedragten«, getragen (Fig. 22). Dazu 
gehörte Bordenrock und glatte schwarze Tuchjacke mit Tuch-Aermeln 
»Taetaermetröje« (Fig. 21 links), »Bul« d. i. Mieder mit vergoldeten Schnür
ösen, Kette und Schnürnadel aus Silber. Ueber dem Rock ein »Venneke« 
aus gefälteltem schwarzem Schirting. Der Venneke ist ein Ueberwurf, 
von dem Ueberkleid der Renaissance herrührend (Fig. 76—77). Ueber Rock 
und Venneke eine oder zwei weisse Schürzen mit einem oder zwei Paar 
Schürzenbändern (immer ein Paar mit rotem Grund). Ausserdem gehörte 
zu der Tracht ein »Kralevippe«-tuch, oder »Perlevippe«-tuch (Fig. 20), das 
eine blaugefärbte Ausgabe des weissen holländischen Tuches ist (Fig. 68 
und 84). Es hatte zuerst »Vipper«, d. i. Abschluss der Ecken, aus Zwirn, 
später aus Perlen. Nur die »Kralevipper« waren sichtbar. Das Tuch war 
von einem oder zwei gestickten seidenen Tüchern gedeckt. Auf dem Kopfe 
trug die junge Frau »Ungkonehaetten« (Fig. 210), ursprünglich weiss mit 
schwarzer Stickerei, im 19. Jahrhundert blaugefärbt. Die »Köchinnen«, 
die bei der Hochzeit bei Tisch aufwarteten, hatten eine ähnliche Tracht 
(Pl. III). Beide Paar Schürzenbänder mussten weissen Grund haben. Ver
heiratete »Köchinnen« hatten Hauben »Hætter«, unverheiratete »Fletter« 
oder »Hat«. Gewöhnliche Festtracht war schwarze Schnürmiedertracht, 
»Snørelivsdragt« (Pl. IV) mit Schürze aus schwarzem Schirting und bunten 
Schürzenbändern. Die Beerdigungstracht (Fig. 23) war sehr eigentümlich. 
Dazu wurde Bordenrock gebraucht, sowie »Udentrøje« mit schwarz
weissen Streifen und blau gefältelten Streifen, »Tism«-tuch Haube oder 
»Hat«, Schürze mit Schürzenbändern und »Job«. Die Jacke »Udentrøjen« 
glich der Kragenjacke, »Kravetrøje« (Fig.9), aber ohne Kragen, Aermelauf- 
schläge und Besatz. Das »Tism«-tuch (ostfriesisch: Timptuch), wie das Tuch 
Fig. 20, doch ohne Perlenabschluss an den Spitzen. Der untere Teil der 
Schürze war mit weissgrauem wollenem Schuss auf Kette aus Flachs ge
webt. Der obere Teil hatte Schuss aus Flachs auf derselben Kette. Der 
obere Teil war in Indigo gefärbt. Die Zusammenstellung von blau und weiss 
ist früher auf der Insel Föhr zum Abendmahl und für Trauer verwendet 
worden. Möglicherweise ist die Schürze, die die Amager bei Beerdigungen 
brauchen, ein Ueberrest von einem jetzt verschwundenen blau und weissen 
Trauerkleid. Der »Jöb« ist ein gefältelter Rock aus schwarzem Tuch, der 
über den Kopf geschlagen wird. Am Gürtel ist er ganz steif gefüttert und 
von aussen besteht er aus blauem Leinen mit einem roten Seidenband.
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Der »Job« wurde bei Beerdigungen näherer Verwandten fast ganz dicht 
über dem Gesicht zusammengezogen, bei ferneren Verwandten durfte 
etwas mehr von dem Gesicht sichtbar sein. Den Rock über dem Kopf 
zu tragen, ist ursprünglich ein Ersatz des Kopfmantels der Renaissance 
(Fig. 81). Er ist auch hier zu Lande getragen worden (Fig. 80), wo er sich 
am längsten als Beerdigungstracht gehalten hat. Nach der Beerdigung trug 
man als Trauerkleidung hellblaue Schürze, schwarz geblümte Schürzen
bänder aus Sammet, schwarzes Schultertuch mit weisser Stickerei und 
Streifen von derselben Farbe. Später trug man die Schürze von einem 
stärkeren Blau, und die Stickerei auf dem Schultertuch und auf den Streifen 
konnte weiss und blau sein. Diese Farben wiederholten sich in den Schürzen
bändern. Noch später brauchte man eine dunkelblaue Schürze, wobei 
man weisse, blaue und grüne Stickerei auf dem Schultertuch u. a. ver
wenden konnte. Beim Ablegen der Trauer wurde eine schwarze Schürze 
mit Bänderbesatz, wie auf der roten Schürze benutzt, dazu weisse, blaue, 
grüne und lilla Stickerei auf dem Schultertuch u. a. Als der »Job« nicht 
mehr angewandt wurde, trug man einen Faltenkragen »Foldekrave« ohne 
Stickerei und darüber ein schwarz und weiss gesticktes Tuch (Pl. V). Ver
heiratete Frauen trugen während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zwischen Pfingsten und Allerseelentag zum Sonntags-Kirchgang schwarzen 
Pelz, wie der rote Pelz (Fig. 3) ausgestattet, »Udentrøje«, Jacke mit »Folde- 
krave« (die letztere später von einem Tuch gedeckt), bunte Streifen und 
leinene Streifen, blaue wollene Schürze, schwarz geblümte Sammetbänder 
und Haube. Für täglich im Winter brauchte man ein ganzes Pelzkleid. 
Dieses Pelzkleid soll von den dänischen Amagern zu den holländischen 
gekommen sein. — Nicht alle konnten sich so reiche Trachten leisten. Es 
wurde stattdessen »Klokkeliv«, Jacke aus schwarzem Tuch mit schwarzen, 
gestrickten Aermeln und buntem Besatz von gemusterten Seidenbändern 
getragen (Fig. 21 rechts), und dazu Bordenrock und Haube, Schultertuch 
und Schürze. Die letztere war entweder hellblau mit schwarzen Bändern 
für Trauer (Pl. VI), oder dunkelblau mit bunten Bändern an Freuden- 
Feiern. Mit der Farbe der Bänder konnte man gradweise einen Übergang 
von Trauer- zu Festgewändern bezeichnen.

