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FORORD

Født og opdraget i en jysk Vesteregns Sogn, Ringgive, fik jeg tidligt 
Kærlighed til og Interesse for gammel Bondekultur.

Far’s, Gaardejer Kristen Hansen Møllers, uudtømmelige Erindrings- 
forraad, der omfattede ældre Bønders Liv og Færden, deres Skikke og 
Brug, Sagn og Tro, Æventyr og Viser, Ramser og Gaader, som han kunde 
gengive med Mesterskab, blev min Barndoms kæreste Skat. Senere har 
Folkemindesamlere som Evald Tang Kristensen og andre øst af hans 
Forraad; i Pastor H. Kaus Fortællinger om kloge Mænds og Koners Saga 
har han en væsentlig Andel, og selv här han i Vejle Amts Aarbøger for 
1918 givet en Skildring af sin Egn.

Af Mor’s af gammeltroende Religiøsitet prægede milde og dog stærke 
Sind lærte jeg Traditionens og Pligtens'store Betydning i det daglige Liv.

I over 30 Aar har jeg nu som Læge færdedes i denne sjællandske Egn, 
i Gaard og Hytte. For mine Øjne saa jeg en Revolution fuldbyrdes, stille, 
ubønhørligt. At redde den gamle Almuekulturs Efterladenskaber fra Glem
sel ved Indsamling til Kalundborg og Omegns Museum og ved Bogens 
Hjælp maatte da blive min Opgave. Museet stiftedes 1908 og aabnedes 
i nogle af dets nuværende Lokaler i Lindegaarden 1910.

Jeg beder nu de mange, som har ydet mig Bidrag-og Hjælp til det her 
foreliggende Arbejde, modtage min hjærteligste Tak. Særlig- maa jeg takke 
Hr. Museumsinspektør Jørgen Olrik og Underinspektør Frk. Elna Mygdal 
for de Raad og den Hjælp og Vejledning, de har ydet mig i mine Studier 
og mine Undersøgelser af Folkedragtens Historie. Hr. Arkivar JIans 
Ellekilde takker jeg for Hjælp ved Korrekturlæsning.

Akvarellerne til Plancherne er udført med sjælden Dygtighed og Inter
esse for Opgaven af Frk. Bodil Müller, der ogsaa har udført Original
tegningerne til Figg. 10, 11, 18, 20, 24, 71, 73, 87, 90, 101 og 103. Farvelitogra-
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FORORD

fierne er trykt i 12 Farver hos P. Christiansen A/S, København, og selve 
Fremstillingsarbejdet er udført af den svensk-danske Maler og Litograf 
Emil Pehrsson paa mønstergyldig Maade. Samtlige øvrige Dragter samt 
Dragtdele og andre Genstande fra Kalundborg og Omegns Museum er 
fotograferet af Nationalmuseets dygtige Fotograf, Hr. S. Bengtsson, med 
Undtagelse af Fig. 12 og 27. Folkelivsbillederne og Interiørerne fra Ods
herred samt Genstandene fra Stenstrup Museum er fotograferet af Hr. 
S. Bay, Asnæs.

Nogle Klicheer er velvilligst laant: af Gyldendalske Forlag Figg. 38, 
40, 46, 47, 130—134; af J. H. Schultz’ Forlag Figg. 39 og 135; af Historisk 
Samfund for Holbæk Amt Figg. 28, 29, 84, 107, 108, 109 og 155; af Kalund
borg og Omegns Museum Figg. 1—2, 7, 54 og 154; af Danmarks Folke
minder Figg. 85 og 150; endelig af Kommissionen for Ledelsen af de geo
logiske og geografiske Undersøgelser i Grønland Figg. 34 og 37. Jeg brin
ger min bedste Tak herfor.

Klicheerne til samtlige øvrige Tekstillustrationer er udført i F. Hen- 
driksens Reproduktions-Atelier, København. Bogen er trykt hos Nielsen 
& Lydiche med Plantin-Type. Saavel til Tekst som til Plancher er anvendt 
dansk Kunsttrykpapir fra Silkeborg.

Jeg maa ogsaa takke Nationalmuseets II Afdeling for Tilladelse til at 
fotografere nogle Tegninger af Kalkmalerier til Figg. 35, 36, 52 og 53, 
Dansk Folkemuseum, Holbæk Museum og Stenstrup Museum for Til
ladelse til at lade fotografere nogle Dragter og Beklædningsdele dér samt 
Dansk Folkemindesamling for Adgang til Afbenyttelse af dens Arkivstof.

En særlig og dybtfølt Tak skylder jeg Carlsbergfondets Direktion, som 
ved en meget betydelig Bevilling har gjort det muligt, at Bogen har 
kunnet illustreres, som sket er.

Kalundborg, i September 1926.
J. S. MØLLER.
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Du var min første Kærlighed, 
Barn fra de gule Agre!
I Kuben har jeg gemt den ned, 
en Most, jeg vel vil lagre.

(Ludv. Holstein.)

INDLEDNING

Studiet af gamle Folkedragter har hidtil ikke givet sig synderligt Udslag 
herhjemme. Et Grundlag for en dansk Folkedragtsamling skabtes vel 

af Dansk Folkemuseums Skaber, Bernhard Olsen, men det er dog først 
i de senere Aar, at Museerne har søgt systematisk at indsamle Materiale, 
og takket være en ubegribelig og en saavel museumsmæssig som for 
Dragtstudiet skæbnesvanger Mangel paa Støtte fra Statens Side kan Lan
dets Hovedsamling i Dansk Folkemuseum endnu ikke udstilles i over
skuelig Sammenhæng. Hvilken Skade dette har medført, kan aldrig op
gøres. Ogsaa vore Folkemindesamlere og Folkelivsskildrere har i alt væ
sentligt ikke haft Øje for Betydningen af at give ogsaa Skildringer af 
Folkedragternes nøjagtige Udseende, endsige af de til deres Brug knyttede 
Skikke. Selv i Evald Tang Kristensens mægtige Samlinger findes der kun 
faa Sider om Bondens gamle Dragter, og Høvedsmanden blandt Skildrerne 
af vort Folks gamle Sæder og Skikke, H. F. Feilberg, har ladet denne 
Opgave helt ligge. I de nyere Skildringer af visse Egnes Folkeliv findes 
der vel ofte ogsaa en Skildring af Egnens gamle Dragter, men Skildringen 
er stedse højst brudstykkeagtig og aldrig dybtgaaende.

Har det saaledes staaet ret daarligt til med Indsamling af Materialet, 
staar det endnu daarligere til med den videnskabelige Behandling af det 
store Emne. En saadan kunde dog først gives, naar Materialet forelaa. 
Den har, snart sagt, kun givet sig Udtryk i nogle mindre Tidsskriftartik
ler1). Endvidere har Lønborg Friis givet en Skildring af Folkedragterne i

’) Bernhard Olsen: Den sjællandske Nationaldragt og dens Forandringer i de sidste 300 Aar. Ill. 
Tidende, XX. Aarg. 1878, Nr. 1023 og 1024 (omhandler dog alene Mandsdragter). — Marie Christopher- 
sen: Kvindedragter paa Hedeboegnen i gamle Dage. — Samme: Mandsdragter paa Hedeboegnen i 
gamle Dage. Begge findes i »Fra Arkiv og Museum«, V. Bd. — Elna Mygdal: Lidt om Folkedragter 
fra Svendborg Amt. Turistforen.s Aarbog, 1925. — Samme: Danske Folkedragter, »Nær og Fjærn«, 
1924, S. 135 ff. — Samme: Artiklen »Nationaldragter« i Salmonsens Konversationsleksikon. — Samme: 
Den falsterske Dragt, særlig Kvindedragten (Loll. Falst. hist. Samf. Aarbog 1926). — H. Grüner Nielsen: 
Læsøfolk i gamle Dage, 1924, S. 132 —145. Klædedragt.
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INDLEDNING

Vendsyssels historiske Museum, en Skildring, der dog kun er meget lidt 
dybtgaaende1). Og Louise Ottesen har vel givet en Skildring af Folke
dragter fra Landets forskellige Egne, ligeledes i en særlig Bog, men Skil
dringen, der videnskabeligt set er ganske ufyldestgørende, er kun givet 
med Henblik paa, at den kan være til Hjælp ved Fremstilling af Folke
dansedragter2). Hertil kommer Troels Lunds store Redegørelse for det 
16. Aarh.s Klædedragter, hvori der ogsaa findes adskilligt om senere Ti
ders Folkedragter3).

Tidligst viste Interessen for Folkedragterne sig hos nogle af vore Ma
lere og Kobberstikkere. Allerede fra det 18. Aarh. findes Folkedragter om
talt og afbildet; saaledes er særlig paafaldende og afstikkende Dragter 
som Amagernes omtalt og afbildet i Thuras Beskrivelse af Amager (1758); 
og af Dragter fra de nordfrisiske Øer haves gamle Stik hørende til West
phalens Monumenta rerum Germanicarum (1740-erne). Som Vidnesbyrd 
om den vaagnende Interesse for Folkedragter kan ogsaa nævnes I. G. 
Grunds Figurer af norske Bønder i »Nordmandsdalen« i Fredensborg 
Slotspark (ca. 1770), udførte efter Forarbejder af Jørgen Garnaas og stukne 
i Kobber 17734).

Men det var dog først, da Romantiken og en ny Nationalfølelse med 
H. Steffens og Oehlenschläger som en Vaarflod brød frem herhjemme i 
de første Aar af det 19. Aarh., at Interessen for vore Folkedragter blev 
virkelig levende hos vore bildende Kunstnere. Ogsaa Nationalmuseets Be
gyndelse daterer sig fra 1807. I 1808 averterede Malerne Senn og Eckers
berg endog en Udstilling i København af Tegninger af danske »Original
dragter«, hvoriblandt flere Folkedragter. I en Foranmeldelse i »Nyeste 
Skilderi af Kjøbenhavn« omtalte de deres Planer, der vel viser, at disse 
var store, langt større end de kunde magte, men ogsaa at de dog havde 
et rigtigt Blik for Sagens store Betydning; de skriver nemlig, at de vilde 
foretage sig inden- og udenlandske Rejser for paa disse »at foranstalte en 
Samling af, om muligt, alle Nationaldragter i Europa«. Og yderligere vilde 
de ogsaa »fremstille alt, hvad der ellers tilkendegiver den nuværende 
Culturgrad paa de forskellige Steder, som Sysler, Sæder, Lader m. m.« 
— »i det glade Haab ved en saadan Samling at yde et ikke uvigtigt Bi
drag til almindelig Folkekundskab«5). Og i et Andragende til Kunstaka-

’) Lønborg Friis: Vendsysselske Nationaldragter og Vendelboerne i gamle Dage. Hjørring, 1902.
2) Louise Ottesen: Danske Folkedragter. 1923.
*’) Troels Lund: Dagligt Liv i Norden i det 16. Aarh. IV. Bog: Klædedragt.
4) Efter Medd. fra Museumsinspektør J. Olrik.
5) Sophus Jürgensen: Kunstudstilling 1808. Samleren 1924 S. 137.
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INDLEDNING

demiet 1813 anmodede Senn om en Understøttelse »til en Rejse gennem 
Danmark, Norge og S ve rig i den Hensigt figurlig at fremstille, saavidt 
det staar til (Maleren), Klædedragter, Sæder og Skikke, for endelig at 
istandbringe et fuldstændigt Generalværk . . . Da den tiltagende Cultur 
og de forskellige europæiske Folkeslags Amalgamation truer med at ud
slette de gamle Sædvaners Egenheder, saa maatte det vel lønne sig Uma
gen, før de aldeles forsvinde, at bevare samme og saaledes overlevere 
til Efterkommerne en Folkekrønike, som vi maa beklage at være for
sømt af vore Forfædre«1). Andragendet afsloges, Senn fik ikke gjort sin 
store Rejse.

Næst en Beklagelse af, at vore Forfædre i hele den resterende Del af 
det 19. Aarh. fremdeles i det store og hele forsømte den af Senn skitserede 
Opgave, hvad Folkedragter angaar, maa man beundre hans Klarsyn.

Sophus Jürgensen synes nu at have godtgjort, at mange af de kobber- 
stukne Folkedragtbilleder o. 1., der tidligere er tilskrevet andre, bl. a. 
Eckersberg, Rieter og Lahde, skyldes Senn, der saaledes har faaet en sen, 
men velfortjent Oprejsning2).

Johannes Senn var Schweitzer, kom hertil 1804 og forlod atter Landet 
1819, syg og fattig. Han døde i sit Hjemland 1861, 81 Aar gi. Formodentlig 
kom han hertil med den tyske Romantiks Ideer. Resultatet af hans og 
andres fælles Bestræbelser paa dette Omraade kom til at foreligge i føl
gende Samlinger, hvori Kobberstikkene dels findes i kolorerede, dels i 
ukolorerede Udgaver; de er nu alle store Sjældenheder:

I 1805—6 udkom »Danske Nationale Klædedragter«, udgivne af Jacob 
Rieter, ialt 72 Blade3). De fleste var dog stukne af Johs. Senn, deraf 18 
efter Rieters Stik og Studier4) og 7 af Eckersberg. Herimellem er mange 
dog Professionsdragter og Laugsdragter fra København, men der er dog 
en Del Folkedragter, navnlig fra Vesterhavsøerne og Holsten samt fra 
Københavns Omegn, Køgeegnen og Nordsjælland og en enkelt fra Løve 
Herred.

I 1806—8 udkom »Klædedragter i Kjøbenhavn«, udg. af Gerhard Lud
vig Lahde, ialt 37 Blade, mest Professionsdragter. De er vist alle stukne 
af Senn, men de gaar under Navn af »Lahdes Stik«.

I 1808 udkom »Danske Klædedragter«, 15 Blade af Senn og Eckersberg,

') Sophus Jürgensen: Senn og Eckersberg. Samleren 1924, S. 103.
2) Samme: Danske og norske Folkedragtsbilleder. Samleren 1924, S 23 ff.; jfr. ogsaa sammesteds 

S. 57 ff., S. 148 ff. og S. 161 f.
3) Et komplet indbundet Eksemplar kostede paa Auktion 1923 575 Kr.
4) Sophus Jürgensen: Jacob Rieter. Samleren 1925, S. 73 f.
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INDLEDNING

paa Heinr. Gottfr. Ludwigs Forlag. De er alle fra København og frem
stiller mest Standsdragter. De foreligger i flere Udgaver.

I 1812—15 udkom »Norske Nationale Klædedragter«, stukne af Senn 
efter Originaltegninger af F. L. Dreier, ialt 82 Blade (paa Ludwigs Forlag). 
Sidstnævntes Tegninger er senere udgivne af Einar Lexow: Joh. F.L. Dreiers 
Norske Folke-Dragter, Kria. 1913 (med Gengivelser i Farvetryk).

I Midten af det 19. Aarh., da Folkets Sans for det nationale danske med 
den første slesvigske Krig, Grundlovens Givelse m. m. fik et kraftigt Op
sving, enedes en Kreds af Mænd, bl. a. Arkæologerne Thomsen og Wor- 
saae, om med ministeriel Understøttelse at søge udgivet en Samling danske 
Nationaldragter. Arbejdet blev overdraget Maleren F. C. Lund, og i 1854—62 
udkom da hans »Danske Nationaldragter« paa C. W. Stincks Forlag, 30 
farvelitograferede Blade uden Tekst (trykt hos Tegner og Kittendorff). De 
udgaves paany i 1890 (trykt hos Hoffensberg og Trap), forøget med 1 Blad 
og med Tekst af Vilh. Bergsøe, der ingen videnskabelig Værdi har. Ende
lig kom i 1915 en ny Udgave ved Luplau Janssen og med en kort Indled
ning af Sigurd Müller (trykt hos Chr. Cato). Disse Tavler er i ret stort 
Antal spredt udover Landet.

I 1871 udkom »Danske Nationaldragter«, 55 kolor. Fotografier, udg. af 
Hansen, Schou og Weller.

Endelig skal nævnes, at adskillige af vore Malere med Forkærlighed 
har gengivet Scener fra Folkelivet med de optrædende Personer iklædt 
Stedets Folkedragter, saaledes Marstrand, Exner, Dalsgaard, Vermehren 
og mange andre.

Men alle disse Kobberstik, Litografier og Malerier kan kun levere For
skeren noget og tilmed tilfældigt og ukontrollerbart Materiale.

At Studiet af danske Folkedragter hidtil har givet sig saa ringe Udslag, 
er saa meget mere beskæmmende, som der fra vore Nabolande, ikke 
blot, selvfølgelig, fra Tyskland, men ogsaa fra Norge1) og navnlig fra 
Sverige2) foreligger tildels meget store og grundige Oversigter med for
trinlige farvelagte Illustrationer og Detailtegninger.

Det er da at haabe, at den Opfordring, som Museumsinspektørerne 
Chr. Ax. Jensen og Jørgen Olrik udsendte i 1910•’) om Indsamling af Ma-

*) Einar Lexow: Joh. Fr. L. Dreiers norske Folkedragter. Kria. 1913, udgivet af Norsk Folkemuseum 
(talrige Tavler og en god Indledning). — Hulda Garborg: Norsk klædebunad. Med 100 Fotografier og 
8 farvetrykte Tavler. Kria. 1914. — Kristofer Visted : Vor gamle Bondekultur. Kria. 1914. Ny Udg. 1923.

2) P. G. Wistrand: Svenska folkdräkter. Med talrige Tavler og Fotografier. Udg. af Nordiska Museet. 
1907. —■ Gerda Cederblom: Svenska allmogedräkter. Udg. af Nordiska Museet. 1921 (med talrige Tav
ler og Detailtegninger). — Endvidere talrige Afhandlinger i »Fataburen« og andetsteds.

3) Dansk historisk Forenings Medlemsskrift Nr. 2.
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INDLEDNING

teriale og Oplysninger denne Sag vedrørende, maa have baaret Frugt ud 
over Landet. Ny Opfordring udsendtes i 1924 af Dansk Folkemuseum med 
et større Spørgeskema1). Og i de seneste Aar har Dansk Folkemuseum 
ved Underinspektør Elna Mygdal ladet foretage systematiske Undersø
gelser og Indsamlinger af Folkedragter i Landets forskellige Egne, hvor
ved meget er reddet fra Undergang, ligesom adskillige Provinsmuseer 
stærkt har haft Opmærksomheden henvendt herpaa. Og saa maa den 
Dag vel komme, da Emnet: danske Folkedragter bliver taget op til en 
samlet og sammenlignende Behandling for hele Landets Vedkommende.

Det var som et Bidrag hertil, at dette Arbejde planlagdes i 1910.

Bernhard Olsen har allerede i sin lille Ugeblad-Artikel fra 1878 udtalt, 
at »Nationaldragter« kan opstaa og »vedblive at eksistere og omdanne 
sig i Tidernes Løb i Følge deres egne af Moden uafhængige Love«, og at 
al »Nationaldragt« er en paa Grund af Samkvemsforhold, Livsvilkaar eller 
nedarvede Sæder stagneret almindelig europæisk Mode indenfor mere 
eller mindre afsluttede Samfund, der »af ovennævnte Grunde bliver staa- 
ende ved Klædedragtens Grundform«, medens den aldrig hvilende Mode
vekslen i Byerne arbejder videre og stadig omændrer Smaating ved Klæ
derne, hvorunder den »hverken kender Hensyn til det hensigtsmæssige 
eller det skønne, men skriver sin egen Lov, og til det nedarvede forhol
der den sig som Ild og Vand. Dens vigtigste Bestræbelser er kun at frem
bringe noget, der ikke ligner det nærmest foregaaende«3). Disse Ord har 
Gyldighed ogsaa nu. Folkedragterne er da Rudimenter, »Rester«, »Levn« 
af tidligere Moder, ligesom f. Eks. vor Præstedragt og Advokatkappen. 
Denne Folkedragternes Afhængighed af og Vedhængen ved tidligere Ti
ders Skik og Brug viser sig ogsaa i Klædedragtens Stof-, dette var i Old
tiden og hele Middelalderen igennem i det væsentlige Uld, naar man da 
ikke brugte Skind; men medens de højere Stænder og Borgerstanden 
efterhaanden mere og mere frigjorde sig herfor, bibeholdt Landbefolknin
gen Beklædningen med Uld, og tildels Skind, helt op mod vore Dage.