»Kysedragt« (Kyse ist eine Art Kappe, Fig. 24, 25, 27), die alltags oder 
Sonntags in mehr oder weniger feiner Ausstattung gebraucht wurde. Die 
Tracht hatte »Klokkeliv«, einen eingekräuselten schwarzen Rock, ein
gekräuselte Schürze, alltags blau, Sonntags oder zum Tanz weiss (Pl. VII). 
Auch Schürzenbänder wurden getragen, doch meistens mit kürzeren
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Schleifen, als die der Festtrachten. Das Tuch war mit Wollgarn bestickt, 
konnte aber auch mit Mustern gewebt oder bedruckt sein, oft in den 
Mustern der Cashmirschawls. Auf dem Kopf »Kyse« und Kopftuch, das 
über den Kopf gelegt wurde, hinten am Nacken gekreuzt, so dass die 
Borte des Tuches dem Nackenrand der »Kyse« folgte.

Das neugeborene Kind wurde gewickelt. Zur Taufe hatte es eine Jacke 
mit Prachtärmeln (Fig. 30), Wickel und Windel konnten aus Prachtstoffen 
sein (Fig. 29). Das Mieder war mit einem gestickten Seidentuch bedeckt. 
Am Halse ein gefältelter Spitzenkragen und über diesem ein Lätzchen, 
»Slab« (Fig. 181, 182 u. a.). Auf dem Kopf gestickte Stirnbinde, »Korsklæde«, 
und Leinenhaube, darüber Kappe aus Prachtstoff, »Höllekappe«. Nach 
der Taufe bekam das Kind, anstatt der Wickel, eine »Langklokke« (Fig. 30) 
d. i. ärmelloses Mieder und Rock über die Jacke, darüber Tuch, Kragen 
und Lätzchen, nebst gefältelter Schürze und Schürzenbändern, genau wie 
die Erwachsenen in kleinerem Format. Im grossen und ganzen behielten 
die Kinder eine entsprechende Tracht, bis die Knaben mit 5 Jahren einen 
Anzug, wie den der Männer und die Mädchen mit 6—7 Jahren Bordenrock 
und »Klokkeliv« oder »Tætærmetrøje« bekamen. Es gab ebenso genaue 
Regeln für die Trauertracht der Kinder, wie für die der Erwachsenen.