Naar der almindelig tales om »Nationaldragter« i Modsætning til Mode
dragter, der jo som Regel er af europæisk Oprindelse og i hvert Fald 
ikke er opstaaet her i Landet, er dette ikke ganske rigtigt; der har nem
lig aldrig eksisteret nogen for den danske Nation fælles Folkedragt,

') Fortid og Nutid. V. Bd. S. 37 ff.
2) Anførte Sted S. 326.
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Fig. 1. Røsnæsstue. Kalundborg og Omegns Museum.

nogen dansk Nationaldragt, saa lidt som der f. Eks. har eksisteret nogen 
for den tyske eller svenske Nation fælles Nationaldragt. Hver Egn, om
fattende et større eller mindre Omraade af Landet, havde nemlig sin 
»Nationaldragt«. Man bør derfor kun tale om Folkedragter i Modsætning 
til Modedragter. Folkedragternes Historie frembyder derfor for saa vidt 
mindre kulturhistorisk Interesse end det 19. Aarhundredes Romantik drømte 
om. Man kan ikke tale om danske Folkedragter i Modsætning til for 
Eks. tyske Folkedragter; i al deres Variation minder de nemlig om hin
anden i mange Enkeltheder1). Naturligt nok, da de alle er Børn af længst 
forsvundne Tiders Moder, og Moden har alle Dage været en international 

Foreteelse. Man kan hel
ler ikke tale öm en sjæl
landsk, fynsk eller jysk 
Folkedragt.
Ja, man kan ikke en Gang 

forden enkelte Egns Ved
kommende tale om en be
stemt karakteristisk Folke- 
dragt, f. Eks. om »Røsnæs- 
dragten«, »Amagerdrag
ten«, thi der er for hver 
enkelt Egn flere. Der er 
saaledes ofte stor Forskel 
paa Koners og Pigers 
Dragt, der er ofte særlige

Dragter til Brug ved Begravelser, Brylluper, de store Højtider, særlige Dragter 
til daglig Brug og til Kirkebrug ; der kan være særlige Dragter til almindelig 
Kirkebrug og til Altergang samt til Kirkebesøgene i de store Højtider o. 
s. v. Men derved bliver hele Sagen straks ret kompliceret. 1 saa Hen
seende er der dog utvivlsomt store Forskelligheder for de enkelte Egnes 
Vedkommende; saaledes synes det, at navnlig Amager og Røsnæs har 
udmærket sig ved Talrigheden af de forskellige Dragter, som en velme- 
riteret Bondekone maatte eje til Brug ved de forskellige Lejligheder.

Og selv for en saa begrænset Egn, som Kalundborgegnen er, er der 
store Forskelligheder ikke blot i Dragternes Udseende, men ogsaa i det 
Antal forskellige Dragter, som Skik og Brug absolut foreskrev. Forskel
lighederne viser sig her ogsaa i Snittet, Farverne, Stoffet, Udsmykningen 

') Jfr. Karl Spiesz: Die deutschen Volkstrachten. Leipzig 1911.
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Fig. 2. Røsnæsstue. Kalundborg og Omegns Museum.

med Baand o. 1. For alt har der her hersket bestemt fastslaaede »Love«, 
der har været langt mere stabile end de skrevne Love. Og Grænserne 
mellem disse rent stedlige Dragtskikke kan være forbløffende skarpe, saa- 
ledes som det for denne Egns Vedkommende senere skal paavises.

Dog skal jeg her til Orientering gøre opmærksom paa visse stedlige 
Forhold: Røsnæs er Fællesnavn for Røsnæs og Raklev Sogne, selv om 
man i Raklev Sogn kan sige: »ude paa Røssens«, d. e. det yderste Sogn paa 
Næsset, og selv om man i Røsnæs Sogn kunde sige: »dær fra Baarsognen«1), 
d. e. Borgsognet, hvilket Udtryk antagelig er et Minde om den Tid, da 
Raklev Sogn hørte til Set. Olai Kirke i Kalundborg. Men for alle andre 
udenfor Røsnæs stod de to 
Sogne som en Enhed; kom 
der en Fremmed til Bys 
(Kalundborg) kunde der 
spørges: »var hun i Øest- 
klær «, men hørte hun hjem
me i et af Røsnæs to Sog
ne, svaredes der: »nej, det 
var en Røssenskone«. Til 
Forskel fra tilstødende Eg
ne siges der paa Røsnæs 
aldrig »Kvinde« men »Ko
ne« 2).

Røsnæs Sogn bestaar af 
Byerne : Ulstrup (Kirke
byen), Bjørnstrup, Aagerup og Kongstrup. Raklev Sogn bestaar af Byerne: 
Nostrup, Nyrup, Kallerup, Vollerup, Illerup (udtales Jyllerup), Saltbæk, 
Gaasetofte, Ellede og Kirkebyen Raklev.

Som et Særkende for Beboerne i det yderste Sogn paa Røsnæs har 
Thorkild Gravlund oplyst8), at de i særlig Grad havde Tilbøjelighed til 
at køre stærkt; der stod Gny af deres Købstadrejser med den vilde Kap
kørsel paa Vejen hjemad og med de bestemte Bedesteder undervejs: ved 
»Hulehøv« i Nyrup, ved »Kirkebyhule« før Nostrup og ved »Hørdal« i 
Kongstrup ved Vejen til Aagerup. Og der er sikkert noget om det; jeg 
er mangen en Gang, forinden den stedlige, hurtigløbende Hesterace aflø-

') Thorkild Gravlund: Dansk Bygd I. 1917, S. 40.
") Samme: S. 33.
:‘) Samme: S. 38.

15



INDLEDNING

stes af »Belgierne« og »Jyderne« og sluttelig af Bilerne, bleven kørt som 
Lyn og Torden derud og hjem; det var altid en anden Kørsel end til de 
andre Byer i Omegnen, selv om Sjællænderen den Gang, sammenlignet 
med Jyderne, altid kørte hurtigt. En Iagttagelse, jeg ofte har gjort, kan 
maaske have folke-psykologisk Interesse: kørte jeg ud paa Røsnæs med 
en Tjenestekarl som Kusk, der tog enhver nok saa ringe Stigning i Fods
gang, og som ogsaa kørte ned ad alle Bakker i Fodsgang, spurgte jeg ham

Fig. 3. Stue fra Jerslev, Fuglede Sogn, i Kalundborg og Omegns Museum.

ofte, uden at have hørt hans Maal, om, fra hvilken Egn i Jylland han 
var; jeg tog aldrig fejl. Der var nemlig ofte tjenende Karle fra Jylland 
ude paa Røsnæs.

Ogsaa sprogligt er der ikke ringe Forskelligheder mellem Røsnæs og de 
andre nærmest liggende Sogne; herpaa skal jeg dog som Ikke-Fagmand ikke 
komme nærmere ind, men blot anføre, at man paa Røsnæs siger f. Eks. Per 
Haan (med Nasallyd), Jensan (d. e. Jens Andersen, udtales sammentrukket 
og med aabent, langt »a«), Jens Jæn (æ-et udtales med Stød), Jens Nil’ 
(med ret kort »i«), Nilsolen (sammentrukket og med lukket »o«) og Per
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Olen. I Tømmerup Sogn siger man derimod, i hvert Fald nu: Per Hansen, 
Jens Andersen, Jens Jensen, Jens Nilen, Niels Olen og Per Olen.

Grænsen for Røsnæsdragterne og for adskillige Skikke dannes af Sogne
skellet mellem Raklev og Tømmerup Sogne, en lige Linie fra Bunden af 
Kalundborg Fjord og By nord paa til Saltbæk Vig. Det er den samme 
topografiske og kulturelle Grænse, der danner Skellet mellem Egnens 
to Boligtyper, saaledes som jeg har paavist denne i min Afhandling om

Fig. 4. Niels Andersens Dagligstue i Uglerup, Ods H. (Fot. Bay.)

»Boligskik i Kalundborgegnen«1) (Fig. 1—6, 19, 21 og 54). Jeg har der for
søgt at vise, hvorledes Bønderne boede paa denne Egn; jeg skal nu for
søge at vise, hvorledes de var klædt.

I det hele maa man erindre sig, at Sognegrænserne i tidligere Tid betød 
langt mere end nu. Dette viser sig i mangt og meget; her skal endnu 
blot fremdrages et Par Eksempler. Karoline Graves fortæller saaledes

r) Fra Holbæk Amt. Historiske Aarbøger VIII og IX (1914 og 1915). En lignende skarp Grænse 
findes her i Amtet bl. a. paa Samsø, hvor den tidligere lyngbegroede Tange skiller Nordby fra Søn
derbyerne. Slægterne paa begge Sider indgik kun ægteskabelige Forbindelser indenfor deres egen 
Kreds; der er Dialektforskelligheder og forskellige Ansigtstyper (Th. A. Müller: Et Par Studier fra 
Læsø, Dania III, 3).
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fra Jørløse og Udby Sogne, at man f. Eks. ikke gerne gik over Sogne
grænsen, naar man skulde byde til Gilde, naar det da ikke var nære 
Slægtninge; eller naar en af de mange, som den Gang maatte gaa med 
»Posen og Kæppen« (Tiggerne), kom, skulde den, der var fra Sognet, have 
et Stykke Flæsk til et Stykke Brød, den Udensogns maatte derimod nøjes 
med Ost. Og paa de Tider, der klippedes Faar, maatte den Udensogns 
nøjes med en mindre »Love To« (Uld) end en fra Sognet1). Og en Grænse, 
der udgøres af Ti-Sø og en Linie fra Broen over Hallebyaa nordpaa, ud
gør et andet sprogligt og kulturelt mærkeligt Skel, som adskiller »Ka- 
lundborg-Jyder« fra »Skovboerne« og blandt andet giver sig noget til 
Kende i Kvindedragterne. Det er derfor ogsaa ved Beskrivelsen af 
Folkedragterne nødvendigt at gaa stærkt i Enkeltheder, hvorfor jeg maa 
anmode om Læserens Overbærenhed i saa Henseende.

At give en udtømmende og paalidelig Skildring af blot en begrænset 
Egns Folkedragter er imidlertid ingen helt let Opgave — jo mere jeg har 
fordybet mig i min, des mere har jeg faaet Øjet op for, hvor vanskelig 
den i Virkeligheden er. Mangt og meget af Bondens stærkt udviklede 
Dragtceremoniel er nemlig glemt; med Enkelthederne i de enkelte Klæd
ningsstykkers Anbringelsesmaade er det ofte gaaet paa samme Maade; 
møjsommeligt maa derfor de nødvendige Oplysninger søges rundt om fra 
saa mange Steder som muligt, for at man skal kunne være sikker paa, 
at Billedet ikke bliver fortegnet, urigtigt. Det kan allerede være vanske
ligt nok blot at opstille en Dragt i en Museumsmontre paa saadan Maade, 
at den bliver korrekt i alle Enkeltheder; jeg har saaledes mere end en 
Gang erfaret, at en Dragt, som jeg havde opstillet i Museet med Anven
delse af al min Omhu, er bleven kritiseret saa paa et Punkt, saa paa et 
andet, naar der kom Besøgende, der vidste nøje Besked med det rent 
praktiske, men ikke havde samme Evne til at give en mundtlig Forklaring.

Studiet af Kvindedragterne paa Røsnæs har været langt gunstigere stillet 
end Studiet af Kvindedragterne i de østlige og sydlige Sogne i Kalundborg 
Omegn, hvilket skyldes den Omstændighed, at Folkedragterne endnu til 
Dels er i Brug paa Røsnæs, om end absolut døende — og dette i den 
Grad, at Døden indtraf, før dette Arbejde naaede at udkomme —, medens 
de i andre Sogne, ligesom Mandsdragterne overalt, forlængst er lagt i 
Skuffer og Kister og der opædt af Møl og Mus, hvis de ikke forinden 
var skaaret itu eller slidt op eller ødelagt paa anden Maade. Det tilsva
rende Forhold gør sig, som i min nævnte Afhandling paavist, ogsaa gæl-

') Kalundborg Dagblad, 27. April 1904.
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dende for Boligskikkenes Vedkommende; jeg har sammesteds udtalt1), at 
jeg maatte antage, at det i hvert Fald for en Del er Røsnæsdragternes 
Skyld, at denne Grænse mellem de to Kulturer har kunnet holde sig 
saa skarp og uoverstigelig de sidste Aarhundreder. I Røsnæs Sogn gif
tede man sig vel oftest indensogns, men der fandt dog en Del Giftermaal 
Sted mellem Røsnæs og Raklev Sogne; men mellem Røsnæs, taget som

Fig. 5. Bondestue i Nykøbing Museum. (Fot. Bay.)

Helhed, og de andre Sogne omkring Kalundborg fandt der saa at sige 
aldrig Giftermaal Sted i ældre Tid. Røsnæspigen maatte i saa Fald kas
sere alle sine Dragter og anskaffe ny, en stor Kapital; og »Østpigen« 
havde maaske ikke Raad til pludseligt at anskaffe sig alle de Dragter, en 
Røsnæskone maatte eje2).

Denne kulturelle Grænse, Skellet mellem Tømmerup og Raklev Sogne, 
maa da ogsaa præge denne Undersøgelse. Men den almindelige Regel, at

') Anf. St. IX. S. 5.
2) Jfr. ogsaa Thorkild Gravlund: anf. Sted.
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Mandsdragterne ikke er saa stedligt prægede som Kvindedragterne, gæl
der ogsaa for hele denne Egns Vedkommende. Mandsdragterne kan der
for omtales under et.

Men Dragter i Museumsmontrer, de være saa korrekt opstillede, de 
være kan, er dog i og for sig døde Ting, selv om de kan glæde vort Øje 
og sætte vor Fantasi i Bevægelse, selv om de kan fortælle Kendere mangt 
og meget af Værdi til Forstaaelse af og Kendskab til vort Folks Kultur
udvikling og Natur, og selv om de indtrængende kan fortælle os alle om 
svundne Slægters Dygtighed og Smag.

De skulde helst kunne ses ude i det levende Liv, saadan som Fotograf 
S. Bay i Asnæs med Bistand af Bestyreren for Stenstrup lille Sognemu
seum, Laurits Jensen, har forsøgt at fremstille dem i en lang Række Fo
tografier, hvoraf en Del vil findes gengivne her. De skulde ikke ses som 
Maskeradedragter, ikke i de misforstaaede og slette Efterligninger, som 
vore Folkedansere ofte bærer, men baarne af Folket selv i dets Glæde 
og Sorg, ved Arbejde og Fest, i Kirke og Dansestue, ved Barnedaab, 
Brylluper og Begravelser, paa Høstmarken og i Stuen Vinteraftner, naar 
alle er travlt beskæftigede, mens Tranlampen eller Tællelyset kaster sit 
sparsomme Lys paa de travle Hænder. Da dette ikke mere vil kunne 
lade sig gøre — Folkedragternes Tid er uigenkaldeligt forbi —, maa man 
nøjes med at kende og skildre det Liv, der levedes, den Gang de blev 
baarne.

Jeg har derfor ikke blot lagt megen Vægt paa at indhente mundtlige 
Oplysninger, fra saa mange Sider som muligt, om Maaden at anbringe de 
enkelte Beklædningsdele paa, om Dragternes Udseende og Brug ved de 
forskelligste Lejligheder m. m., men jeg har samtidig betragtet det som min 
Opgave at optegne det, som især gamle Folk kendte til ældre Tiders Skikke 
og Tro, især vedrørende Fester og Højtider, da Brugen af Dragterne er 
saa nøje knyttet saavel til den graa Hverdag som til Festtimerne i Folkets 
Liv og til de tre afgørende Begivenheder i ethvert Menneskes Liv : Fødsel, 
Bryllup og Begravelse. Denne Del af mine Undersøgelser har navnlig haft 
Røsnæs til Maal, da der for de øvrige Egne af Holbæk Amt foreligger 
et stort trykt og utrykt Materiale til Belysning heraf. Men de Skikke og 
den Folketro, som ikke er nøje knyttet til Dragternes Anvendelsesmaade, 
vil dog ikke finde Omtale i dette Arbejde; de vil derimod fremkomme i 
et senere Arbejde om Fester og Højtider, der tillige vil indeholde en Be
skrivelse af de egentlige Lejlighedsdragter : Daabsdragt, Brudens særlige 
Udstyr, Ligdragt, Fastelavnsdragt o. s. v., da en Skildring af dem kun
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med Udbytte kan gives i nøje Sammenhæng med det hertil hørende 
F olkemindesto f.

Hvad de i nærværende Arbejde omhandlede Folkedragter angaar, har 
jeg maattet begrænse den særlig indgaaende Undersøgelse til Kalundborg- 
egnen; men jeg har dog ogsaa draget den øvrige Del af Holbæk Amt 
(Samsø undtagen) med ind, idet jeg har undersøgt de bevarede Folkedragter

Fig. 6. Bondestue i Holbæk Museum.

og Beklædningsgenstande fra disse Egne, for saa vidt som de findes i 
Museerne i Holbæk, Stenstrup og Nykøbing, hvilket Dragtstof, sammen
lagt, er meget anseligt. Det er her Afvigelser fra Kalundborgegnens Dragt
skikke, der har Betydning til Udfyldning, medens Overensstemmelserne 
har vist, hvor langt de her fundne Regler naaede.

Men alle de, der har fortalt mig om Dragternes Anvendelsesmaade 
og om Højtids- og Festskikke, er saa mange, at jeg ikke her kan nævne 
dem alle. Jeg maa nøjes med at nævne enkelte: Gaardmand P. Jensen og 
Hustru, Maren, i Tvillinggaarden i Ulstrup, Ane Hansen, Maren Hans
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Jørgens’ og Kirsten Lars Niels’ i Ulstrup, Kr. Melchiorsens Enke i Aage
rup, Lisbeth Hans Rasmussen i Bjørnstrup, Friskolelærer Hans Rasmussen 
i Ulstrup, Kirsten Hansen i Kongstrup, alle i Røsnæs Sogn; Bodil Marie 
Jørgensen og P. Jørgensens Enke, Kallerup, Jens Pedersens Enke i Volle- 
rup, Bmd. Lars Andersens Hustru og Svigermoder i Illerup, Gmd. Jens 
Jensens Hustru, Gmd. Rasmus Hansen og Husmand Jens Nielsens Enke, 
Ellede, samt Gmd. Lars Jørgen Larsens Enke, Ane, Raklev, alle i Raklev 
Sogn. Fra Egnen syd for Kalundborg har jeg i Aarenes Løb i Særdeleshed 
modtaget mange Oplysninger og Retledninger fra Karoline Graves, i flere 
Aar Kalundborg og Omegns Museums kyndige Foreviser. Fra Sejerø har 
jeg modtaget Meddelelser fra Enke Maren Hansen, f. Sørensen, Gmd. P. M. 
Thorsen og Lærer Skjoldager.

Mange af ovennævnte er nu døde. Dette gælder saaledes den noget 
tunghøre Ane Hansen, Ulstrup, med det fine, blide Ansigt; hun kunde 
ligge og stryge min Haand, naar jeg tilsaa hende under hendes Sygdoms
anfald; ofte endte Besøget med, at hun gav mig et og andet med til Mu
seet, som hun vidste, jeg vilde blive glad for. Dette gælder ogsaa hendes 
Modsætning, Maren Hans Jørgens’, som altid under mine Besøg var fuld 
af Spøg og rungende Latter; aldrig glemmer jeg mit sidste Besøg hos 
hende, faa Timer før hendes Død; saa daarlig hun end var, brød ved min 
Ankomst endnu en sidste Gang hendes smittende Humør frem, og jeg 
maatte som Afskedsgave — vi vidste begge, at vi ikke saa hinanden oftere 
i levende Live — modtage nogle af hendes allerstørste Æbler. Og da jeg 
var kørt, krævede hun, der hele Dagen intet havde villet nyde, at faa 
Sylte med stærk Sennepsovs til, som hun spiste; men det blev ogsaa 
hendes sidste Maaltid. Tre Ønsker havde hun udtalt til sine Nærmeste: 
at hun ikke vilde hensættes i den moderne Indretning, som et Kapel er, 
at hendes Kiste ikke maatte have den moderne hvide Farve og at hun, 
paa moderne Vis, vilde »synes« af mig.

Disse to: Typen paa den fine Kvindelighed og Typen paa den sprud
lende, livskraftige Kvinde, der bringer Tanken hen paa adskillige af Saga
ernes nordiske Kvindeskikkelser, fødtes, levede og døde i en høj Alder i 
samme lille Landsby paa Røsnæs. Indenfor disse to Typer rummes alle de 
andre. Jeg bringer ikke blot disse to, men alle de andre døde, nævnte som 
unævnte, en Tak for alt. Og jeg bringer alle de nulevende af mine Medde
lere, ogsaa dem, jeg ikke har kunnet nævne, en hjertelig Tak for den Rede
bonhed, hvormed de stedse har svaret paa mine Spørgsmaal, ligesom jeg 
bringer Bestyrerne af Amtets andre Museer en Tak for al god Hjælp.
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Endelig maa det her siges, at uden Kalundborg og Omegns Museum, 
der stiftedes 1908, vilde dette Arbejde overhovedet ikke have kunnet se 
Lyset. Museets ualmindelig righoldige Samling af stedlige Folkedragter 
og Beklædningsgenstande samt Brugsgenstande har dels kunnet udfylde 
Huller i de mundtlige Beretninger, dels kunnet være den »Dokumentsam
ling«, der har givet Traditionen fast Bund at staa paa, ligesom mange af 
de mundtlige Beretninger er komne frem samtidig med Indsamlingen til 
Museet.

Fig. 7. Sal i Kalundborg og Omegns Museum, der rummer dettes 
Samling af Folkedragter.

23



I. MANDSDRAGTERNE

Fig. 8. Gammel Bonde fra Røsnæs. 
Orig. Fot. Kalb, og O.s Mus.

Forlængst er her paa Egnen de gamle Mandsdragter gaaet af Brug; og 
dette gælder for hele Egnens Vedkommende. Gamle Folk kan lige 

netop huske, at enkelte gamle Mænd brugte den gamle Dragt. Efter Tred- 
serne i forrige Aarhundrede er der sikkert 
kun meget faa, der har haaret den. Den 
mundtlige Overlevering kan derfor heller 
ikke hjælpe os synderligt til en Klarlæg
gelse af de gamle Mandsdragter, selv om 
jeg har faaet adskillige mundtlige Medde
lelser af Værdi. Heller ikke Billeder (Teg
ninger, Malerier og Fotografier) yder os 
paa disse Egne nogen stor Hjælp; af Fo
tografier findes kun et Par, hvoraf et af 
en gammel Røsnæsbonde fra Bjørnstrup 
er i Museet (Fig. 8). Medens der findes 
talrige Malerier og Tegninger fra det øv
rige Sjælland, hvorpaa Mænd og Kvinder 
ses fremstillet iført de gamle Folkedrag
ter, er saadanne sparsomme fra disse Egne. 
Tilbage har vi som Kildemateriale alene 
de Eksemplarer af Mandsdragter, der 
findes i Museer, samt de Oplysninger, der 
kan hentes ud af gamle Skifteprotokoller. 

Det er allerede udtalt, at Mandsdrag
terne ikke er saa stedpræget som Kvindedragterne (S. 19); der er der
for heller ingen væsentlig Forskel paa Mandsdragterne fra Røsnæs og 
fra de øvrige Egne, saaledes at de her alle kan beskrives under ét.
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Festdragt.
Ellede,. Raklev Sogn.

Eftér Original i Kalundborg og Omegns Museum.



Mandsdragt.
Aagerup, Røsnæs Sogn.

Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.



DEN ÆLDRE MODE

Snittet i Dragterne var i første Trediedel af forrige Aarhundrede væ
sentlig anderledes end senere; fra omkring Midten af 30-erne begyndte 
Moden at ændre sig, dog kun for Ungdommens Vedkommende. De æl
dre fulgte derimod ikke med, men sled deres Ungdomsdragter op — 
Stadsdragterne varede jo som Regel hele Livet. Den yngre Mode brugtes 
af de unge helt op til 60-erne; de forholdsvis talrige Eksemplarer, som 
Museet i Kalundborg ejer af denne, viser, at da den ny »Frakkemode« 
ved dette Tidspunkt begyndte at faa Indpas paa Landet, naaede de ikke 
at blive slidt op. Dette gælder dog ikke Benklæderne, der allerede før 
Frakkemodens Opkomst havde faaet den nu brugelige Form og Længde 
og derfor kunde slides helt op. Af den ældre Mode har Museet derimod 
færre Eksemplarer, til Gengæld med Benklæder. Alle er dog ikke helt 
komplette.

1. DEN ÆLDRE MODE
Af denne ejer Museet tre hele Dragter foruden flere Brystduge. Den ene 

bestaar af en lang rød Vadmels Trøje naaende til en Haandsbredde over 
Knæet, en lidt kortere højstribet Brystdug samt Knæbenklæder af Skind 
(fra Ellede). En anden bestaar af en lidt kortere Trøje, naaende til 
Skrævet, af stribet Tøj og med strikkede Ærmer, en højstribet Brystdug 
samt Knæbenklæder af Skind (fra Aagerup).

Særkendet for denne Type er navnlig de lange Trøjer og Brystduge 
uden Kraver; men Længden aftager utvivlsomt op gennem Tiden, hvorfor 
Aagerupdragten maa antages at være den yngste.

De mundtlige Oplysninger, jeg har indhentet, stemmer nøje med de 
bevarede Dragter (Pl. I og II, Fig. 8, 12, 13 og 14).

LANGTRØJEN (Fig. 11), der her kaldes »Trøje«, er skaaret i 4 omtrent 
lige store Stykker. Der er en Rygsøm og to Sidesømme; sidstnævnte lig
ger helt ude i Siden. Der er da kun ringe Antydning af Taille, men Skø
det er givet nogen Vidde ved to Kiler nedad i Siderne, paa Aagerup-Trøjen 
tillige bagtil. Den har ingen Krave, og Halsudskæringen er kun ganske 
ringe. Ærmerne er snævre, uden Opslag. Der er én Række blanke Knap
per (de kaldes derfor i Odsherred og andetsteds »klare« Knapper) med 
Sølvovertræk. Knaphullerne er udsyet med groft, grønt Garn (»Kamel
garn«) i Knaphulssting. Knapperne, der har Metaløjne, er fastgjort paa 
den Maade, at der gennem Øjnene, som er stukket gennem Tøjet, er 
trukket en Snor af Skind, der følgelig ligger paa Vrangsiden; de syedes
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altsaa ikke fast. Trøjen er i Halsen kantet med en Strimmel af Tøjet. 
De er iøvrigt forskellige saavel i Snit som Stof.

Ellededragtens Langtrøje (Tavle I og Fig. 11), den ældste, er, som nævnt, 
af rødt Vadmel1), der her er kipret; dette staar nu med en sjælden smuk 
Tone mod de grønt udsyede Knaphuller. Knapperne er af den her brugte 

almindelige Form : halvkugleformede med 
en mindre firkantet Forhøjning paa Mid
ten; Museet har talrige løse Knapper af 
denne Form. Deres Antal er 18 og de naar 
fra øverste til nederste Kant. Ogsaa Ær
merne er af samme Stof, de er opslidsede 
forneden og kan her knappes med 3 for
sølvede Knapper. Trøjen er ikke foret. For
til paa Siderne findes to meget store Lom
mer, der dækkes af en Klap, som i Mid
ten løber ned i et tungeformet Fremspring; 
i Klappen er der 5 Knaphuller, hvoraf de 
4 yderste dog er forlorne, og svarende 
hertil er der 5 Sølvknapper med rund 
Midtertop, lidt mindre end de andre. Skønt 
Klappen da kan knappes med en Knap, 
synes dette dog aldrig at være sket, da 
Knapperne er anbragt saa langt nede. 
Selve Trøjen har sikkert heller ikke været 
knappet, i hvert Fald kun for den øverste 
Knaps Vedkommende, Stadsen underneden 
skulde dog kunne ses i al sin Pragt. løv
rigt er Knaphullerne i Trøjen fra Lom
merne nedad forlorne. Sidesømmene er 
fra i Højde med Lommeklappernes Til- 
heftningssted nedad i ca. 20 cm.s Længde 

ikke syet sammen; Slidsens Begyndelse markeres foroven paa Ellede- 
trøjen ved tværløbende Knaphulssting med grønt Garn (Fig. 11). Bagtil er

') Vadmel er grovt, uldent Klæde uden al Appretur, to- eller treskaftet. Ordets gamle Form er det 
gammelnordiske »Vadmål, svensk Vadmal, af et gammelnordisk Ord »Vad«, Klæde, og »mel« eller 
»mal«, d. e. Maal. Oprindelig altsaa lig et bestemt Maal Tøj og oprindelig benyttet som Betalings
middel. Paa Island var i Fristatstiden 6 Alen Vadmel = 1 Lovøre — Kr. 0,50, men i virkelig Værdi 
dog = 5 Kr. 120 Alen Vadmel = 2V2 Øre Sølv = 20 Lovøre = Kr. 10,00, men virkelig Værdi dog = 
100 Kr. (sammenlignet med Nutiden, o: 1914). (Valtÿr Gudmundsson : Island i Fristatstiden. 1924.)
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Trøjen slidset op nedadtil, og Slidsen er dækket med en smal Klap, der 
opadtil er fastsyet og pyntet med 5 svære Sting af grønt Garn; her er 
der ingen Knapper (Fig. 11).

Fra Nyrup i Raklev Sogn er i 1925 til Museet i Kalundborg skænket 
en Langtrøje af ganske samme Snit som forannævnte, og den er heller 
ikke foret. Hermed fulgte Knæbukser, og begge Beklædningsdele er af 
ufarvet, hvid Vadmel. Knapperne er halvkugleformede med firkantet 
Top og forsølvede; deres Antal er kun 9. Knaphullerne er udsyet med 
sort Garn. Hertil har utvivlsomt hørt en storstribet Hvergarns Brystdug 
(Fig- 9).

Aagerup-Langtrøjen (Fig. 10 og Pl. II), der, som nævnt, maa antages at 
være yngre end de hidtil beskrevne Langtrøjer, er vævet i kipret Møn

Fig. 10. Detailtegninger af Mandstrøje fra Aagerup (Pl. II).

sterbinding med Striber, der gaar paa langs og har forskellig Bredde; 
Farverne er: grønt, rødt, blaat og hvidt; i de brede røde og grønne Stri
ber er der vævet et Rankemønster i hvidt. Ærmerne er ikke af samme 
Stof, det er røde »Bindeærmer«, strikket i geometriske Mønstre. Ogsaa 
Snittet er anderledes end i Ellededragten : nedadtil er den opslidset i 30 
cm.s Længde saavel bagtil som over Hofterne; Opslidsningen ender for
oven med et svært tværløbende Sting i Knaphulssyning. Bagtil er der 
ingen Klap. Der er ingen Lommer og ingen Knapper paa Ærmerne. Op
slidsningen i Siderne er ikke syet sammen nedadtil. Knappernes Antal er 
færre, kun 12, og de naar kun til i Højde med Opslidsningen. De er halv
kugleformede, helt glatte, forsølvede. Trøjen er foret med grovt Lærred.

Af disse Enkeltheder fremgaar, at selv om dette Klædningsstykke kal
des »Trøje«, er det dog i sin Type en Brystdug (»Vest«), der har faaet 
tilsyet strikkede Ærmer. Det er altsaa en Forenkling af de to Klædnings- 
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Fig. 11. Detailtegninger af Mandsdragt fra Ellede (Pl. I). Trøje, Bul og Bukser. 
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Fig. 12. Røsnæsbonde, ma
let paa et gammelt Køb
mandsskilt fra Kalundborg. 

Kalb, og O.s Mus.

stykker: Brystdugen og den uldne, strikkede Under
trøje (»Nattrøjen«) (jfr. S. 30). Det maa dog anta
ges, at det har været brugt som de beskrevne Lang
trøjer.

BRYSTDUGEN (Fig. 8, 12, 13) kaldes paa Røsnæs 
»Bul«, i de andre Egne derimod »Brystdug«. Den er 
lidt kortere end Trøjen, men har iøvrigt samme 
Snit (Fig. 11) som denne, kun er den ærmeløs og 
har ingen indfældede Kiler i Skødets Sider. De er 
alle opslidset bagtil og over Hofterne ligesom Ellede- 
og Nyrup-Langtrøjen. Opslidsningen, der begynder i 
samme Højde som paa disse, og som her er markeret 
ved røde Knaphulssting, naar helt ned til nederste 
Rand, hvor den i Siderne er syet sammen. Ligesom 
Ellede- og Nyrup-Langtrøjerne har de alle fortil paa 
Siderne to ret store Lommer med Klap af samme 
Form, der har tre Knaphuller, der alle eller blot de 
to yderste er forlorne, og svarende hertil er der 1 
eller 3 Knapper. Stoffet, der er ens paa Bryst og 
Ryg, er i dem alle af »højstribet«1) Hvergarn. Det er 
vævet firskaftet med Hørgarnsrending; Striberne er 
ikke vævet ophøjet2). Tøjet er i livlige Farver med 
Striber, der her er vendt paa langs; Striberne er ret 
brede, men af meget forskellig Bredde i samme 
Brystdug. Farverne: rødt, hvidt, gulbrunt, grønt, 
mørkeblaat og grønblaat synes at have været de 
mest yndede (Pl. I og II). Brystdugen er undertiden 
kantet med røde eller grønne Købebaand dels i Halsudskæringen, dels 
langs forreste Rand. Den har to Rækker blanke Knapper (9 i hver Række),

') Ved »højstribet« förstaas Tøj, der har ret brede, paa langs gaaende Striber, hvori den fremtræ- 
dende Farve er »ægte« højrødt — i Modsætning til »Vadmelsrødt«, der var »uægte rødt« (jfr. S. 49).

2) Hvergarn, ogsaa kaldet »Hverken«, har Islæt af Uld og Rending af Hørgarn eller Tvist og er 
vævet 3- eller 4-skaftet. Ordets Oprindelse synes usikker. Man har ment, at Stamordet er »hverre«, 
d. e. vende, dreje, sno, fordi Traadene i Bunden ser ud, som om de er snoet om hinanden, eller fordi 
de skifter om eller vekselvis er blandet af Uldent og Linned (Molbechs D. Ordb. og Videnskabernes 
Selskabs Ordb.). Og man har ment, at det stammer fra Ordet »Verkgarn«, med Tryk paa Pronominet 
»hver« (Værk), og kan da opfattes som »Tøj (Garn) af noget af hvert« eller som Tøj, der »hverken 
er det ene eller det andet« (Falk & Torp: Norsk-Dansk etym. Ordb.). Denne Tydning synes dog søgt. 
Paa Svensk har man Udtrykket: »värka ihop«, d. e. spinde og væve; deraf kan Ordet »värken«, »Hver
ken« (skaansk) -da stamme (Rietz: Ordbok över svenska allmoge-språket, S. 814). Denne Oprindelse 
ogsaa til den danske Benævnelse synes mig den rimeligste.
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Fig. 13. Bonde fra Røsnæs.
Fot. Hansen & Weller.

naaende fra Halsudskæringen til i Højde med Lommerne. De er fladere 
end Langtrøjens eller helt flade, oftest af uædelt Metal; en af Museets 
Brystduge har dog toppede, forsølvede Knapper. Knapperne købtes i 
Købstaden eller af omrejsende Kræmmere. Knaphullerne er udsyet med 
rødt, grovt Garn. Brystdugen er foret med grovt Hørlærred, oftest dog 
med Blaargarnslærred, undertiden med ufarvet »Baj«1).

Man brugte sikkert ofte den ærmeløse 
Brystdug alene som Yderbeklædning, alt- 
saa uden Langtrøjen; man bar nemlig, 
i hvert Fald om Vinteren, vel ogsaa om 
Sommeren, under Brystdugen en hvid 
Vadmelstrøje med Ærmer (»Nattrøje«) 
uden paa Skjorten; paa Fig. 8 ses Paaklæd- 
ningen netop at være en ærmeløs, stribet 
Brystdug og hvide Ærmer, der maa anta
ges at tilhøre den Vadmelstrøje, der bares 
underneden. I Stedet for en Vadmelstrøje 
kunde man dog ogsaa bære en Skindtrøje, 
en stribet Hvergarnstrøje med Ærmer eller 
en strikket Trøje (Fig. 13); sidstnævnte var 
ofte strikket af blaat og hvidt Garn i Stri
ber (Fig. 14). Om Sommeren bares Under
trøjen dog ikke altid, saa Skjorteærmerne 
saas (Fig. 12).

Denne Dragt synes at have været Ar
bejdsdragt og Hjemmedragt. Langtrøjen 
hørte vist oftest til Festklædningen.

Medens Brystdugen sikkert altid har været knappet, i hvert Fald delvis, 
var dette, som nævnt, ikke Tilfældet for Trøjens Vedkommende, der højst 
knappedes med øverste Knap eller holdtes sammen med et kort Baand 
fra Knap til Knaphul, som det kan ses paa et af Museets Eksemplarer.

BENKLÆDERNE (Fig. 11) var Knæbukser; de naar lige under Knæet 
og er her udadtil slidset op. Opslidsningen kan knappes med 3—5 Metal
knapper, der kan være af Sølv; endvidere kan der nederst være en »Tamp« 
med Knaphul og tilsvarende Knap. Undertiden brugtes her et Sølv- 

') »Baj« er et Slags grovt, kipret uldent Tøj; det menes at have faaet Navn efter en vis By i det 
Neapolitanske, hvor det først skal være fabrikeret. Det var nemlig Fabriksvare (Videnskabernes Sel
skabs Ordb.). Til Grund for Ordet ligger dog maaske det latinske Ord »badius«, d. e. kastaniebrunt, 
hvoraf fransk: bai, engelsk: bäy, italiensk: bajo (Falk & Torp).
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spænde1). Paa Museets Eksemplarer, der alle, med en Undtagelse, er af 
Skind, er der opadtil forpaa en stor firkantet Klap, der kan knappes, 
og hvorpaa der paa hver Side af Midtlinien kan være udsyet en tungelig
nende Figur (Fig. 11) (»Klapbukser«). Paa Klappens indvendige Side eller 
paa Bukselinningen findes der tæt under øverste Rand paa højre Side en 
lille Lomme, til Uret, og derunder en større Lomme, hvori Kniv og

Fig. 14. Der kommer Fremmede til Lars Henrik Hansens Gaard i Asnæs (Odsherred). 
Gamle Dragter bl. a. fra Stenstrup Museum. Fot. S. Bay.

Fyrstaal har kunnet ligge. Sidstnævnte Lomme findes dog ikke paa Aage- 
rup-Dragten. Knapperne foroven er overtrukne med Skind, Knapperne 
forneden er af samme Mønster som Trøjens. Paa Vadmelsbukserne har 
ogsaa Smækken Knapper som Trøjens.

Benklæderne er meget snævre. Men alle Benklæder var dog ikke af 
Skind (Dyreskind eller Faareskind); det var Stadsbukser. Til daglig Brug 
anvendtes Bukser af hvid eller graa Vadmel eller af sort eller blaat 
Blaarlærred. Blaarlærredsbukserne brugtes særlig om Sommeren og var

’) Medd. fra Grandløse ved Holbæk (ved Andrea L. Sørensen).
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sikkert navnlig Hverdagsbeklædning. Af sidstnævnte er ingen bevaret her, 
de er aabenbart alle slidt op.