Die Festtracht der Männer (Fig. 36, Pl. VIII) bestand im 19. Jahrhundert 
aus einem Paar langen, weiten, schwarzen Hosen aus Tuch (Fig. 38), einem 
roten wollenen Hemd »Uldenskjorte« (Fig. 37), Jacke mit einem schwarzen 
Band vorn, roten-schwarzen-gemusterten Knöpfen, einem schwarzen 
»Snørliv« (einer Art Weste) und einer schwarzen Tuchjacke mit angenähtem 
Schoss, »Rockelte« (Fig. 39, 40). Dazu kam ein kleiner, hellblauer Falten
kragen, ein gesticktes seidenes Halstuch und ein blauer Hut aus Kamel
haar, oder später, ein schwarzer Cylinder. Bis zum Anfang des 19. Jahr
hunderts wurden Kniehosen getragen, und der Anzug hatte immer noch, 
bis zu einem gewissen Grade, das Gepräge der spanisch-deutsch-hollän
dischen Renaissancemoden bewahrt (Fig. 47—49, 99, 102). Man trug mehrere 
Unterhosen aus dickem Wollstoff, und diese in Verbindung mit dem Schoss 
auf dem wollenen Hemd, »Snørliv« und »Rockelte«, gaben dem Mann eine 
gewisse Breite. Der blaue Hut ist in Holland getragen worden, aber wahr
scheinlich auch von Seeleuten hierzulande. Als Trauertracht brauchten 
die Männer dieselben Hosen, dazu aber schwarze »Udentrøje«, in Form 
ähnlich wie Fig. 37, und ganz bis nach obenhin zugeknöpft. Um den Hals 
hellblauen Faltenkragen und schwarzseidenes Tuch in Trauerfarben be
stickt, nach den verschiedenen Graden der Trauer, und auf dem Kopf
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einen schwarzen Cylinder. Sonntags- und Alltagsanzug bestand aus einem 
Paar schwarzen Leinenhosen derselben Form, wie die des Festanzuges, 
ein »Slagbul« und »Udentrøje« (Fig. 42, 43), alle beide aus schwarzem 
Tuch mit bunt gemusterten Seidenbändern besetzt, und mit 36 silbernen 
Knöpfen im »Slagbul«, 18 in der »Udentrøje«. Dazu Halstuch mit oder 
ohne Stickerei in Fest- oder Trauerfarben, doch keinen Faltenkragen. Zum 
Kirchgang wurde Cylinder getragen, zu Hause weisse wollene Zipfelmütze. 
Man trug sowohl Stiefel, als auch, zu Hause, Schuhe oder Holzschuhe 
zu weissen, wollenen Strümpfen (Fig. 41).

Die dänischen Amager wohnten in der »Taarnby« Gemeinde, die in 
früheren Zeiten, mit der »Store Magleby« Gemeinde zusammen die ganze 
Insel bildete. Die dänischen Amager haben teilweise die Tracht der Hol
länder nachgeahmt, hatten jedoch in der Frauentracht ein besonderes 
Gepräge. Sie hatten im 19. Jahrhundert weniger feste Regeln für die An
wendung der Tracht, und weniger verschiedene Trachten. Wahrscheinlich 
hat es im 18. Jahrhundert reichere Trachten gegeben. Auch die dänischen 
Amager brauchten schwarz für die grösseren Stücke der Tracht, sowohl 
für Männer, als für Frauen. Die vornehmste Frauentracht war das Braut
kleid. Dazu gehörten, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 2 Röcke 
aus schwarzem Tuch. Sie waren oben eingekräuselt und hatten unten 
einen Besatz von Seiden- oder Sammetbändern. Der obere Rock reichte 
nur bis an die obere Kante des Besatzes am unteren Rock. Früher hatte 
man mehrere Röcke übereinander, von denen der oberste der kürzeste 
war (Fig. 115—117). Die Jacke folgte der üblichen Mode von 1850, und 
später. Sie war ursprünglich aus schwarzem Tuch gemacht. Ueber der 
Jacke wurde ein Mieder getragen von schwarzer, gemusterter Seide oder 
Wolle. Daran waren vergoldete Schnürösen befestigt, die mit Kette und 
Nadel geschnürt wurden (Fig. 132). Später wurden die Oesen direkt auf 
die Jacke gesetzt (Fig. 106, 107). Die Schürze war aus schwarzer Wolle 
oder Seide, wie das Mieder oder die Jacke. Die senkrechten Seiten der 
Schürze waren mit Perlenborten oder bunten Seitenbändern besetzt (Fig. 
108, 109). Dazu Gürtel aus buntem Seidenband und Spange (Fig. 133). Um 
den Hals ein rotes Seidentuch mit Fransen, aber ohne Stickerei. Ausserdem 
»Brudesølvet«, d. i. eine rote Haube mit Bindebändern (Fig. 109 rechts, 112) 
und eine silberne Kette mit Münzen. Gegen Mitternacht bekam die Braut 
die schwarze Frauenhaube (Fig. 113) aufgesetzt, und dazu weisse Schürze; 
gegen Morgen aber »Kyse« und blaue Schürze, und somit war sie in der 
Tracht der neuverheirateten Frau, »Ungkonedragt«, gekleidet. Festtracht

294



RÉSUMÉ

mit Kirchenhaube wurde später zu Festen und kirchlichen Feiern ver
wendet. Die »Köchinnen« hatten Kirchenhaube und Festtracht mit weissen 
Schürzen und Schürzenbändern, wie die holländischen Amager. Später 
brauchte man breite Schärpen, hinten zu einer Schleife gebunden. Zu 
der gewöhnlichen Tracht, die in mehr oder weniger feiner Ausstattung 
bei allen anderen Gelegenheiten benutzt wurde, gehörte schwarzseidene 
»Kyse«, Rock mit breitem Besatz unten, Jacke aus Wollstoff, oder, für 
den feineren Gebrauch, aus Seide. Die Schürze genau so wie die Jacke, 
oder auch aus blauem Saxony, Gürtel aus Seidenband und Gürtelspange. 
Die Schultertücher hatten meistens Muster, wie die Kashmirschawls. Das 
Trauerkleid war ganz schwarz. Dazu wurde nur ein Rock getragen. Für 
tiefe Trauer trug man eine wollene Schürze. Teilnehmer am Abendmahl 
trugen keine Schnürösen, sondern Gürtelspange. Bis zu 1860 wurde im 
Winter eine »Skindklokke« gebraucht. »Skindklokke« war Rock und Jacke 
aus Lammfell, mit den Haaren nach innen getragen. Die glatte Aussen
seite war schwarz und blank. Die Aermel und die Jacke waren vorn 
mit schwarzem Sammet besetzt. Die Jacke reichte oben bis zum Halse 
und darüber wurde das gewöhnliche Tuch getragen. Als Kopfbedeckung 
»Kyse«; über der »Skindklokke« hatte man einen wattierten Rock und 
einen schwarzen Rock mit Sammetkante, nebst der üblichen blauen 
Schürze. Unter der »Klokke« war nur das Hemd. — Der Fest- und All
tagsanzug der Männer war von demselben Schnitt, wie die Alltagstracht 
der Holländer, und auch der Stoff war derselbe. Nach alten Bildern zu 
urteilen, hat es im Laufe der Zeit weniger Unterschied gegeben zwischen 
den Männertrachten der dänischen und denen der holländischen Amager; 
doch trugen die dänischen Amager nie den blauen Hut.