STRØMPERNE var hvide og naaede langt over Knæet, hvor de bandtes 
med Snørebaand. Som Pynt anbragtes lige nedenfor Benklæderne et bro
get Baand, »Hosebaand«, der bandtes i Sløjfe fortil eller paa den udven
dige Side. De vævedes paa Vævespjæld eller flettedes (»virkedes«) i Mønstre, 
var af en Tommes Bredde og lavedes gerne i 2-3 Farver (Pl. I og II).

En af mine Meddelere (fra Ellede) fortæller, at han har haft et Par 
røde, strikkede Gamascher, »Halvhoser«, der lignede Strømpeskafter, 
men var fint strikket, ligesom flossede. De blev trukket uden paa de 
hvide Strømper til Festbrug.

FODTØJET. Paa Fødderne bares mest Træsko (Fig. 12 og 14). Det var 
hvide, »lange Overlæders« Træsko, der dog ikke, som man efter Navnet 
skulde tro, var forsynet méd Læderoverdel, men hvis Overdel naaede 
op over Vristen. De var forsynet med hvide Blikkramper, der holdtes 
blankpudsede. Træskoene var gerne saa store, at man kunde have en 
Halmvisk i dem; denne var enten flettet, eller Halmen var blot bøjet 
sammen ved Hælenden, hvor den da bandtes sammen med nogle Halm- 
straa. Træskoene maatte naturligvis stadig holdes hvidskurede; de brugtes 
nemlig ikke blot til daglig Brug (saadanne holdtes dog næppe i saa fin 
Stand), men ogsaa naar man skulde i Besøg ved forskellige festlige Lej
ligheder. De afløstes af de behageligere lange Overlæders Træsko med 
Blikkrammer. Til Stadsbrug anvendtes dog mest Sko med store, fint pud
sede Metalspænder (Fig. 13) eller lange eller halvlange Skaftstøvler af 
Fedtlæder, de sidste mest om Vinteren; de naaede op til Midten af Læg
gen eller længere (Fig. 8). Paa Røsnæs hængte Mandens Støvler, naar de 
ikke var i Brug, paa Enden af det store Skabsbord i Stuen1). Læderfodtøj 
brugtes i det hele taget kun meget lidt, navnlig ikke i ældre Tid og sær
lig da ikke af de ældre; de unge maatte jo bruge Sko til Dansen. Der 
fortælles saaledes om en Mand, som ved sit Giftermaal i 30 Aars Alderen 
fik et Par Støvler, men heller ingen senere, og han blev dog 70 Aar gi. 
De unge gik oftest til Gildeshuset i Træsko, men havde da Skoene med. 
Røsnæsserne tog altid Støvler paa, naar de skulde til »Byen« (Købstaden). 
De langovrede Træsko trykkede Vristen og gjorde den øm; navnlig Børn 
og unge Mennesker smed da ogsaa Træskoene, saasnart Frosten nogen
lunde var af Jorden. Stunthoser synes derimod, i Modsætning til Jylland, 
ikke at have været brugt her.

') Ligesom paa Falster (Livet i Klokkergaarden. Danm. Folkem. 2, S. 39 og Fig. 12) og i Odsh. (Fig. 5).
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Fig. 15. Mandsskjorte, Udby Sogn (v. Kalundborg).
Kalb, og O.s Mus.

Af UNDERTØJ brugtes foruden Undertrøjen en Skjorte (Fig. 15), der 
var af hjemmegjort Hør- eller Blaarlærred; de sidste, der var meget 
svære og stærke, brugtes til daglig. Til Stads brugtes derimod de finere 
Hørgarnsskjorter. Skjorterne havde en ret lille Krave, der stod op, og 
hvis øverste Kant var bøjet 
udover Halstørklædet (Pl. I). 
Stadsskjorterne kunde være 
fint udsyet i smaa Takker 
(»Musetænder«), medens Fla
den af Haandlinningerne og 
Skulderstykkerne udsyedes 
med »Stikninger«, »Knude
sting« og andre Slags Pynte
sting, alt med hvid Traad. Den 
finest udsyede Skjorte var Kæ
restegave, den brugtes som 
Brudgomsskjorte og kunde til 
Slut tjene som Ligskjorte. 
Skjorteknapperne var Traad- 
knapper af Hørtraad, som 
man selv lavede1); men det 
kunde ogsaa være blanke, fla
de Metalknapper.

Uldtrøjer og Underbukser, 
som nu brugeligt, kendtes ikke. 
Derimod bar særlig de ældre 
ofte to Par Benklæder; det 
underste Par var da et Par 
udslidte Yderbenklæder. Og 
saa kunde man i koldt Vejr blot 
tage en Brystdug eller to paa til. — Fra Ellede paa Røsnæs findes i Dansk 
Folkemuseum en ejendommelig, i dragthistorisk Henseende interessant 
(jfr. S. 80) Vest, »Bindeliv« kaldet. Den bestaar af ternet, halvuldent Rø
bestof med graa Shirtings Ryg og er foret med Shirting. Tøjet er da ikke 
gammelt. Den har ingen Knapper, men er indrettet til at bindes i ven
stre Side og over venstre Skulder. Den maa have været brugt under 
Brystdugen.

’) Karoline Graves: Ved Hallebyaa, S. 98.
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Om HALSEN bandtes et Halstørklæde, der hos ældre gerne var uldent 
og sort, hos yngre derimod i Reglen stribet med mange Farver, mest paa 
grøn Bund, eller det bestod af blomstret Sirts. Det bandtes fortil paa 
Halsen efter at have været lagt to Gange om. Skjortekraven foldedes jo 
udover Tørklædet (Pl. I—IV).

Paa HOVEDET bar man til Stads og ved højtidelige Lejligheder en høj, 
sort Uldhat (Cylinderhatform) eller en »Vadmelshat« (Fig. 8, 12, 13 og 14). 
Fra Grevinge Sogn berettes, at i 1750 havde de Ugifte Baand om Hatten, 
medens de Gifte bar »slette og halvt-nedhængende Hatte«1) (Fig. 118). I 
Hjemmet bar man derimod mest den strikkede Tophue (Fig. 14 og Pl. II), 
hvis Farve hos ældre var mørkblaa, maaske ogsaa sort, hos yngre der
imod rød, oftest dog ufarvet. Paa Røsnæs strikkedes de altid af ufarvet 
Garn, der altsaa bagefter kunde farves. Der er ingen af disse Huer be
varet her i Museet, men dette har formaaet en 84-aarig Kone paa Røs
næs til at strikke en; hun havde i sin Barndom strikket adskillige. Den 
var spids, strikkedes ret og vrang, var forsynet med en Dusk, og omkring 
Kanten var der strikket et Bælte med tætte, korte Løkker, saa den her 
blev tyk og varm. I Grunden var den dobbel, idet den inderste Del dog 
var kortere og nøje svarede til Hovedets Form. Længden var noget for
skellig, ofte var den saa lang, at Dusken naaede helt ned til Skulderen. 
Den kunde ogsaa være stribet. Der brugtes ogsaa lodne Huer, særlig af 
ældre; men det var kun af saadanne, der selv forstod at tilberede Hunde
ejer Katteskind, ligesom de ogsaa selv lavede Huerne2) (jfr. Fig. 33).

Et rødt, ternet Lommetørklæde hørte til Festdragten.
Naar de gamle skulde »til Byen« for at handle, tog de en »Tværsæk« 

paa (Fig. 118); det var en Sæk af hjemmegjort Blaarlærred; den havde 
en Aabning paa Midten og var lukket i begge Ender. Den knappedes til 
Tøjet paa højre Skulder, gik derfra skraat nedad Ryggen og fastgjordes 
til Tøjet paa Brystets venstre Side. Den lukkedes ved, forinden Anbrin
gelsen, at snoes paa Midten.

Endvidere brugte særlig ældre en lang Stok3); den var saa lang, at man 
maatte fatte om selve Skaftet; den var da ikke ombøjet foroven, men 
den kunde være forsynet med Sølvknap og Ring, hvori der blev anbragt 
en Snor af Læder, der kunde lægges om Haandleddet (Pl. I). Den gamle

') Lyder-Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn, ved Ferd. Petersen-Blidstrup. 2. Udg. 1921, S. 11.
2) Jfr. Karoline Graves: Almuesliv. Aarbøger for Holbæk Amt. XII, S. 118.
3) Den lange Stok er en Mindelse om den Tid, da man bar et Spyd som Værge og tillige som 

Stok. Medlemmer af Byernes Borgervæbninger var pligtige at bære en saadan »Spids« (»Spiesz«), 
hvoraf Navnet »Spidsborger« (Troels Lund: Dagligt Liv, IV. Bd. 237).
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Røsnæsbonde paa Fig. 8 har en Stok, der omtrent er ligesaa lang som 
han selv.

HAARET var saa langt, at det naaede til Skuldrene (Fig. 8), det kunde 
endog være saa langt, at det lagdes op under Hatten (jfr. Fig. 40). Som 
Regel klippedes det dog noget forneden; flere havde langt Haar ved 
Ørerne, »Ørelokker«, medens Haaret iøvrigt var klippet lige i Nakken. 
Senere blev Haaret klippet kortere, men man nøjedes dog fremdeles med 
at studse det af i Længden.

Fig. 16. Forskellige Knapper fra Mandsdragter. Kalb, og O.s Mus.

Endnu for ca. 60 Aar siden brugtes slet ikke SKÆG, Overskæg saa lidt 
som Fuldskæg. Det var altid et sikkert Tegn paa, at det var »Folk udenfor 
Bondestanden«, naar de lod Skægget vokse paa den Maade. Vilde en 
Tjenestekarl møde med saadant Skæg, kunde han næppe blive fæstet hos 
en jævn Bondemand. Man kunde dog have lidt Skæg under Hagen.

KNAPPERNE i Trøjerne er, naar de ikke er helt glatte, hvilket er sjæl
dent, oftest smukt graverede i mange forskellige Mønstre (Fig. 16 og 17). 
Særlig yndet har, som nævnt, de toppede Knapper været; den lille top
pede Midterdel kan være baade firkantet og rund; den firkantede synes 
at være ældst.
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Bortset fra det anførte var der efter mine Meddeleres Sigende ingen For
skel paa Stadsdragter og Hverdagsdragter (se dog S. 49); der kendes ikke 
for disse lignende nøjagtige Regler som for Kvindedragternes Vedkom
mende. Stadsdragterne blev efterhaanden til Hverdagsdragter. Det maa 
dog antages, at Hverdagsdragten i ældre Tid væsentlig har bestaaet af 
graat eller ufarvet Vadmel. Der foreligger en enkelt Meddelelse om, at 
Mændene ved Begravelser bar en blaa Vadmelsfrakke, kantet med 
rødt Uldgarn1). Denne har sikkert været en lang, til midt paa Skinne
benene naaende Kjol’ af blaat Vadmel (ikke »Trøje«), som ikke havde 
blanke Knapper men store Ærmeopslag; den ejedes af nogenlunde Vel
stillede og brugtes mest ved Kirkegang og Fester. Paa Sejerø kaldtes den 
» Pjekkert«. Her var den endnu i Brug i den korte Trøjemodes Tid; men 
ingen er bevaret af dem her (se iøvrigt S. 49 og 56).

Fig. 17. Nogle Knapper fra Mandsdragter. Holb. Mus.

2. DEN YNGRE MODE
Særkendet for den yngre Mode (Pl. III og IV), der afløste2) Langtrøje- 

moden, er »Stumptrøjen«, der kun naar til Livet, den ærmeløse Vest, af 
samme Længde som Trøjen, og, lidt senere, de lange Benklæder. Den 
særtegnes endvidere ved, at saavel Vest som Trøje har faaet en ret stor 
Krave. Derimod er Foret i Trøjerne og Vestene af samme Art som i den 
ældre Modes, ligesom de blanke Knapper og Lommerne er bibeholdt, 
om de end er anderledes. Stoffet i Vestens Ryg er af samme Slags bag- 
paa som forpaa. Brystdugen bruges nu ikke længere, den er fra nu af 
et tilbagelagt Stadium (se dog S. 41).

Af denne Dragt har Museet i Kalundborg flere Eksemplarer, der væ
sentligst har været Festdragter fra Tiden omkring 1840—50; de fleste er 
fra Røsnæs, kun en enkelt, men komplet Dragt, stammer fra Svallerup 
(Pl. IV) og var en Brudgomsdragt. Helt fra samme Tid er de dog ikke,

’) Thorkild Gravlund: Dansk Bygd, 34.
2) Forkortningen af Trøje og Vest fandt ikke Sted paa en Gang, men skete gradvis; andre Steder 

findes halvlange Trøjer og Brystduge foruden de korte Trøjer og Veste.
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Fig. 18. Detailtegninger af Mandsdragt (sml. Fig. 11) fra Svallerup (PI. IV), Trøje, Vest og Bukser.

hvilket vil fremgaa af den nærmere Beskrivelse af dem. I Stenstrup Mu
seum findes ogsaa ganske lignende Dragter (Fig. 19 og 21).

STUMPTRØJEN. Snittet er ens i dem alle (Fig. 18), den er meget kort, 
naar kun til Livet, den har Opslag og Krave, to Rækker blanke Knapper 
med 6 à 10 i hver Række og store Lommer som paa Nutidens Veste, 
altsaa uden Klapper og Knapper og siddende længere ude til Siden end
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paa den ældre Modes. Ærmerne er lange og ret snevre; de har en Split 
ved Haandleddet, der kan knappes med 2—3 Knapper; Ærmerne har 
endvidere ret smalle Opslag, der imidlertid er fastsyede; en enkelt Trøje 
fra Røsnæs har dog ingen Opslag, men vel en Split ved Haandleddene. 
Knapperne kan være halvkugleformede Sølvknapper, som paa den ældre

Fig. 19. Gamle Dragter i Stenstrup Mus. Ved Bordet Museets Stifter, den blinde Laurits Jensen. 
Fot. S. Bay.

Mode, men med runde Toppe; oftest er de dog flade, af en tarveligere 
Kvalitet, ofte af Messing med graverede eller pressede Ornamenter (Fig. 16, 
mellemste og nederste Række). Knapperækkerne, der undertiden kan 
sidde i tre Afdelinger, danner en ikke helt lige Linie som paa den ældre 
Mode, men en udadtil let konkav Linie; Krumningen er dog kun frem
trædende opadtil; Knaphullerne er udsyet med finere Traad end i den 
ældre Mode, og Traadens Farve er Rødt eller Grønt. Trøjen er skaaren af 
4 Stykker som paa den ældre Mode, men Sømmene ligger helt ander
ledes: Sidesømmene ligger fiemlig paa Ryggen og danner en kraftig buet,
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udad konkav Linie, idet den nedadtil er en Del nærmere ved Midtsøm
men end opadtil; ogsaa Skuldersømmen er kommen til at ligge paa Ryg
gen, medens den paa den ældre Mode ligger lige over Skulderen. Stoffet 
er i Røsnæsdragterne (Pl. III) af hjemmegjort, oftest firskaftet, ret smal- 
stribet Hvergarn i livlige Farver; Striberne gaar paa langs. Yndet har 
Farvesammensætninger af Rødt, Grønt, Blaat og Hvidt eller af Blaat, 
Blaagraat, Grønt og Rødt eller af Mørkegrønt, Lysegrønt, Rødt og Hvidt 
været. Rødt er altid den dominerende Farve. I Striberne kan der paa den 
nydeligste Maade være indvævet smaa Mønstre. Trøjer af lignende Stof 
findes i Museet i Stenstrup i Odsherred (Fig. 19 og 20). Stoffet kan dog 
ogsaa være af »rejst« Tøj eller vævet i ternede Mønstre. Paa de andre 
Egne (ogsaa Sejerø) synes Stoffet derimod almindeligvis at have været 
fint mørkeblaat Vadmel, se
nere af mørkeblaat Klæde 
(Pl. IV); ogsaa de har haft 
blanke Knapper, men ofte 
har de dog haft sorte Knap
per. I Kalundb. Mus. findes 
dog ogsaa en Stumptrøje af 
mørkeblaat Klæde fra Røs
næs, men den stammer øjen
synligt fra en lidt senere Tid, 
Overgangstiden, da den er 
kantet med sorte Købebaand og har sorte Tøjknapper. I Museet i Sten
strup findes en Overgangsform: En ret lang (68 cm), stribet Drejlstrøje 
med opstaaende Krave (som Fig. 154) og uden Lommeklapper; Farverne i 
Tøjet er Rødt og Mørkegrønt, (jfr. S. 58).

VESTEN er, som nævnt, ærmeløs ligesom Nutidens Veste, men den er 
fremdeles af samme Stof bagpaa som forpaa, den har Krave og Lommer 
ligesom Trøjen og to Rækker tætstillede, flade, oftest glatte Metalknapper 
i et Antal af 6, 8 à 11 i Rækken, oftest af Nysølv eller presset Messing. 
Knaphullerne er udsyet med rødt eller grønt Garn. Længden er ganske 
lidt kortere end Trøjens; den korteste i Kalb. Museum er kun 33 cm fra 
Halsudskæringen at regne, den længste er 46 cm; Længden tiltager øjen
synligt op mod vor Tid (Fig. 18, 20, 22).

Af Vestene kan der skelnes mellem to Moder: Stoffet i den ældste 
Mode (Pl. III) er smalstribet Hvergarn, som ovenfor beskrevet, med Stri
berne paa langs; de har endvidere ret store omfaldende Kraver og Op- 
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slag, idet Knapperækken ikke naar helt op til Halsen; Opslagene er ikke 
lige store og de kan paa nogle holdes paa Plads ved at knappes paa 
øverste Knap (Fig. 21); paa en af Vestene fra Røsnæs er Kraven kantet 
med Fløjl.

Den yngste Mode (Pl. IV) er knappet helt op i Halsen, idet der dog 
findes et større Mellemrum mellem øverste Knap og de andre. Paa denne 
gaar Striberne i Tøjet paa tværs (Fig. 22, 19 og 146); undertiden kan de 
ogsaa gaa paa skraa indad og nedad mod Midterlinien (Fig. 146). Paa en 

af Museets yngste 
Veste (med Shir
tingsryg) gaar Stri
berne skraat ned- 
ad-udad. Kraven 
er meget smallere 
end paa den æl
dre Mode, men er 
dog omfaldende 
(Fig. 22); paa Drag
ten fra Svallerup 
erden dog ret stor, 
uagtetVesten maa 
anses for at være 
ret ung (Fig. 18). 
I Holbæk Museum 
findes et Par røde

Fig. 21. Fra Henrik Sørensens Dagligstue i Holte (Odsherred). DrejlSVeStC Hied.
Gamle Dragter. Fot. S. Bay. helt opsfaaende

Krave og to Rækker blanke Knapper, men de har et andet Stof i Ryggen 
og maa da være ret unge.

Snittet i Vestene er ikke helt som i Trøjen, da de er skaaret af to 
Stykker og da de altsaa kun har to Sømme, der ligger i Siderne eller 
ganske lidt om paa Ryggen og over Skuldrene (Fig. 18 og 20).

Medens Stoffet i dem alle ellers er af ganske smalstribet eller dog ret 
smalstribet Hvergarn, er de nævnte Veste i Holbæk Museum dog af Drejl, 
og i Museet i Kalundborg findes en ganske kort Vest fra Udby Sogn ved 
Kalundborg, der er af »rejst« Tøj, det eneste Klædningsstykke af rejst 
Tøj i Museet, som ikke stammer fra Røsnæs (jfr. S. 100).