Auf Amager gab es eine spezielle Webeart für Bettumhänge, die den 
Namen »Dragörweberei« trägt. Die Webeart ist wahrscheinlich in Dragör 
ausgeführt worden, wo etwa bis zum 19. Jahrhundert überall in den Häu
sern gewebt wurde. Die Dragörweberei hat dieselbe Technik, wie die schles- 
wigsche Beiderwand (Rylagen), aber die Muster sind anders (Pl. XV—XIX). 
Eine Ausnahme bildet das Muster Pl. XX, das Sauermann in den »Schles- 
wigschen BeiderwandWebereien« (1909) PI. 31 abbildet. Aber bis zu 1921 
existierte von diesem Muster nur ein Stück im Thaulow Museum in Kiel 
und ein Stück im Flensburger Museum, während es auf Amager sehr ver
breitet war. Sowohl Dansk Folkemuseum, wie das Amagermuseum be
sitzen hiervon ganze Bettumhänge mit Kappe und Bettdecke, und man 
findet es in vielen alten holländischen Amagerfamilien. Wahrscheinlich ist
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es durch einen Antiquitätshändler von Amager in die beiden Museen in 
Flensburg und Kiel gekommen. Die Farben bestehen in der Dragörweberei 
aus rotem oder grünem Wollgarn in Musterschuss auf ganz oder teilweis 
gebleichtem Grund aus Leinengarn. Die Seite, die in Schleswig die rechte 
genannt wird, wird auf Amager die Kehrseite genannt, und umgekehrt. 
Merkwürdig ist, dass scheinbar alle Beide Recht haben. Die Amagermuster 
sind wirklich schöner auf der Amager-Rechtseite, während die andere Seite 
den schleswigschen Mustern entspricht. — Frühzeitig ist auf Amager feine 
Leinwand hergestellt worden, und in Erbschaftsverzeichnissen von der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, kurz nach dem Krieg mit Schweden, 
findet man ganze Lager davon erwähnt. Die Ueberlieferung, die zu den 
Erbschaftsverzeichnissen passt, erzählt, dass seit Ende des 17. oder An
fang des 18. Jahrhunderts auf der Insel Stickerei ausgeführt wurde. Unter 
Stickerei »Syning« verstehen die holländischen Amager noch heutzutage 
nur Weissstickerei auf Leinwand, während ein anderes Wort »Broderi« 
für bunte Stickerei mit W olle oder Seide auf den Schultertüchern gebräuch
lich war. Der Gebrauch dieser bestickten Schultertücher stammt aus dem 
Anfang des 19. Jahrhunderts. Aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
giebt es noch eine Menge Stickereien verschiedener Art. Es heisst, dass 
damals alle Frauen sticken konnten. Erst nach dem Krieg mit England 
(1807—14) nahm das Sticken ab; das Land war arm geworden, und man 
hatte aufgehört, Flachs anzubauen. Während der Blütezeit der Stickerei 
wurde jede freie Stunde dazu verwendet. Kissenbezüge, Paradelaken, 
Wiegenlaken, Schürzen, Mützen »Hætter« und »Hatte«, Stirnbinden, Hand
tücher, Lätzchen u. s. w., alles wurde bestickt.