UNDERTRØJEN. Fra Røsnæs findes i Museet flere Undertrøjer af smal- 
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DEN YNGRE MODE

stribet (Fig. 23) og en af ternet Hvergarn (Fig. 22); Hvergarnet er af om
trent samme Art som i Ydertrøjerne og Vestene, men har dog aldrig den fine 
Mønster vævning, som Trøjerne kan have. De har ingen Krave, og er i Hals
udskæringen blot kantet med en Strimmel af Tøjet; de har kun én Række 
meget tarvelige Messing- eller Tinknapper; sidstnævnte har Huller (Fig. 
23). Ærmerne er snævre og lange og har ved Haandleddene en Split med 
2—3 Knapper, der er finere end de andre, af blankt presset Messing; de 

Fig. 22. Vest og Undertrøje, Røsnæs. Forfra og bagfra. Kalb, og O.s Museum.

kan tillige her være pyntet med paasyede Fløjlsbaand (Fig. 22) eller Snore 
(Fig. 23), hvorimod de aldrig har Opslag. Heraf fremgaar med al Tyde
lighed, at Ærmerne har skullet kunne ses, medens Bullen ikke har skullet 
ses; de har da været benyttet som Undertrøjer, og Undertrøjen og Ve
sten har været benyttet alene ved mange Lejligheder, sikkert ogsaa til 
Stads. Disse Undertrøjer synes, i hvert Fald i Folkedragternes sidste 
Tid, at have været særegne for Røsnæs. De repræsenterer mulig den 
gamle Brystdug, der er bleven forkortet og degraderet til Undertrøje, 
medens den gamle Brystdug skulde ses i al sin Pragt og Herlighed. Dog 
har den da faaet Stadsærmer (jfr. S. 80). Fra de andre Egne findes nu 
slet ingen af den Art Undertrøjer, men fra Holbækegnen meddeles dog,
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at man der ogsaa har brugt Hvergarns Nattrøjer med lange Ærmer. Un
dertrøjen er knappet helt op til Halsen; Knapperne er ikke blot som Regel 
yderst tarvelige, de findes ogsaa kun i ringe Antal, 6—7 Stykker. Der er 
ingen Lommer.

Snittet i Undertrøjerne er ikke ens i alle. Den kan dels være skaaren 
af to Stykker — enten som Vesten uden Rygsøm, men med to Sidesømme, 
der kan have samme Form og Plads som i Ydertrøjen (Fig. 24) eller være 
som Vestens (Fig. 22), eller den har blot en Rygsøm (Fig. 23), dels kan den 

Fig. 23. Undertrøje, Røsnæs. Forfra og bagfra. Kalb, og O.s Museum.

være skaaret af et Stykke, blot med en Skuldersøm, idet den da kan 
være øget nedadtil med en tværløbende Søm. Denne Usikkerhed i Snittet 
turde ogsaa vise, at Bullen ikke har skullet ses (jfr. iøvrigt S. 59).

Ofte har man dog sikkert paa Røsnæs, som paa de andre Egne, til 
daglig Brug brugt tarveligere Undertrøjer af Vadmel. Karoline Graves 
fortæller saaledes, at hun omkring 1870 i Vindehelsinge saa en gammel 
Mand med langt Haar, blaa strikket Tophue med rød »flosset« Kant, 
hvide Vadmelsbenklæder, hvid Vadmelsundertrøje og derover en kort 
Vest af stribet Hvergarn med Striberne paa tvers. Vesten havde Ryg af 
samme Stof1).

Mest almindelig var dog den strikkede Undertrøje, der ofte var blaa-
‘) Karoline Graves: Fra Holbæk Amt, XII, 118.
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og hvidstribet (Fig. 146). Paa Sejerø brugtes derimod en paa særlig Maade 
strikket blaa-hvid Trøje (»Skraatrøje«); Maaden, hvorpaa den strikkes, 
skal være særegen for Sejerø, hvor endnu enkelte kan strikke den; den 
strikkedes i geometriske Mønstre. Undertrøjen bares udenpaa Skjorten1).

Dette var da Hverdagsdragten. Til større Stads tog man Stumptrøjen 
paa og skiftede eventuelt (paa Røsnæs) Vadmelsundertrøjen eller den 
strikkede Trøje med den finere Hvergarnsundertrøje. Ved Dansegilder 
og om Sommeren i Hjemmet kunde man dog nøjes med Vest og Skjorte; 
sidstnævntes fint udsyede Ærmer kunde derved rigtig komme til deres Ret.

Knappernes Anbringelsesmaade maa endnu omtales, da den kan bi
drage til at fastsætte Vestens og Trøjens Alder. Den paa Langtrøjemoden 

Fig. 24. Detailtegninger af Undertrøje fra Røsnæs. Kalb, og O.s Museum.

brugte Maade ses nu ikke mere anvendt; derimod kan der skelnes mel
lem to andre Maader: 1) at sy Knappens Øje eller den gennemhullede 
Knap, som nu dukker op (i de yngste), i selve Tøjet paa den nu bruge
lige Maade; 2) at stikke Knappens Øje gennem Tøjet, som paa den ældre 
Mode, for derefter at fastgøre den ikke ved en Skindrem, som før, men 
ved at fastsy den paa Bagsiden af Ydertøjet eller Foret med lange Sting. 
Sidstnævnte Maade er da en Mellemform og tilhører utvivlsomt de ældste, 
hvilket ogsaa bekræftes af de øvrige Kendingsmærker: Snittet, Forets Art 
o. 1. Foret er i de ældre endnu af Hør- eller Blaarlærred, i de yngste 
Tvistlærred.

BENKLÆDERNE vedblev under Stumptrøjemoden endnu en Tid at 
være korte, af hvidt eller blaat Vadmel, af farvet Blaarlærred eller af 
Skind, som i ældre Tid. Men det maa antages, at man, i hvert Fald for 
Ungdommens Vedkommende, snart gik over til at bruge lange Benklæder

’) Chr. Olsen: Fra Holbæk Amt, XVI, 62.
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Fig. 25. Mandsstrømpe. 
Kalb, og O.s Mus.

Fig. 26. Handske. 
Holb. Mus.

af hvidt, blaat eller sort Vadmel. Denne Omvælt
ning fandt antagelig Sted omkring Aarhundredets 
Midte. I Nykøbing Museum findes en Dragt, der 
helt igennem er af mørkeblaatVadmel: kort Trøje 
med Krave og ret store Opslag samt to Rækker 
blanke Knapper, Vest med en Række blanke 
Knapper, knappet helt op i Halsen, samt lange 
Benklæder. F. Dyrlund omtaler saaledes, at han 
i Holbæk Amt har set nogle af de ældre Bønder 
holde Haand over Skindbukserne til Aarhundre
dets Midte, om ikke længere, hvorimod han al
drig har set Bønderkarle i Skindbukser1). Ben
klæderne vedblev at have Smæk forpaa. De 
holdtes oppe af Seler, som man selv syede af 
Hvergarnstøj. Egentlige Underbenklæder brugtes 
ikke, men man kunde jo nok i koldt Vejr tage 
to Par almindelige Benklæder paa.

FODTØJET holdt sig uforandret, ligesom de 
hvide Strømper, men det blev nu almindelig 
Mode (jfr. S. 49) at pynte Strømperne ved at 

strikke »Taarne« udvendig paa Strømpeskafterne (Fig. 25), det var fineste 
Pynt, eller ved at strikke 4 Vrangmasker nedad Bagsiden -). Træskostøvler 
kendtes endnu ikke. Skulde man vade i Sne, kunde man trække et Par 
Strømpeskafter, »Halvhoser« (jfr. S. 32), eller Sokker uden paa Læggen. 
Havde man intet saadant, kunde man undertiden binde Halmbaand om 
Benene, dels for at holde Sneen ude, dels for at give Varme. Lignende 

Meddelelse foreligger fra Havrebjærg'1).
PAA HOVEDET bares til Stads den høje Cylinderhat, 

til daglig Brug, navnlig om Sommeren, mest Kasketter, 
der kunde slaas ned om Halsen, naar det var koldt 
(Fig. 50), eller, særlig om Vinteren, Huer eller lodne Ka
budser. I Nykøbing Museum findes en Kabuds syet af 
Vadmel i 4 kileskaarne Stykker, med Opslag af Hunde
skind (jfr. Fig. 33).
I Føllenslev drev man det endog efter Midten af forrige

') F. Dyrlund: Landsbypigernes Tidsfordriv. Dania IV. 159.
2) Jfr. Chr. Olsen : Fra Holbæk Amt XVI. 65.
“) D. F. S. 228. (Birthe K. Pedersen.)

44



SKØDEFRAKKEMODEN

Aarh. til at købe lodne Huer, »9 Dalers Huer«; de brugtes baade Som
mer og Vinter1).

OM HALSEN knyttedes fremdeles et Tørklæde, som før. Men efter at 
Vesten havde faaet Krave, kunde Skjortekraven ikke ses mere. Tørklæ
det var nu ofte af sort Silke (Pl. IV).

Til Stadsdragten hørte jo endnu Lommeuret med den nedhængende 
Urkæde, der helst 
skulde være af Sølv 
med en deri hængen
de Urnøgle af Sølv 
og andet Dingeldan
gel, der kunde kigge 
saa koket frem under 
den korte Trøje (PI. 
III og IV). Hertil hør
te ogsaa den sølv- 
beslagne Merskums 
Pibe, der kom ret 
sent (Pl. III og Fig. 19).

3. SKØDE
FRAKKEMODEN

Atter ændredes Mo
den : Skødefrakken af 
mørkt Vadmel eller 
af Klæde kom i Brug. 
Nu var de blanke 
Knappers og de bro-

Fig. 27. Landlig Skødefrakkedragt med Hvergarns Vest. Kal. o. O.s M. 
gede, farverige Drag
ters Tid uigenkaldeligt forbi; ogsaa udadtil var alt beredt til den ny kir
kelige, pietistiske Bevægelse (Fig. 84). Endnu holdt de ældre Tiders Kær
lighed til stærke Farver sig en lille Tid i VESTENE, der bestod af stribet, 
toskaftet Hvergarn med Striberne paa tværs (Fig. 27) eller skraat og 
med to Rader Knapper; senere forsvandt Striberne, saa Tøjet blev ens
farvet, om end det hjemmevævede Hvergarn endnu holdt sig en Tid — 
det kunde ogsaa være mere eller mindre storternet — for dog snart at

') Meddelt af Ane Marie Winther ved Andrea L. Sørensen, L. Grandløse.
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Fig. 28. Sognefoged, Gaardmand, 
Kromand og Musiker Anders 

Olsen, Jyderup.

afløses af Købetøj i forskellige Kulører. De blanke 
Knapper afløstes snart helt af Hornknapperne 
eller af fine Glasknapper. Vesteryggen lavedes 
nu af Shirting eller Tvistlærred, »Smitlærred«, 
der købtes (Fig. 14). At en saadan Revolution 
mod den gamle og hævdvundne Skik, at Klæd
ningens Ryg og Forside skulde være af samme 
Stof, ikke kunde gaa for sig uden at give An
ledning til Protester og Spot, siger sig selv. Man 
sagde da ogsaa om den, der bar en saadan Vest 
med Lærredsryg, at han havde »Guds Velsig
nelse forpaa, men Gud bedre det bagpaa«. Al
mindeligere var dog nok Veste af samme Stof 
som Frakkens (Fig. 28 og 30). De knappedes i 
Begyndelsen helt op i Halsen (Fig. 28 og 30), se
nere blev de udskaarne her eller fik større eller 

mindre Opslag (Fig. 29 og 31).
Om selve SKØDEFRAKKEN sagde man, at den var »en Trøje med lidt 

ved«; helt lidt var det nu ikke, da den omtrent havde samme Længde 
som Nutidens Diplomatfrakker, og Skøderne var vide (Fig. 30); den aftog 
dog efterhaanden i Længde (Fig. 31). De lange vedblev endnu at være i 
Brug omkring 1870; de lidt kortere, der ofte 
var kantet med sorte Købebaand, kan man 
endnu af og til se en og anden ældre Hus
mand iklædt, naar han er »kommen i Stads
tøjet«; det oprindelige sorte Vadmel er vel efter
haanden blevet lidt grønligt i Kuløren, men 
Duften er saa dejlig hengemt, og Snittet, viser, 
at den er et Værk af den længst forsvundne, 
omvandrende Landsbyskræder. Den var split
tet op bagpaa og havde ingen Lommer paa 
tværs (Fig. 27).

Hertil brugtes til Stads ofte fint udsyede løse 
Halskraver af hvidt Lærred med høj, opstaa- 
ende Flip (»Fadermordere«); saavel i Stenstrup 
som i Holbæk Museum findes der flere saa- 
danne. Flippen kunde ogsaa være nedfaldende ,, J r

° Fig. 29. Frakkemode for en ung
(Fig. 29). Om Halsen bar man, enten Halskrave Mand, j. chr. oisen, Jyderup. 1855.
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Fig. 30. Gmd. Jens Frederiksen, Kundby.
Orig. Fot. Holb. Mus.

brugtes eller ej, som før et Tørklæde af 
sort Silke (Fig. 28 og 30) til Stadsbrug; det 
afløstes senere af den grimme, sorte Fa
brikssløjfe og den løse, stive, nedfaldende 
Flip (Fig. 31).

UNDERTRØJEN (Nattrøjen) forsynedes nu 
oftest med strikkede Ærmer i Stedet for 
de tidligere Vadmelsærmer; de var enten 
strikket »ret og vrangt« eller de var blaa- og 
hvidstribede. Men hele Trøjen kunde ogsaa, 
som før, være strikket.

BENKLÆDERNE var nu altid lange (Fig. 
27) og af mørkeblaat Vadmel, der ofte var 
»overskaaret« ude paa Købstadfarveriet. De 
vedblev dog at have Smæk forpaa.

Fodtøjet var nu til Stads Støvler, halv
lange eller langskaftede. De sidste sad altid 
udenpaa Ben
klæderne (se 
hosstaaende

Fig. 30).

4. OVERTØJET
Dette er hidtil ikke omtalt i det foregaa- 

ende, og det omtales kun meget lidt af 
mine Meddelere, ligesom intet heraf findes 
bevaret i Museet. I ældre Tid brugtes Over
tøj sikkert meget lidt. Der omtales kun et 
kort »Slag« og en lang »Chenille« med et 
stort Slag, af graat Vadmel. Det angives, 
at der kunde medgaa 20 Alen Vadmel til 
sidstnævnte Klædningsstykke. Endvidere 
omtales en »Kavaj«, der var foret med Faa- 
reskind; oftest bestod denne Faareskindspels 
dog af hjemmegarvede Skind uden Over
træk, og den har da sikkert kunnet give 
sin Bærer et pudsigt, vel ogsaa et noget vildt

Fig. 31. Skødefrakkemode og Dragt 
med »randet« Skørt. Raklev Sogn.

Orig. Fot. Kalb, og O.s Mus.
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Udseende. Disse Klædningsstykker brugtes kun til Kørebrug og kun af 
ældre og velstillede Folk. Yngre brugte aldrig Overtøj; et Par Bælgvan
ter, flossede indvendigt, et ekstra, strikket Halstørklæde eller uldent 
»Udenomstørklæde« og, paa Køreture, et hjemmevævet Dækken var som 
Regel alt det Overtøj, der brugtes, selv om Køreturen gik til København, 
og selv om det var Vinter1). Man havde gerne to Dækkener, der ofte var 
rødfarvede med trykkede Mønstre i sort. Det ene Dækken brugte man 
paa Køreture til at dække sig med fortil, det andet lagdes udbredt ud
over Agestolen. Til Hestene brugtes de ikke. Undertiden brugte man en 
Bomuldsparaply (Fig. 83). Fra Røsnæs (Ulstrup) meddeles dog, at der 
over den stribede Trøje kunde bruges en sort »Stortrøje«; hermed maa 
antagelig menes Kjol’en (S. 36). Fra Havrebjærg meddeles, at naar Mænd 
om Vinteren skulde ud at køre, tog de enten Træskostøvler eller Træsko 
paa; naar sidstnævnte brugtes, viklede de tillige Halmbaand ôm Strøm
perne og udenpaa Benklæderne2) (jfr. S. 44).

5. FRA LITTERATUR OG SKIFTEPROTOKOLLER
I det foregaaende er der givet en saavidt muligt udtømmende Skildring 

af Egnens Mands-Folkedragter paa Grundlag af de i de stedlige Museer, 
navnlig Museet i Kalundborg, værende Dragter, samt paa Grundlag af 
indhentede mundtlige Oplysninger. Imidlertid er Kilderne hermed ikke 
udtømt; tilbage er endnu de Oplysninger, som ældre Litteratur og Skifte
protokoller kan yde. De bevarede Dragter viser, hvor smagfulde de gamle 
Mandsdragter kunde være. Set med Nutids Øjne synes den ældste her 
bevarede Dragt, Ellededragten, med den lange røde Trøje, med de med 
grovt grønt Garn udsyede Knaphuller og de fine toppede Sølvknapper at 
bære Prisen; den er baade ualmindelig smuk og statelig.

LITTERATUREN kan dog kun yde os faa Oplysninger af Værdi. I en 
Indberetning til en Landbokommission før Stavnsbaandets Løsning fra 
Proprietær L. Fritzer, Aggersvold, læser vi, at Sjællænderen ikke anvendte 
Overdaadighed i Klædedragten; »stedse at være pyntet er ej deres Smag, 
men skal det endelig en Gang være, bestaar Pynten næsten udelukkende i 
hjemmegjort Vadmel og Faareskind« '1).

Fra den nærmeste Kalundborgegn findes et Par Skildringer af Forf. 
Anton Nielsen, der er af Værdi. Den ene Skildring vedrører Tiden fra 

') Chr. Olsen: Fra Holbæk Amt. XVI. 65.
2) D. F. S. 288 (Birthe Marie Pedersen).
a) Poul Hansen: Gamle Tider. Aarb. f. dansk Kulturhist. 1899. S. 188.
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Begyndelsen af det 19. Aarh. og stammer fra Rørby Sogn1). Da bestod 
Dagligdragten af en hvid Vadmelstrøje, hvorover en Brystdug, d. e. en 
lang Vest, hvis Skøder naaede ned midt paa Laarene og som var uden 
Ærmer; den var af Hvergarn med røde og grønne Striber. Hertil end
videre Knæbukser af hvidt Vadmel med 3 blanke Metalknapper forneden 
og et Metalspænde. Strømperne var hvide, bundne i Mønstre ved Hæ
len og opad Siderne. Strømpebaandene var hjemmevævede, af broget 
Uldgarn.

Søndagsdragten bestod af en Kofte, d. e. Frakke med opstaaende 
Krave [?] af kraprødt Vadmel med hvide, ophøjede Metalknapper; der
under den højstribede Brystdug af firskaftet Hvergarn, vævet som Dyne- 
vaarstøj : stærkt Hørgarn til Rending og svært Uldgarn til Islæt. Højstri
bet betød, at den fremherskende Farve i det stribede var »ægte højrødt«. 
Uægte højrødt eller »vadmelsrødt« hed det, der farvedes i Krapfarve.

Til Altersfærd eller lignende store Højtideligheder brugtes endvidere 
»Kjole«, d. e. en lang, skødet Frakke, som naaede til Smalbenene; den 
var af mørkeblaat Vadmel og havde store Opslag og Kamelhaarsknap
per; det var et kostbart Klædningsstykke, som kun faa Bønder havde. 
Det, der gjorde den dyr, var, at der til dens Farvning brugtes Indigo
farve; og den maatte man have Købstadfarveren til at sætte paa. Ad
skillige andre Farver paa Tøjet kunde man derimod selv sætte paa, men 
den største Del af Mændenes Dragt bestod af hvidt Vadmel, der var smuk, 
saalænge den var ny og ren.

Hovedbedækningen var til daglig en hjemmestrikket, stribet Tophue, 
til Stads en bredskygget, opkrammet Filthat. Haaret var baade hos store 
og smaa langt, saavel paa Siderne som i Nakken, hvor det naaede til 
Skuldrene. Det var den Gang ikke sjældent, at Bønderne laa i Sengen 
uden Skjorte. Forf. tilføjer, at saadan var Klædedragten dengang hos alle 
i den Ende af Sjælland.

Fra Grevinge Sogn i Odsherred foreligger en kortere Beretning, hvoraf 
det fremgaar, at Mændene dér bar hvide Vadmelstrøjer eller en lang 
Frakke med »klare« (blanke) Knapper og hvide Vadmels Knæbukser, 
Vadmels Brystdug (Vest), som næsten naaede til Knæene, samt lange, 
hvide Strømper ombundne med blomstrede Strømpebaand af rødt og 
grønt Garn og med en Roset eller »Taarn« lige over Anklen. Paa Fød
derne Sko med store Spænder, og paa Hovedet en 12 Tommer høj, sort 
Uldhat eller Vadmelshat, eller en Kabuds, som var udstoppet med Hø.