Die Stickereien können in 2 Hauptgruppen eingeteilt werden; die eine 
hat ganz kleine oder rein geometrische Muster, die zweite hat eine eigen
artige Tierornamentik, darunter Bäume, Blumen, Vasen u. s. w. Zu der 
ersten Gruppe gehören: »Skaarkens«, »Wittwerk« und »Dobbeltudskaar«, 
zu der zweiten: »Platwerk«, Zopfstich »Flettestingsyning« und »Enkelt
udskaar«. Sie sind alle mit weissem Zwirn auf Leinwand gestickt, aus
genommen jedoch die Zopfstichstickerei, die meistens mit schwarzer 
Seide auf Leinwand gestickt ist. »Skaarkens« ist die Stickerei, die am 
wenigsten variiert. Sie wurde in breiten Borten für Stirnbinden, (Fig. 139, 
140) in schmäleren Borten für Kinderhauben und Kinderstirnbinden und 
in ganz schmalen Borten als Abschluss für andere Stickereien verwendet. 
Die Fäden der Leinwand werden in einer Richtung ausgezogen. In be
stimmter Entfernung bleiben einige Fäden stehen. Ueber diese wird ge-
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stickt, so dass die querstehenden Fäden der Leinwand in grössere und 
kleinere Bündel geordnet werden, die in der nächsten Reihe werden schräg 
gezogen, abwechselnd nach rechts oder links (Fig. 137). Einfache Muster, 
wie Rauten, Sanduhr und Dreiecke können durch diese Stickerei gebildet 
werden. Bei der »Wittwerkstickerei« werden die Fäden in der einen 
Richtung ausgezogen. In den übriggebliebenen Fäden wird teils Stopfstich 
»Stoppesyning«, teils überwendlicher Stich »Kastning« gestickt (Fig. 138). 
»Wittwerk« wird teils zu Randborten, teils zu breiten Borten verwen
det. Die Stickerei ist ziemlich dicht, und die Muster in den gezählten 
Fäden sind streng geometrisch. Sie wird in breiten Borten für Trauer 
verwendet, zum Beispiel für Stirnbinden (Fig. 141, 142, 144). Zu diesen 
wurde eine Haube getragen, die keine andere Stickerei hatte, als einen 
schmalen dichten Hohlsaum, »Openil«. Ausserdem wurde »Wittwerk« für 
Trauer verwendet für Mädchen-»Hatte«, Kissenbezüge und Wiegenlaken 
(Fig. 143); auch den Säugling konnte man, sowohl in Farbe als Stickerei, 
meistens wenn die Mutter bei der Geburt starb, in Trauer kleiden. »Witt
werk« brauchte man auf Stirnbinden und Mädchen-»Hatte« für die tiefste 
Trauer. Andere einigermassen dichte Stickereien in »Enkeltudskaar« und 
»Platwerk« wurden für leichtere Trauer gebraucht, nicht nur auf Mädchen- 
» Hatte«, wozu keine Stirnbinde gehörte, sondern auch auf Stirnbinden 
und Hauben. »Dobbeltudskaar« gleicht der italienischen Reticella. Das 
durch Ausziehen gewisser Fäden in beiden Fadenrichtungen gebildete 
Netz, mit Stopfstich benäht, nennt man »Wittwerket« im Gegensatz zu 
»Enkeltudskaar«, wo die Löcher viel kleiner und die übriggebliebenen 
Fäden in jeder Gruppe weniger sind. Diese Fäden werden überwendlich 
benäht. Ob einfach oder doppelt, hat keine Bedeutung für das Ausziehen, 
wohl aber für das Benähen der wage- und senkrechten Linien des Netzes. 
In die »Dobbeltudskaar«-Quadrate werden verschiedene Grundmuster ge
stickt. Diese Stickerei ist die am wenigsten gefüllte aller Amagersticke- 
reien. Sie liess die rote »Rask« Unterlage der Hauben, Mädchen-»Hatte« 
und Stirnbinden kräftig durchscheinen, und wurde deshalb für die Kopf
bedeckung der Festtracht benutzt. Die Muster waren: Dreiecke, Rauten, 
Sanduhren u. s. w. (Fig. 145—147).

Alle Kopfbedeckungen aus Leinen, Leinentücher, gestickte Schürzen, 
wie auch Kissenbezüge und Paradelaken für Wiegen wurden im 19. Jahr
hundert in Indigo gefärbt, mit Glanzstärke gestärkt, und mit einem glatten 
Stück Glas-Stein ganz blank gerieben.

Die andere Gruppe von Stickereien hat grossenteils gemeinsame Mu-
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stermotive, und der Ursprung derselben stammt wohl zum Teil aus dem 
17. und 18. Jahrhundert, aus Namentüchern oder Stickmustertüchern, 
wie sie wohl eher genannt werden. Zum Teil können die Motive auch 
aus den Musterbüchern der Renaissance stammen, obwohl davon keine 
bis jetzt auf Amager gefunden worden sind. Aber es sind doch auch ganz 
bestimmt noch ältere Motive in dieser Stickereiart, zum Beispiel der grosse 
stilisierte Vogel, Truthahn »Kalkun« genannt. Er ist stilistisch mit dem auf 
einer Leinwand aus dem Dom in Lens (Frankreich) verwandt. Wie der 
Vogel auf dem Gewebe von Lens, hat auch dieser: Kopfschmuck, senk
rechte Nackenlinie, wagerechte Borte quer über den Körper, die, in Flecht
stich oder »Enkeltudskaar« gestickt, immer Name und Jahreszahl trägt, 
wenn aber die Borte in »Platwerk« gestickt ist, liegen die Stiche immer 
in der entgegengesetzten Richtung derjenigen, in welcher der Vogel selbst 
gestickt ist. Die Klauen sind direkt an dem Oberschenkel befestigt. Der 
Unterschenkel ist verschwunden (Fig. 159, 180, 221 etc.). Ein mittelalter
liches Motiv ist das Einhorn, manchmal in Verbindung mit Engel und 
Hund (Fig. 171, 184). In diesem Fall wahrscheinlich ein Ueberrest der 
mystischen Einhornjagd, wo der Engel das Einhorn zu Jungfrau Maria 
jagt. Ausserdem findet man Löwen, Pfauen, Hunde, Hirsche, Fische, 
Schwäne, Wiedehopfe, Hähne, Papageien, u. s. w. Alle diese sind nach 
M. Dreger, als Textilmotive für Weberei vom 13.—14. Jahrhundert ver
wendet worden. Ausserdem kommen Meerfrauen, Engel, Renaissance
vasen mit Blumen (auf Amager »Urtekande« genannt), Bäume und kleine 
geometrische Figuren vor. »Platwerk« (Fig. 148—179) hat eine sehr reiche 
Technik, die wahrscheinlich ursprünglich eine Nachahmung der Weberei 
darstellt. Die grossen Hauptmotive sind mit dichter Stickerei gestickt, 
nach Fäden abgezählt. Die Zwischenräume zwischen diesen Figuren sind 
mit kleineren Figuren ausgefüllt, teils dichte, teils runde Löcher oder 
Gruppen von 5 Löchern »Fedderhuller« genannt. Ausserdem kommen in 
»Platwerk« Gruppen von »Dobbeltudskaar«, manchmal auch von »Enkelt
udskaar« vor. Die Stickerei ist so dicht, dass der Stoff der Borte in einer 
»Platwerk«-Arbeit gänzlich gedeckt ist. Kissenbezüge haben oft 3 Borten, 
entweder gleich breit, oder auch eine breite in der Mitte und zwei 
schmälere an den Seiten. Die Verzierung besteht meistens aus einer 
Gruppe von 5 Vierecken mit »Dobbeltudskaar« ; in den 4 Zwischenräumen 
zwischen den Vierecken ist ein Tier, oder eines der anderen, nicht geome
trischen Motive als Hauptmotiv verwendet, von kleineren Figuren um
geben. Auf jeder Seite von dieser Gruppe, die Haus »Hus« genannt wird,
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kommen wieder Tiermotive, meistens symmetrische, danach folgt so viel 
von einem »Hus«, als der Platz zulässt. In »Enkeltudskaar« (Fig. 212—258) 
wechseln in gleicher Weise »Hus« mit freieren Motiven ab. Anstatt »Hus« 
kann die »Urtekande« den Platz als Hauptmotiv einnehmen. Flechtstich 
(Fig. 180—211) ist mit schwarzer Seide auf Leinwand gestickt. Die Ver
zierung, sowohl auf Lätzchen, als auf Handtüchern, ist gewöhnlich rect- 
angulär. Die Mitte besteht meistens aus »Urtekander« und einem Kranz 
mit Namen und Jahreszahl, auf den Seiten 3—4 grössere Motive, symme
trisch geordnet, und von einer Menge kleinerer Figuren umgeben. Das 
älteste, bis jetzt gefundene, datierte Stück ist ein Paradelaken »Sengeklud«, 
»Platwerk« von 1754 (Fig. 158—159). Aber es existieren nicht datierte Stücke, 
die ganz bestimmt älter sein müssen. Die Hauptmotive der ältesten Ar
beiten, sowohl in »Platwerk«, »Enkeltudskaar«, als auch in Flechtstich, 
haben eine ganz ausgefüllte Fläche. Später werden die Linien der Flügel, 
Federn, Haare u. s. w. angedeutet, und zuletzt wird die Fläche derartig 
bemustert, dass sie, besonders bei »Platwerk«, beinahe verwischt wird 
und unter den vielen kleinen Figuren verschwindet. Um Platwerksmuster 
besser zu sehen, sind einige (Fig. 159, 161, 164, 169—174) mit dem Licht 
durch die Stickerei photographiert.

Rettelser.

Side 18, Fig. 19: Foldekrave med Broderi .... læs: Udsyning 
--------Linie 31 : Pl. III............................................ — : Pl. IV
— 22, — 13: kunde......................................... : kunne
— 38, — 28: Pl. VII ....................................... - ■ PL VIII
— 44 og 45, Fig. 42 og 43: Uldentrøje........ — : Udentrøje
— 48, Linie 12, 30 og 38: 1672 ......................... — : 1674