') Anton Nielsen: Gamle Nielsen. 1888. S. 2 f. og 19.
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Man brugte dog ogsaa røde strikkede Tophuer med Dusk1). I 1779 bestod 
Bøndernes Dragt i Viskinge mest af rødt Vadmel2).

Om Stumptrøjemoden foreligger der endelig en Meddelelse fra Rørby 
og Fuglede Sogne, ligeledes ved Antön Nielsen. Meddelelsen er fra 1830- 
erne. Begge Steder bar man en Stumptrøje af blaat Vadmel, en stribet 
Hvergarns Vest, hvoraf den ene betegnes som tværstribet, den anden som 
højstribet, begge med blanke Knapper. Hertil Bukser af lyseblaat Vadmel, 
hvide Uldstrømper og blankede Træsko. Den ene Person bar i Vesten en 
tyk Sølvkæde med to Sølvurnøgler (lavet af store Sølvmønter), som dog 
ikke brugtes til at trække Uret op med3).

Disse litterære Oplysninger stemmer da helt igennem særdeles godt 
med den paa Grundlag af de bevarede Dragter givne Beskrivelse. Det 
fremgaar af dem, at ufarvet Vadmel har været brugt i langt højere Grad, 
end de bevarede Dragter skulde lade formode. Men Dragterne heraf er 
ikke gemt hen, de er sikkert slidt op, hvorfor kun en enkelt er bevaret. 
Af særlig Betydning er den gode Beskrivelse af den gamle, fornemme 
Kjol’, der saa væsentlig supplerer de om denne givne mundtlige Oplys
ninger. Interessant er ogsaa Oplysningen om, at endnu i Begyndelsen af 
forrige Aarhundrede laa man ofte nøgen i Sengen om Natten.

Tilbage staar da endnu at forsøge, om SKIFTEPROTOKOLLERNE kan 
give ny eller supplerende Oplysninger. Der skal derfor her anføres et vist 
Antal Dødsboregistreringer fra forskellige Aar, dels fra Røsnæs, dels fra 
andre Sogne indenfor Kalundborgs Opland, hvortil jeg for disses Vedkom
mende har begrænset mig af praktiske Grunde. De omfatter Tidsrummet 
fra 70-erne i det 18. Aarh. til 40-erne i det 19. Aarh. Indenfor dette Tidsrum 
er de valgt saaledes, at der bliver ca. 25 Aar mellem hver mindre Gruppe. 
Hovedmængden stammer fra Skifteprotokollerne i Landsarkivet, et Min
dretal fra Skiftebreve, der findes i Kalundborg Museum.

1. Aar 1776 18/i (Side 1099). Registrering i Stervboet efter Gaardmand Peder 
Hansen i Ellede By, Rachlev Sogn. I en Fyrrekiste laa Mandens Klæder: 1 sort 
Vadmels Kiortel 3 Mark, 1 blaaegraae do. 3 M., 1 rød Trøye 1 M. 8 Sk., 1 gi.

') Degnen Lyder-Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn, udg. og fortsat af Ferd. Petersen-Blidstrup. 
2. Udg. 1921. 2. Del, S. 202.

') Indberetning af Henrich Ulsøe i Det kgl. Bibliotek (»Journal over den af mig af det Høi-Konge- 
lige Danske Land-Oekonomie og Commerce-Collegio anbefalede Rejse i Sjælland, i Hensigt paa dens 
Industrie«).

*’) Anton Nielsen: Landsbyliv i Trediverne. S. 13 og 30.
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Skind Trøye 12 Sk., 1 Par gi. Skind Buxer 1 M., 1 stribet Brøstdug 2 M., 1 Par
hvide Vadmels Buxer 8 Sk., 1 hvid Trøye 8 Sk., 1 Par hvide Strømper og 1 Par
graae do. 2 M. 8 Sk., 1 Par gi. hvide do. 4 Sk., 1 gi. hvid Trøye 8 Sk., 1 Cabuse
8 Sk., 1 Hat 8 Sk. — Afdøde var 54 Aar gi.

2. Aar 1775 22/g (S. 1054). Stervboet efter Gaardmand Anders Nielsen i Kong- 
strup, Refsnæs Sogn. Mandens Gangklæder: 1 blaa Vadmels Kiortel 5 M., 1 gi. 
brun Vadmels Trøye 1 M. 8 Sk., 1 stribet Bolle 1 M., 1 gi. Hat 8 Sk., 1 gi. Cabus 
4 Sk., 1 Par blaae Strømper 6 Sk., 1 gi. blaae Nathue 2 Sk., 1 Par gi. Skindbuxer 
12 Sk. — Dødsalder ukendt.

3. Aar 1796 8/is (S. 32—35). Stervboet efter afgangne Mads Jensen, Gaardmand i 
Nyrup (Raklev Sogn). En Kiste, hvori den sal. Mands Klæder og Linnet er nedlagte: 
En rød Trøie 2 M., en stribet Brøstdug 1 M. 8 Sk., en hviid Trøie 2 M., en do. 
1 M. 8 Sk., en stribet Trøie 3 M., en do. Brøstdug 2 M., et Par Hvadmels Buxer 
1 M. 4 Sk., en hviid Hvadmels Trøie 2 M., en blaa Hvadmels Kjol 4 M., et Par 
blaae Hvadmels Buxer 1 M. 8 Sk., en bruun Hvadmels Trøie 3 M., to Hørlerrets 
Skiorter 4 M., to Blaarlerrets Skiorter 3M. — Dødsalder 54 Aar.

4. Aar 1798 2% (S. 110 ff.). Stervboet efter afgangne Gaardmand Niels Hansen, 
Ulstrup Bye (Røsnæs S.). Fæster paa Kallundborg Ladegaards Gods: 1 brun 
Vadmels Trøje med metal Knapper 1 M. 8 Sk., 1 stribet do. med ditto Knapper
1 M. 8 Sk., 1 do. hvid 1 M., 1 skind Trøie 2 M., 2 stribede Bulle 4 M., 1 gi. graae 
Vadmels Kiol 1 M. 8 Sk., 1 ditto bedre 2 M., 1 Par Skind- og 2 pr. Vadmelsboxer
2 M. 4 Sk., 1 Kabuse 1 M., 1 lodden Hue 10 Sk., 1 Hat 1 M. 8 Sk., 4 pr. Strøm
per 2 M., 2 brogede Halstørklæder 1 M. 8 Sk., 1 Par Støvler gamle 1 M. 8 Sk., 
1 pr. Skoe 1 M., 2 hørlærreds og 4 blaarlærreds Skiorter 1 Rd. 2 M. — Dødsalder 
55 Aar.

5. Aar 1809 n/i (S. 54 f.). Stervboet efter afdøde Niels Nielsen, Gaardmand i 
Nyrup, Rachlev Sogn. I Mandens Kiste af Fyr med Laas og Nøgle forefandtes: 1 graae 
Kiole 1 Rd., 1 blaae Trøje 1 Rd., 1 brun do. 4 M., 1 stribet do. 1 Rd. 1 M., 1 rød 
do. 4 M., 1 hvid do. 3 M., 2 stribede Brystduge 8 M., 1 pr. Skindbuxer 1 Rd. 2 M., 
1 pr. hvide Vadmels do. 2 M., 1 pr. blaae Strømper 1 M., 1 pr. hvide do. 1 M., 
1 Hat 1 Rd., 1 Halstørklæde 1 M. 8 Sk., 2 Blaarlerrets Skiorter 1 Rd., 2 Hørlerrets 
do. 1 Rd. 2 M. — Dødsalder 25 Aar.

6. Aar 1821 14:/i (Fol. 51). Stervboet efter Gdm. Jens Hansen, Ellede, Raklev 
Sogn: 1 Hat, 1 laaden Hue og et Par Vanter 1 M. 8 Sk., 1 blaae Vadmels Kjole 4 M., 
1 blaae Trøie 3 M., 1 bruun do. 3 M., 1 sort Kjole 4 M., 1 rød Vadmels Trøje
3 M., 1 stribet Trøie 5 M., 2 stribede Brøstduger 1 Rd., 1 Par Skindbuxer og et 
Par blaae Buxer 2 M., 1 Skindtrøie 1 M. 8 Sk., 3 Par Strømper 1 M. 8 Sk., 3 Stkr. 
Hørlærreds Skjorter 1 Rd., 2 Blaarlærreds do. 1 M. 8 Sk., 1 Par Støvler 1 Rd. — 
Dødsalder 60 Aar.

7. Aar 1775 7/io (1089). Stervboet efter Gaardmand Hans Christensen i Ubberup 
By, Tømmerup Sogn: 1 blaae Vadmels Kiortel 4 M., 1 blaae Cabus 8 Sk., 1 røed 
Vadmels Trøye 4 M., 1 Par Skindbuxer 1 M., 1 grøn stribet Trøye 1 M., 1 do.
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Brøstdug 8 Sk., 1 Par Vadmels Buxer 12 Sk., 1 blaae Trøye 12 Sk., 1 gi. Hat 6 
Sk., 1 hvid Vadmels Trøye 14 Sk., 1 Pr. gi. Skoe 4 Sk. — Dødsalder 41 Aar.

8. Aar 1775 14/io (S. 1092). Stervboet efter Ungkarl Niels Nielsen hos Gaard
mand Lars Sørensen i Rørby Sogn og By: 1 hvid Vadmels Trøye 1 M., 1 stribet 
Brøstdug 1 M. 8 Sk., 1 do. 8 Sk., 1 gi. hvid Vadmels Trøye 1 M., 1 gi. stribet 
Brøstdug 8 Sk., 1 hvid Klædes Cabus 12 Sk., 1 gi. do. 4 Sk., 1 gi. stribet Nathue 
2 Sk., 1 do. 1 Sk., 1 bedre do. 8 Sk., 1 Par gi. Vadmelsbuxer 4 Sk., 1 Par gi. 
Lerretz Buxer 4 Sk., 1 Par do. 4 Sk., 1 Par gi. Lerretz Buxer 4 Sk., 1 Par do. 2 
Sk., 1 Par gi. Skind do. 8 Sk., 1 Par Vadmels do. 8 Sk., 1 Blaargarns Skiorte 10 
Sk., 1 Hørlerretz do. 1 M., 1 gi. do. 4 Sk., 1 bedre do. 12 Sk., 1 Blaargarns do. 
1 M. 8 Sk., 1 do. 1 M. 8 Sk., 1 Par blaae Strømber 1 M., 1 Par do. 8 Sk., 1 Par 
do. 8 Sk., 1 Par do. 8 Sk., 1 Par graae do. 4 Sk., 1 Par do. 4 Sk., 1 Par do. 6 Sk., 
1 Par hvide do. 10 Sk., 1 Par do. 3 Sk., 1 Par do. 2 Sk., 1 Par do. 4 Sk., 1 Par 
gi. Skoe 2 Sk. — Dødsalder mangler.

9. Aar 1781 17/io (Museet). Stervboet efter Gaardmand Ole Madsen, Widschende 
(Viskinge Sogn) : 1 bruun Vadmels Kioel 1 Rd. 4 M., 1 do. (ulæseligt) med hvide 
Metalknapper 1 Rd. 8 M., 1 rød og grønstribet Undertrøye med Thinknapper 1 Rd., 
1 do. Brystdug med do. Knapper 2 M. 8 Sk., 1 Par guule Skind Buxer med Me- 
talknapper 2 M. 8 Sk., 1 Par blaae Strømper 2 M., tree Hørgarns Skiorter 1 Rd. 
4 M., 1 sort fildt-Hat 1 M. 4 Sk., 1 brogget Kram-Hue 1 M. 4 Sk., 1 bruun Vad
mels Trøye med Blyknapper 2 M., 1 gammel Skind-Trøye med hvide Metalknap
per 3 M., trende Par Mands Læder Skoe 2 M. 8 Sk. — Dødsalder mangler. Af
døde havde to smaa Børn.

10. 1803 16/6 (Fol. 83). Registrering efter afd. Gdm. Jens Pedersen i Rørby: Et 
Par gulle Skindboxer med 8 Stkr. Sølvknapper 2 Rd., 1 blaae Vadmels Trøje 2 Rd., 
1 do. brund (!) 1 Rd. 2 M., 1 grøn Værgarns Brøstdug 1 Rd. 4 M., 1 do. rødstribet 
1 Rd., 1 do. større Striber 4 M., 2 Par Vadmels Boxer 4 M., 1 stribet med grønt 
og hødt (? rødt? hvidt?) Trøje 1 Rd. 2 M., 1 do. højrødstribet 1 Rd. 4 M., 1 do. 
Brøstdug 5 M., 1 Par gi. Skind Boxer 1 M. 8 Sk., 1 broget ulden Hue 1 M., 1 
hvidt Lærreds Forklæde 1 M. — Dødsalder mangler.

11. 1800 u/6 (Fol. 24). Skifte efter afdøde Morten Hansen, Ungkarl og Vild- 
kudsk paa Lerchenborg (Aarby Sogn); han havde en Mængde Tøj, der blev delt 
blandt flere i Værslev Sogn, der har været hans Hjemsted. Moderen var Hus
mandsenke og boede i Værslev: 1 rød Rejsekappe 3 Rd., 1 blaae Kiol 3 Rd., 1 
blaae Vadmels Kiol 3 Rd., 2 blaae Trøyer 1 M. 8 Sk., og 1 M., 1 stribet Trøye 
1 M., 1 grøn Værgarns Trøye og Brøstdug 3 Rd., 2 blaae Brøstduge à 8 og 12 Sk.,
1 strikket Nattrøye 2 M., 1 Par guule Skindbuxer 1 Rd. 4 M., 1 Par gi. Skindbuxer
2 M., 1 Par Vadmels Buxer 1 M., 3 Par blaae Strømper à 12 Sk., 15 Natskjorter 
à 4 M., 4 Skjorter à 4 M., 2 Nat-Huer 1 M. 8 Sk., 3 Par Støvler à 2 M., 2 rødt 
ternede Lommetørklæder à 2 M. og 8 Sk., 1 brun Silke Tørklæde 2 Rd., 1 Hals
klud 8 Sk., 2 Forklæder (deraf en af Seildug) à 8 Sk. og 2 Sk., 1 sort Hat og 
Fløjlsbaand 1 M., 1 rund Hat 3 M., 1 trekantet Hat 1 Rd., 1 Tværsæk 8 M., 1
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Fouteral med 3 Balbeer Knive 2 M. 8 Sk., 1 Dreyels Stumptrøye 1 Rd. 4M. — 
Dødsalder ukendt.

I foranstaaende Registreringer har vi da en Redegørelse for, hvilke 
Klædningsstykker der hørte til den først omtalte ældre Mode: Lang- 
trøjemoden. De følgende Numre (12—16) vil vise Overgangstiden til Stump- 
trøjemoden.

12. Aar 1820 */$ (Fol. 337 ff.). Stervboet efter Gaardfæster Jørgen Nielsen af 
Rørbye: 3 Skiorter af Hørlærred 1 Rd. 3M. I en blaamalet Egekiste med Laas 
og Nøgle fandtes: 1 blaae Vadmels Trøje 1 Rd. 2 M., 1 rødstribet do. 1 Rd., 1 lang 
blaae do. 1 Rd. 2 M., 1 blaae Vadmels Brystdug 5 M., 1 do. do. Trøje 2 Rd., 1 
lang blaae do. 2 Rd. 2 M., 1 stribet do. 2 Rd., 1 stribet Brystdug 1 Rd. 1 M., 1 
blaa Kiole 3 Rd., 1 rødstribet Vest 1 Rd. 2 M., 1 do. Trøje 1 Rd. 4 M., 1 do. Bryst-

Fig. 32. Æske til Barberkniven. Kalb, og O.s Mus.

dug 1 Rd., 1 pr. hvide Vadmels Buxer 5 M., 1 pr. Skindbuxer 1 Rd. 4M. — Døds
alder 47 Aar.

13. Aar 1822 H/io (Fol. 368). Stervboet efter afdøde Husfæster Svend Hansen 
i Aarbye. I en gammel rødmalet Kiste: 2 Hatte 1 Rd., 1 stribet stump Trøje 4 M., 
1 Par hvide Vadmels Beenklæder 1 M. 8 Sk., 1 blaae Vadmels stump Trøje 3 M., 
1 gi. blaae Vest 1 M. 8 Sk., 1 pr. gi. hvide vadmels Buxer 1 M., 1 pr. dito 8 Sk., 
1 gi. forslidt blaae Trøje 2 M., 1 blaae Brystdug 3 M., 1 lang blaae Trøje 1 Rd. 
1 M., 1 rødstribet Vest 1 Rd., 1 do. Trøje 1 Rd. 2 M., 1 blaae stump Trøje 4 M., 
1 gi. Hue 1 M., 3 Par Uldstrømper 3 M., 1 Par Vanter 8 Sk., 2 hørlærreds Skjor
ter 1 Rd., 2 blaarlærreds do. 3M. — Dødsalder 33 Aar.

14. Aar 1821 8/ia. Stervboet efter Fæstegaardmand Hans Sørensen i Kallerup, 
Raklev Sogn (Røsnæs) (Fol. 66): 1 mørkeblaa Vadmels Kjole 1 Rd. 3 M., 1 blaae 
Trøye 2 Rd., 1 kort stribet Trøye 1 Rd., 1 lang stribet Trøye 1 Rd. 3 M., 1 hvid 
Vadmels Trøye 1 Rd., 1 do. kort 4 M., 1 blaae lang Trøye 5 M., 1 stribet Bryst
dug 4 M., 1 do. 5 M., 1 do. 1 Rd., 1 Par gamle Skindbuxer 5 M., 1 Par hvide 
Vadmels do. 3 M., 2 Par hvide Uldstrømper 2 M., 1 gl. Hat og 1 gi. løien (d. e. 
laaden) Hue 1 M. 8 Sk., 1 gl. bruun Trøye 1 M., 1 Hørlærreds og 2 Stkr. Blaar
lærreds Skjorter 2 Rd., 1 Par Støvler 1 Rd. — Dødsalder 52 Aar.

15. Aar 1830. Stervboet efter Gaardmand Gert Larsen, Jerslev, Fuglede Sogn.
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I en grøn Fyrrekiste: En blaae Vadmels Kjole 1 Rd. 2 M., 1 do. Trøye 1 Rd., 2 
stribede Brystduge 1 Rd., 1 blaae Vadmels Stumptrøye 3 M., 2 stribede Nattrøyer 
1 Rd. 1 M., 2 Par Vadmels Buxer 4 M., 1 Par gi. Skindbuxer 1 M., 3 Par Strøm
per 3 M., 10 Skjorter 4 Rd. 1 M. — Dødsalder ukendt.

16. Aar 1840 15/i2 (Fol. 173). Registrering efter Selvejergaardmand Mads Jensen 
af Aagerup (Røsnæs Sogn): 1 graae Rejsekjole 1 Rd., 1 lang blaae Trøje 3 M., 1 
lang rød Trøje 4 M., 1 stribet Hvergarns Trøje 4 M., 1 Vergarns Nattrøje 2 M., 
1 do. blaae Vest 2 M., 1 do. Vest 2 M., 1 Par blaae Buxer 2 M., 1 Par korte 
hvide Buxer 2 M., 1 Par Skindbuxer 1 Rd., 4 Stkr. Skjorter 2 Rd., 1 Hat 2 M., 
1 sort laadden Hue 2 M., 2 Halstørklæder 4 M., 2 Par Strømper 3 M., 1 Par 
Støvler 1 Rd. 3 M., 1 Par Træskoe 1 M., 1 Par Skoe 2 M. — Dødsalder 61 Aar.

Følgende Nummer viser Korttrøjemoden i dens Renhed:
17. Aar 1840 5/io (Fol. 167). Registrering i Stervboet efter Indsidder Ole Jensen 

i Gaasetofte (Raklev Sogn): 1 Par blaae Klædesbuxer 1 Rd., 1 Par Vadmels do.
1 Rd., 1 Vergarns Trøie og Vest 1 Rd., 1 Lynellers (?Brynellers?) do. og 1 Vergarns 
do 1 Rd. 1 M., 1 Vergarns Trøie og Vest 1 Rd. 3 M., 1 nye blaae Vadmels Trøie
2 Rd. 3 M., 1 Vergarns Trøie og et Par Seeler 1 Rd., 1 blaae Vadmels Trøie og 
1 do. Vest 1 Rd. 3 M., 1 Vergarns Trøie og Vest 1 Rd., 1 Par graae Buxer 5 M.,
1 Par Strømper, 1 Par Vanter og 1 rød Hue 8 Sk., 2 Par nye Strømper 1 Rd., 6 
Skjorter 4 Rd. 2 M., 1 Par Støvler 2 Rd. 2 M., 2 Hatte 1 Rd. — Dødsalder 42 Aar.

De følgende Numre, 18—20, vil vise Overgangen til Frakkemoden:
18. Aar 1840. Stervboet efter Gaardfæster yngste Peder Jensen, Eskebjærg, 

Bregninge Sogn. I en rødmalet Fyrrekiste og en grønmålet do. fandtes: 1 blaae 
Vadmels kort Trøje 1 Rd. 2 M., 1 do. 5 M., 2 Par blaae Vadmels Buxer 1 Rd. 4 M. 
8 Sk., 2 Par graae do. 4 M., 1 Par hvide do. 1 M., 1 rød- og grønstribet Hver
garns Vest 2 M., 1 do. do. 2 M., 1 grønstribet do. do. 1 M. 8 Sk., 1 do. do. 12 Sk.,
2 Par grønstribede Hvergarns Nattrøjer 4 M. 8 Sk., 1 blaae Vadmels Frakke 4 Rd., 
1 graae do. do. 3 Rd., 3 Hørlærreds Skjorter 2 Rd., 4 Blaarlærreds do. 2 Rd., 1 
Hat 5 M., 1 gl. do. 1 M. 8 Sk., 3 Par Uldstrømper 2 M. 4 Sk., 1 Par Træskoe 12 
Sk., 1 Par Støvler 3 Rd. — Dødsalder ukendt. Han havde smaa Børn.

19. Aar 1844 21/i (S. 621). Registrering i Stervboet efter Husmand Jens Pedersen 
af Kærby (Rørby Sogn): 4 Hvergarns1) Lærreds Skjorter 1 Rd. 3 M., 1 Hvergarns 
Vest 4 M., 1 gi. blaae Vadmels Trøie 3 Mk., 1 stribet Hvergarns Vest 1 M. 8 Sk., 
1 blaae Vadmels Frakke 3 Rd., 1 Par blaae Vadmels Buxer 4 M., 1 stribet Hver
garns Nattrøje 2 M., 1 Par gi. hvide Vadmels Buxer 8 Sk., 1 Par Uldstrømper 8 
Sk., 1 gi. lodden Hue 8 Sk. — Dødsalder 45 Aar.

20. Aar 1846 5A (S. 770). Registrering i Stervboet efter Lejehuusmand Peder 
Nielsen af Hedvigslyst Mark (Aarby Sogn). 1 blaae Vadmels Trøje 2 Rd., 1 do. 
do. Frakke 4 Rd., 1 Hvergarns Vest 1 Rd. 4 M., 1 Par blaae Vadmels Buxer 1 Rd. 
4 M., 1 hvid Nattrøje 2 M., 4 Blaarlærreds Skjorter 3 Rd. 2 M., 1 Uldhat og 1

’) Formentlig Skrivefejl for »Hørgarns«.
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sort Tørklæde 2 M., 1 gi. Kaskjet 4 Sk., 1 Par Træskostøvler 1 M. 4 Sk., 1 Par 
Støvler 2 Rd. 3 M., 1 gi. Hue og 1 gi. Frakke 1 M. 8 Sk. — Dødsalder 35 Aar. 
Han hængte sig.

Endelig vil det følgende Nummer vise alle tre Moder hos samme:

21. Aar 1839 2li/s (Fol. 112 ff.). Registrering i Stervboet efter Indsidder og Af- 
tægtsmand Adolfsen. Bopæl ukendt, men Registreringen stammer fra Skippinge 
Herred. 1 blaae Frakke, 1 Par blaae Benklæder, 1 blaae kort Trøje, 1 blaae Vest, 
1 grønstribet do., 1 do., 2 Par Uldstrømper, 1 Hat og 1 Kasket, 1 rød og blaae 
Hue, 1 Brystdug, 1 rødt Halstørklæde og et Par Vanter, 1 Kasket, 1 Par Skind
buxer, 1 Par blaae Buxer, 1 Par Vadmels do., 1 do. Trøje. 1 grønstribet Nattrøje, 
1 do. Vest, 1 do. Vest og Tørklæde, 1 rødt Halstørklæde, 1 sort do., 3 Halskraver, 
1 Par Træskoe, 1 Par Støvler og Skoe, 7 Skjorter. — Dødsalder ukendt.

Af disse Registreringer fremgaar da, at der heller ikke herved kan 
paavises nogen tydelig Forskel paa Dragterne fra Røsnæs og fra de 
andre Egne.

Derimod giver de, sammen med »gamle Nielsens« Skildring, et nødven
digt Supplement til den paa Grundlag af de bevarede Dragter og den 
mundlige Overlevering givne Fremstilling. Uden de bevarede Dragter og 
den mundtlige Overlevering om Skik og Brug vilde disse gamle Skifte
protokoller med deres vistnok ret omhyggelige Registrering alligevel være 
af liden Værdi; med disse bliver de af stor Værdi. Ogsaa Takserings
beløbene er medtaget, da de dog synes at have nogen Værd.

Det fremgaar da først og fremmest af dem, at den ældste Mode, 
Langtrøjemoden, har været i Brug allerede 1775. Intet tyder paa, at 
den har været væsentlig anderledes da end senere, skønt de enkelte Klæd
ningsstykkers Snit ikke direkte fremgaar af Registreringerne. Men da de 
Afdøde utvivlsomt har baaret Dragten fra deres Ungdom, kan det anta
ges, at denne Mode gaar tilbage til ca. 1750 og maaske længere endda.

Og denne Mode var eneherskende indtil henimod 1820; dog begyndte 
den ny Stumptrøjemode allerede saa smaat at vise sig Aar 1800 (Nr. 11); 
men det var ganske vist ogsaa hos en Mand, der levede tæt op ad Men
nesker, der var iført den ny Købstadmode, han var nemlig Vildtkusk paa 
Lerchenborg. I Registreringerne fra Aarene 1820—40 findes derfor baade 
Langtrøjemoden og Korttrøjemoden repræsenteret (12—16).

Korttrøjemodens Blomstringstid varede kun kort, thi allerede senest 
1840 begyndte Frakkemoden at vise sig (18), og i Løbet af Fyrrerne 
blev den mere og mere eneraadende (19—20). I Dødsboet fra 1839 (21) 
finder vi alle tre Moder i skøn Forening.
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Hvad Langtrøjemoden iøvrigt angaar, saa fremgaar det endvidere af 
Registreringerne, at Kjol’en har været et Klædningsstykke, som alle 
havde, hvilket er i Modstrid med »gamle Nielsens« Meddelelser (S. 49); 
det er heller ikke andet, end man paa Forhaand, efter Historiens Vidnes
byrd og det andet Steds fra oplyste, maatte vente. Kjol’en var af Vad
mel og var som Regel blaa (1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15), men den kunde 
ogsaa være graa (4, 5) eller sort (1, 6) eller brun (9). Som Regel havde 
man kun en Kjol’, undertiden havde man dog to forskellige, en sort og 
en blaa (1, 6). I Protokollerne skrives Navnet snart som Kjortel, snart 
som Kjol, i den yngre Tid derimod som Kjole; der kan dog ingen Tvivl 
være om, at disse Benævnelser dækker over samme Klædningsstykke. 
Kjol’en var altsaa efter »gamle Nielsen« et Klædningsstykke, der kun 
brugtes ved Altergang og store Højtideligheder. Den havde ikke blanke 
Knapper, ligesom den sikkert har haft store Ærmeopslag (Fig. 33 og 50); 
det maa være dem, som »gamle Nielsen« betegner som »Opslag«. Naar 
Kjol’en var paa, havde man naturligvis ogsaa Langtrøjen paa; denne 
havde sjældent samme Farve som Kjol’en (blaa hos 12 og 14, brun hos 9).

Overtøj omtales kun to Gange (11 og 16). Naar Vildtkusken paa Ler
chenborg har haft en »rød Rejsekappe«, var Farven antagelig Herskabets 
Paafund. Gaardmandens graa »Rejsekjole« i Aagerup var derimod anta
gelig den Chenille, der er omtalt af mine Meddelere.

Under Benævnelsen »Trøjen kan i Registreringerne förstaas baade Lang
trøje, Stumptrøje og Undertrøje, saaledes at det ikke er let eller muligt 
at afgøre, hvad Meningen har været i det enkelte Tilfælde; men dels 
fremgaar denne dog som Regel af Sammenhængen, dels benævnes Lang
trøjen ikke sjældent som »lang Trøje« i Modsætning til »stump« eller »kort 
Trøje«, dels findes ikke sjældent Benævnelsen »Nattrøje«, alt dog særlig i 
Registreringerne fra de senere Aar, hvor de forskellige Slags Trøjer ofte 
fandtes hos samme Person (Overgangsaarene).

Langtrøjen maa antages at have haft et lignende Snit som de her be
varede Langtrøjer. Men af de anførte Registreringer fremgaar, at de fleste 
har haft mere end en Trøje og af forskelligt Stof. Man har da som Yder
trøje benyttet enten en Vadmels Trøje, der kunde være rød — som i 
vor Ellede-Dragt — (1, 3, 5, 6, 7, 16) eller blaa (5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16) eller 
brun (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10), eller man har benyttet en stribet Trøje — maaske 
som vor Aagerupdragt — (3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14); Nr. 5 har endda baade 
en blaa, en brun, en rød, en stribet og en hvid Trøje, 5 ialt. Nr. 10 har 
baade en blaa, en brun og to forskellige stribede Trøjer, hvoraf den ene
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udtrykkeligt kaldes »højrødstribet«. Mulig har ogsaa den Skindtrøje, som 
flere Gange er nævnt (1, 4, 9), været brugt som Ydertrøje; Nr. 9 har saa
ledes en Skindtrøje med hvide Metalknapper; sandsynligere er det dog,

Fig. 33. Sjællandske Bondedragter om Vinteren. Akvarel af Senn.

at det var en Vest med Ærmer, beregnet til at bæres under Trøjen. Til 
fuld Paaklædning maa hertil dog have hørt en Kjol’. Derimod har de 
anførte »hvide Trøjer« (1, 5, 7, 8), der oftest benævnes som hvide Vadmels
trøjer, delvis været benyttet som Undertrøjer og Nattrøjer (jfr. S. 30 
og 49). Men allerede i ældre Tid har til Nattrøje dog ogsaa været benyttet 
Tøj af stribet Hvergarn (9) eller strikkede Trøjer (11), og de to sidstnævnte
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bliver senere almindelige (15, 16, 18, 19), omend Vadmelstrøjerne er de al
mindeligste. Langtrøjen brugtes ikke til Hverdags Brug (jfr. S. 49).

Brystdugen har øjensynligt næsten stedse været af Hvergarn, der sikkert 
har været stribet, ligesom de, der er bevaret (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 21), men fra Aar 1800 optræder dog undertiden, jævnsides med 
disse, Brystduge af blaat Vadmel (11, 12, 13). Nogle har kun haft én Bryst
dug, de fleste har dog haft flere, indtil fire (10); vedkommende (fra 1803) 
havde saaledes baade en grøn, en rødstribet, en do. med større Striber 
og en højrødstribet — alle af Hvergarn. Vildtkusken fra Lerchenborg (11) 
havde tre: 2 blaa, antagelig af Vadmel, og en grøn Hvergarns Brystdug. 
Gaardmanden fra Rørby (12) (f 1820) havde en blaa Vadmels, en stribet 
og en rødstribet Brystdug, og Fæstegaardmanden fra Kallerup (14) (•{• 1821) 
havde tre stribede Brystduge. Brystdugen udgjorde da Hverdags-Yderbe- 
klædningen. Den træffes ikke i Registreringerne, efter at Korttrøjemoden 
endelig har sejret (undtagen hos Nr. 21).

Stumptrøjen og den tilhørende Vest anskaffedes da i de første 20 Aar 
af forrige Aarhundrede, og Moden holdt sig indtil op i 40-erne (11—20). 
Trøjen benævnes dog ikke altid som »kort« eller »stump«, selv om dette 
sikkert har været Meningen (12, 14, 16, 17, 19, 20). Modsætningsvis kan 
Langtrøjen nemlig være betegnet som »lang« (12), saa Benævnelsen »Trøje« 
her sikkert maa förstaas som en kort Trøje. Stoffet, saavel i Trøjer som 
Veste, var oftest af stribet Hvergarn, »rødstribet« er ofte nævnt. Hver- 
garnstrøjerne findes saavel paa Røsnæs som i de andre Egne, men i 
sidstnævnte afiøses de tilsidst helt af de blaa Vadmelstrøjer, der dog 
hele Tiden har været i Brug, ogsaa paa Røsnæs, jevnsides med Hver- 
garnstrøjerne. Naar de bevarede Dragter for dette Punkts Vedkommende 
nu viser en Forskel mellem Røsnæsdragten og de andre Egnes Dragt, er 
denne Forskel ikke oprindelig, den viser kun Røsnæsbondens større Kon
servatisme.

Vestene var i langt overvejende Grad af Hvergarn; ofte betegnes dette 
som værende stribet, men de kunde dog undertiden være blaa (13, 16, 17, 
21), ogsaa paa Røsnæs (16, 17); mulig kunde der da her være Tale om 
blaat Vadmel, men sikkert er dette næppe; det var saaledes ikke Tilfældet 
hos Nr. 16.

Flest Dragter havde Nr. 17, Indsidderen fra Gaasetofte, der havde fire 
Hvergarns Trøjer, 2 blaa Vadmelstrøjer, 4 Hvergarns Veste, en blaa Vest 
og 1 Brunelles (?) do. Og Nr. 13, Husfæsteren i Aarby, der havde 2 blaa 
Vadmels Stumptrøjer, 2 stribede Trøjer, 1 rødstribet Vest og 1 blaa Vest.
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Undertrøje eller Nattrøje omtales kun hos ret faa (9, 11, 15, 16, 18, 19, 
20, 21), mest fra de senere Aar. Deraf kan dog ikke sluttes, at de andre 
ikke har brugt Undertrøje. I de fleste Tilfælde har Stoffet været Hver
garn (9, 15, 16, 18, 19, 21), medens en strikket Undertrøje kun angives i et 
Tilfælde (11) og en hvid i et (20). De fleste af Hvergarnstrøjerne fandtes 
imidlertid udenfor Røsnæs (9, 15, 18, 19, 21), hvoraf dog ikke kan sluttes, 
at man der ikke brugte en Hvergarnstrøje som Undertrøje. Og naar der 
herfra er bevaret netop mange utvivlsomme Undertrøjer (S. 41), tyder 
atter dette paa Røsnæsboernes større Konservatisme.

Benklæderne betegnes som Regel med Navnet »Buxer«, men i en af 
de yngste er baade Benævnelsen »Benklæder« og »Buxer« benyttet (21); 
om der heri skal ligge en Modsætning mellem lange og korte Bukser, 
skal jeg ikke kunne afgøre; kun en enkelt Gang, i 1840, er der benyttet 
Betegnelsen »korte hvide Buxer« (16), øjensynligt som Modsætning til »et 
Par blaa (lange) Bukser« ; ellers kan man ikke af Registreringerne se med 
nogen Sikkerhed, naar de lange Benklæder trængte ind og erobrede Mag
ten. Indtil 1840 har øjensynligt alle haft et Par Skindbukser, og de har 
sikkert alle været korte, men derefter forsvinder de helt. Hvide Vad
melsbukser har været i Brug i hele Tidsrummet (1, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 
21); formodentlig har alle, eller dog de fleste, hvis Farve ikke er angivet 
(3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17) ogsaa været hvide. Blaa Bukser nævnes hos 8 (3, 6, 
16, 17, 18, 19, 20, 21); i flere af de yngre Registreringer nævnes da baade 
hvide og blaa Bukser hos samme Individ (16, 18, 19, 21). Det fremgaar 
med Sikkerhed heraf, at de blaa Bukser op i Tiden blev mere og mere 
almindelige, men paafaldende er det, at de ogsaa nævnes i en Regi
strering fra Røsnæs fra 1796(3); de har da været i Brug meget længe. 
Kun en Gang er omtalt et Par blaa Klædesbukser (17), et Par Gange er 
omtalt graa Vadmelsbukser (17, 18) og en enkelt Gang Bukser af Lærred 
(8); vedkommende havde endog 4 Par. Naar sidstnævnte ikke omtales 
oftere, skyldes dette vel, at de som Arbejdsbenklæder maa have været 
anset for værdiløse; herfor taler ogsaa, at der flere Gange alene er nævnt 
Skindbukser, som ikke kan have været de eneste, Afdøde har ejet.

Strømperne har, tvertimod de foreliggende Oplysninger (S. 32 og 44) 
baade været blaa (2, 5, 8, 9, 11) og hvide (1, 5, 8, 14), men kunde ogsaa 
være graa (1, 8). Farven er ikke angivet hos 7 (13, 15, 16, 17, 18, 19, 21). 
Som Regel havde man kun 2—4 Par; naar Nr. 8 havde 11 Par Strømper, 
er dette enestaaende.

Af Skjorter havde man gerne lige mange af Hør- og Blaarlærred; An- 
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tallet, der synes at tiltage op i Tiden, var ikke stort, 3—6 Stykker er det 
almindeligste; kun to har haft mange: Nr. 15 havde 10 og Nr. 11 ikke 
mindre end 19, den første var Gaardmand i Jerslev, den sidste den vel
havende Vildtkusk paa Lerchenborg. Naar der for de to ældste (1,2) slet 
ingen Skjorter er opført, behøver det ikke at betyde, at de ingen har haft, 
om det end er det sandsynligste. Det er mig bekendt, at en Mand ved 
sit Giftermaal (ca. 1880) fra sit Hjem i Udby tik 32 Skjorter, hvoraf 30 
hjemmevævede. Og der var dog 9 Børn at lave Skjorter til.

Af Hovedtøj har mange haft flere Slags, saaledes baade en Kabuds, 
der kunde være af hvidt Klæde (8), en Filthat og en lodden Hue. Top
huerne kunde være blaa (2) eller stribede (8, 11).

En Tværsæk omtales kun et Sted (11). Samme var ogsaa i Besiddelse 
af et Futeral med 3 Barberknive. Nogle efterlod sig ogsaa et Lærreds 
Forklæde saavel som Halstørklæder og Lommetørklæder.

Alt i alt har da disse Dødsboregistreringer i alt væsentligt bekræftet 
den foran givne Skildring, paa enkelte Punkter ændret den, men dog 
tillige suppleret den paa ret væsentlige Punkter.

I fuld Paaklædning bestod Bondens Dragt da i ældre Tid af Kjol’, 
Trøje, Brystdug, Undertrøje, Bukser og Skjorte samt af Hoved- og 
Fodbeklædning og Halstørklæde. I yngre Tid (19. Aarh.) af Trøje, Vest, 
Undertrøje, korte eller lange Bukser og Skjorte, samt af Hoved- og 
Fodbeklædning og Halstørklæde og hertil undertiden Overtøj.

6. MANDSDRAGTERNES HISTORISKE STILLING
Som Indledning til et Forsøg paa en Redegørelse for de Lævn fra tid

ligere Moder, der kan paavises i vore Folkedragter, skal her gives en 
kort Oversigt over de historiske Moder; den kan kun blive ganske brud
stykkeagtig og skal kun give enkelte vigtige Hovedtyper. Kun et Kendskab 
til Moderne, der ikke kan forudsættes hos alle Læsere af dette Arbejde, 
kan danne den rette Baggrund for Forstaaelsen af Folkedragterne og de
res Betydning til Vurdering af Almuens Sind.

a. MIDDELALDEREN
Der var i Middelalderen ingen egentlig Forskel paa Mands- og Kvindedragterne; 

man skal se godt til paa de gamle, paa Grønland nylig fundne Nordbodragter, 
for at man kan nævne det Køn, der har baaret dem (Fig. 34). Dragten bestod da 
af en Underkjortel, en Overkjortel, en Kappe samt Benbeklædningen.

Underkjortlen, der i Flæng kaldtes Særk eller Skjorte, var af Uld, hos de rige
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af Silke eller Linned. Den sluttede i Halsen og var for Kvindernes Vedkommende 
fodsid, og den havde lange eller korte Ærmer. Den var Arbejds- og Hjemmedragt1). 

Overkjortlen var lang, ret snæver i Livet — Middelalderens Beklædnings
kunstnere opfandt »Taillen« — men var vid og folderig nedefter (Fig. 34). Den
smøgedes over Ho
vedet ligesom Skjor
ten ; Halsudskærin
gen kunde være 
større eller mindre, 
undertiden var den 
fortil i Halsudskæ
ringen spaltet lidt 
op. Om Livet bares 
ofte et Bælte, hvori 
Kniv, Taske og Nøg
ler hang; Kvinder
nes Bælte var ofte 
prægtigt udsyet med 
Silke eller Guld. At 
ogsaa Mandskjortlen 
skulde være saa lang, 
var ikke Oldtids Skik, 
men skal være en ø- 
sterlandskMode, der 
i det 12. Aarh. naa- 
ede Europa ; men 
Almuen vedblev sik
kert fra Oldtiden at 
bruge en kort Kjortel

’) Benævnelserne Skjor
te og Særk brugtes i 
Nordens Oldtid og Mid
delalder i Flæng for begge 
Køn, fra den senere Del 
af Oldt. betegner Skjorten 
dog mest Mandens og 
Særken Kvindens. Man

Fig. 34. Kvinde- og Mandskjortel fra Nordbokolonien paa Herjolfsnæs 
(Ikigait) i Grønland (14. Aarh.).

dens synes at have været kortere end Kvindens, den har haft lange Ærmer, Kvindens ganske korte, 
Mandens havde en Opslidsning nedad i Siderne og den maatte ikke være saa nedringet, at Brystvor
terne kom til Syne, thi i saa Fald betragtedes dette som Skilsmissegrund. Dens øverste Del kaldtes 
upphlutr, vort »Oplod«, og har undertiden været skilt fra Underdelen.

Skjorten, oldn. skyrta, er sprogligt beslægtet med vort Ord »Skørt« og betegner noget, der er 
afkortet (jfr. S. 95, Noten). Særken, oldn. serkr, angels, sierce, d. e. ærmeløs Underskjorte, sprogligt 
beslægtet med gammelhøjtysk saruh, mellemhøjtysk sarch, d. e. Skrin, Ligkiste, der gaar tilbage til 
græsk-lat. sarcophagus (Ligkiste). Det skulde herefter være det lukkede og skjulende i Særkens 
Form, der har bidraget til dens Navn. Den var ikke opslidset nedad i Siderne.
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Fig. 35. Mandsdragt med Kappe, ca. 
1170-1200. Kalkmaleri i Hagested Kirke.

af lignende Snit, og den vedblev at bruge denne længe (Fig. 51), vel nok op til 
omkring Aar 1700. Endnu har vi bl. a. i Arbejderens Bluse et Minde om den gam
melmiddelalderlige Bondekofte. Paa Fig. 36 har Herrerne halvlange Kjortler.

Da det i det 14.Aarh. blev Mode, at Mændene skulde bære ganske korte Trøjer, 
en Mode, der holdt sig i det følgende Aarh., bibeholdt Gejstligheden og de Lærde 
dog den lange Kjortel, og endnu er Præstekjolen, Dommer- og Advokatkappen et 
Minde herom, efter at den lange Kjortel i Renæssancen havde faaet den nu 
brugte Form, idet den fortil indrettedes til at knappes1).

Kappen var den fri Mands Hæderstegn ; den 
var uden Ærmer, var oftest cirkelrund og hæg
tedes med et Spænde eller en Bøjlenaal over 
den ene Skulder (Fig. 35), senere foran, hvorved 
den kom til at bæres paa begge Skuldre, hvilket 
hidtil havde været Kvindernes Forret. Talemaa- 
den »at bære Kappen paa begge Skuldre« turde 
være et Minde, om end ikke et smigrende, om 
denne ældgamle Kvinde-Forrettighed2). Paa Kappen 
ødslede man megen Pragt; ofte var den skind
foret; at »aksle sit Skind« er da at hægte Kappen 
paa Skulderen.

Faa Benene trak man Brogue3), der nærmest 
kan lignes ved snævre Strømper, der naar fra 
Fod til Hofte (Fig. 52). De var af Uld eller Skind 
og holdtes fast ved et Bælte om Livet eller de 
fæstnedes til den korte Trøje. De kunde dog og- 
saa være delt ved Knæet, og i saa Fald hed de 
øverste »Broge«, de nederste »Hoser«. De lange 
kunde ogsaa naa blot til Anklen, og disse lange 
Benklæder gik siden aldrig rigtig af Brug hos Al
muen og hos Søfolk1). Brogene og Hoserne hold
tes sammen ved Remme, der kaldtes »01« eller 

»Hoseøl«5). Endnu langt op i Middelalderen gik Menigmand ofte uden Broge,

Kjortel^ oldn. kyrtill, angels, cyrtel, eng. kirtle, maa have fælles germansk Afstamning, alt- 
saa være fra en Tid, hvor Angelsachserne endnu boede paa Fastlandet. Dette gælder ogsaa Skjorten 
og Særken. Ogsaa den øverste Del af Kjortlen kunde hedde upphlutr og den kunde maaske under
tiden være delt. (Efter Hjalm. Falk: Altwestnordische Kleiderkunde, 1919.)

2) Andre Lævn fra den Tid er Kroningskaaben og maaske Slaabrokken (tysk: Schlafrock). Medens 
vor Præstedragt først fik sin endelige Udformning efter Reformationen, stammer Messehaglen fra 
Middelalderens lithurgiske Dragt.

:‘) Keltisk: »braga«, fransk: »la braie«, flamsk og hollandsk: »broek«, mellemhøjtysk: »Bruch«. 
Navnene viser dette Klædningsstykkes store Ælde (fællesgermansk: brok), Oprindelig Betydning: 
Lændeskørt eller Skambælte.

4) Endnu paa den franske Revolutions Tid, hvor Moden ellers krævede Knæbenklæder (culottes), 
brugte Menigmand, ogsaa Bastillestormerne, de lange Benklæder, hvorfor de kongeligsindede gav disse 
Øgenavnet »sans-culottes« (d. e. dem uden Knæbenklæder). 5) Jfr. Navnet »Drost Peder Hoseøl«.
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men blot med »Stunthoser« (d. e. Strømper uden Fodsaal), der den Dag i Dag 
bruges i Jylland om Sommeren og den halve Vinter med. Kvinderne brugte der
imod sjældent Benklæder1).

Paa Hovedet bar Mændene en rund Kalot (Fig. 35), sent i Middelalderen 
blev det endog Mode at bære en Hat over den runde Hue, der kun kom til 
Syne, naar man hilste ved at tage Hatten af; Skikken at hilse ved at tage Hat
ten af indførtes af det burgundiske Hof, og den behersker endnu Europæerne. 
Men man brugte ogsaa en Tophue (Fig. 53), der vist var en Arv fra Oldtiden, 
fra den lilleasiatiske Hue (den frygiske), hvis Top dog vendte fortil og som senere 
blev et Frihedssymbol i den store franske Revolution. Senere blev det (i det 14. 
Aarh.) Mode at bære en Strudhætte, »hetta« el. »Kaprun« (fr. chaperon), hvoraf

Fig. 36. Dans i Kæde. Fra Ørslev Kirke (ved Skelskør). Modedragter ca. 1380. Nr. 1 fra venstre 
har Tophue med Skulderslag, Nr. 4 fra venstre bærer Strudhætte.

mange fandtes paa Grønland (Fig. 36 og 37). Det var en Hætte med et lille Skul
derslag helt rundt, lukket omkring Halsen. Hætten var bagud noget tilspidset og 
fortsatte sig her i en meget lang Hale, »Strud«, der hang nedad Ryggen. Udvik
lingsgangen synes at have været den, at Tophuen forlængedes nedover Hals og 
Overkrop (Fig. 36), mens Toppen forlængedes til det urimelige. Strudhætten blev 
meget yndet, ogsaa af Almuen; den var jo lun. Forlænget nedad og uden Strud 
blev den til Munkekutten med tilhørende Hætte; og endnu minder vore Børns 
Regnvejrsslag med Hætte om denne gamle Mode.

Haaret bares langt, efter Oldtids Skik, da det lange Haar var den fri Mands 
Ret, medens Slaverne skulde have kortklippet Haar; Haaret deltes i Midten. Der
imod var det det almindeligste, at Skægget afragedes (Fig. 36). Kvinderne bar 
ligeledes oprindelig bart, langt Haar, undertiden i en lang Fletning; det fasthold
tes med en Pandering2) (Fig. 36). Fra det 9. Aarh. begyndte de gifte Kvinder i 
Frankrig at bære Hue eller et Slør. Over Huen anbragtes noget senere (11. Aarh.)

*) I islandsk Lov (jfr. Laxdælasaga, Kap. 34) fandtes endog den Bestemmelse, at det var Skils
missegrund, naar en Kvinde gik med Broge ; de skulde i hvert Fald være aabne. De maa da under
tiden være brugt ogsaa af Kvinderne.

2) I det gamle Norden bar Jomfruerne langt, bart, frit ned over Skuldrene hængende Haar; de 
Gifte bar det derimod opbundet i en Knude paa Issen eller i Nakken. Det løse Haar fastholdtes ved 
et Pandebaand (»Hovedbaand«). Først paa Bryllupsdagen fik hun Lov at bære de gifte Kvinders Ho
vedbedækning, der den Dag kaldtes »Brudelin«. Som Hovedbedækning brugte de gifte Kvinder en 
Hoveddug af hvidt Linned opsat paa forskellig Maade (V. Gudmundsson : Island i Fristatstiden 87 f.).

63



I. MANDSDRAGTERNE

ofte et hvidt, stivet Hovedklæde, der kunde sættes op i meget kunstfærdige For
mer. De lavere Stænders Kvinder bar ofte Haaret opbundet i en Nakkeknude.

Handsker var allerede dengang i Brug, af Silke eller fint Skind.
Naar Brogene var af Skind, kunde Sko undværes, ellers maatte man have Sko 

paa eller man bandt Klude eller Bind om Fødderne og Fodleddene. Ved Middel
alderens Slutning antog Moden ganske naragtige Former; da man saaledes en Tid 
anlagde den Mode at gaa med uhyre lange Snabelsko, maatte man, for overho
vedet at kunne gaa i dem, forsyne dem med en Træsaal, der fæstedes til Skoene

Fig. 37. Strudhætte fra Nordbokolonien paa Herjolfsnæs (Ikigait) i Grønland.

med Remme; længe efter denne Modes Ophør holdt disse Trætøfler sig til Brug 
ved Jordarbejde o. 1. Nutidens Træsko menes derfor at være en Aflægger af denne 
senmiddelalderlige Modegalskab, ligesom senere Tiders Narredragter bevarede en 
anden taabelig Mode fra den Tid: Anbringelsen af Bjælder og smaa Klokker rundt 
paa Dragten.

Stoffet var sikkert væsentligt Vadmel, ufarvet eller farvet, men de Rige svæl
gede i kostbare Stoffer. Skind brugtes utvivlsomt i ret stor Udstrækning, særlig 
vel af Almuen, idet det dog ofte omtales som fint og kostbart at bruge dyre 
Skindsorter som Zobel, Hermelin og Maar. Farverne var kraftige. Over- og Un
derkjortlen skulde gerne have hver sin Farve og være af forskelligt Stof. I Mid
delalderens Slutningstid dreves Farvegalskaben op til et Højdepunkt ved at give 
f. Eks. hvert Ben eller Halvdelen af hvert Ben, paa langs eller paa tværs, hver 
sin Farve (Fig. 36). Ofte anvendtes Farverne symbolsk: Grønt var Haabets, Blaat 
Troskabens, Rødt Kærlighedens, Glædens og Værdighedens, Hvidt Uskyldens og
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Sort Sorgens Farve. Og Tiden foretrak af disse atter den røde Farve; atter og 
atter hører vi i vore Folkeviser, at han »stod i Skarlagen rød«, vi hører om 
»Skarlagenskaaber« eller om »Skarlagensskind«. I Valdemar og Tove-Visen hed
der det saaledes:

Hun klædte sig i Kjortel blaa, 
med hver en Søm det røde Guld laa. 
Hun drog i en Silkesærk, 
var elleve Møer deres Haandværk. 
Aksler hun sig i Skarlagenskind, 
saa gik hun sig for Dronningen ind.

I Modsætning hertil omtaler vore 
Folkeviser altid, at Bonden var klædt i 
»Kjortel graa«, at han maa slide »det 
Vadmel graa«. Grovt, ufarvet Vadmels
tøj har da været Almuens Beklædning.

b. RENÆSSANCEN (OG REFORMA
TIONSTIDEN)

Ved Middelalderens Slutningstid, om
kring Aar 1450, indførte Moden efterhaan- 
den overalt den for Fremtiden afgørende 
Forandring, at Ligheden mellem Mands- 
og Kvindedragten ophørte. Tidens stær
ke Gæring medførte en stærk Eksperimen
tering, og store Modeudskejelser med 
grelle og brogede Farver, Ødslen med Tøj, 
opslidsede Klædningsstykker, Pludderho
ser o.s.v. fandt Sted1), indtil de nye For
mer fæstnede sig i Spanien, hvor de fik 
en almengyldig Form, der i det 16. og 
17. Aarh. med større eller mindre Tillæm- 
pelser ogsaa blev Moden i det øvrige 
Europa, herhjemme saaledes i Fr. Il’s 
Tid. Var den tidlige Renæssances Drag
ter i høj Grad præget af Tidens Trang 
til Pragtudfoldelse, der ogsaa ytrede sig 
i Lysten til at overdrive Legemets na
turlige Former, saa maatte den spanske

Fig. 38. Ludvig Munk, 1560 — 88. Renæssance
mode med Kappe.

Mod de sidste og Tidens Modegalskab i øvrigt tordnede bl. a. Peder Palladius i sit Skrift om 
»Hosedjævlen«: »En ung Bengel eller Spottegøg skal nu, længe førend det gule voxer af Næbet paa 
ham (d. e. han bliver voksen), have flere Penge til et Par Hoser, end hans Fader havde Behov til et 
Sæt Bryllups Klæder.«
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Fig. 39. Flasketrøjemode.
Beg. af 17. Aarh.

Enevælde og det spanske religiøse Bigotteri dér stærkt præge Moden: den blev 
stram, stiv, alvorlig; Tøjet skulde helst være sort, af Silke eller Fløjl. Men Moden 
var ingenlunde naturlig i sine Former.

Kjortlen, der i Middelalderen maatte smøges over Hovedet, og som allerede 
da blev forkortet stærkt, blev nu delt fortil, saa den maatte hægtes eller knap
pes, og den forkortedes yderligere mere og mere: den blev til en Trøje, der i 
det 16. Aarh. var meget kort, naaende til Hofterne (»Vams«, Fig. 38), men i det 
17. Aarh. atter forlængedes og fik et lille Skød, der var delt i 6 Flige (»Flaske
trøjen«1), Fig. 39). Man kan ogsaa sige, at der da indførtes et nyt Klædningsstykke, 
Trøjen, medens den gamle korte Kofte bibeholdtes hos jævne Folk som Under
klædning. Flasketrøjen, der var skaaren af 6 Stykker, gik nedover Hofterne; bagtil 

var den kortest, fortil gik den ned i en trekantet Spids, der 
ofte var udstoppet (»Gaasemave«)2). Øverst paa Skuldrene 
havde den en karakteristisk udstoppet Vulst (Fig. 39).

Paa Benene beholdtes i det 15. Aarh. Middelalderens 
lange, snevre Broge, der i det 16. Aarh. var delt ved Knæet 
i »Hoser« og »Nederhoser«, en for Fremtiden afgørende For
andring; de syedes dog fremdeles af Tøj. Da den korte Vams 
indførtes, truedes nederste Del af Underlivet og øverste Del 
af Laarene med at blottes, hvorfor man dækkede dette Parti 
med det saakaldte »Overtøj«. Dette naaede i Begyndelsen 
kun til Skridtet, senere forlængedes det til Laarets Midte og 
var vidt og stærkt udstoppet (Fig. 38). I Beg. af 17. Aarh. 
forlængedes det i Spanien til Knæet, men det vedblev at 
være meget vidt og stærkt foldet (Fig. 39). Dette Klædnings
stykke fik her i Norden Navnet »Bukser«, der er forklaret 
som en Sammentrækning af »Buk« (fordi de stod ud som 
Bukkehorn) og »Hoser«3); men snarere betyder Sammentræk

ningen »Buk-Hose« dog: Bukkeskindshose4). I Chr. IV’s senere Tid blev Buks
erne dog længere, om de end aldrig naaede Anklen, og ret snævre. De havde en 
Split fortil i Midten og forsynedes med den nu uundværlige Lomme, der anbrag
tes i højre Side.

»Nederhoserne«, der ofte syedes af Læder, begyndte i Slutn. af det 16. Aarh. 
at afløses af de strikkede Strømper, der stammede fra Spanien og som i Be
gyndelsen var højeste Luksus; Moden med de strikkede Strømper optog Almuen 
først i Løbet af det 18. Aarh. Paa Fødderne har man Sko (Fig. 38), i Chr. IV’s 
Tid ogsaa lange Støvler af ufarvet, blødt Læder.

Renæssancemoderne lagde megen Vægt paa fint Linned; i Slutn. af det 15. Aarh. 
fik Skjorten en bred, udfaldende Krave, der udsyedes fint, særlig hos Gejstlige

’) Navnet kommer af det danske Verbum »at flaske«, d. e. kløve, splitte (Kalkars Ordbog).
2) Gaasemaven var i Brug omkring 1580. Den afbildes dog sædvanlig uden Skød med »Flasker«.
3) K. Visted: Vor gamle Bondekultur. 2. Udg. 1923, S. 81.
4) Falk og Torp: Etymol. Ordbog.
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og Lærde. Fra 1540 fik man Pibekrav em oden (Fig. 38), samtidig med at Haaret, 
der hidtil havde været baaret langt, som i Middelalderen, men dog studset over 
Øjnene, blev kortklippet (Fig. 38)J). Derimod fik Skægget nu Lov at vokse, men 
det klippedes dog spidst til (Fig. 39). I Beg. af det 17 Aarh. blev Pibekraven til 
»Møllestenskraven« (Fig. 39), der senere er bibeholdt paa vor Præsteornat, men 
den gav dog snart hos andre Plads for den bekvemme, brede, nedfaldende Knip
lingskrave,

Til denne Dragt bares som Overtøj oftest den spanske Kappe, en mere eller 
mindre kort, ærmeløs, omtrent cirkelrund Kappe med Krave, der hægtedes fortil 
i Halsen og var helt delt fortil (Fig. 38).

I Slutn. af det 16. Aarh. blev en højere eller lavere cylinderagtig Hat Mode, 
der holdt sig til henimod Slutn. af det 17. Aarh. Dog brugtes ogsaa en Hue i 
en eller anden Form indtil Beg. af det 17. Aarh. Fra da af og indtil Beg. af det 
19. Aarh. viste man sig ikke offentlig med Hue, men den vedblev dog at være 
Hjemmeklædning og brugtes fremdeles af Haandværkere og Bønder.

I de gamle Frihedslande, Nederlandene, Spaniens mangeaarige Modstander, 
samt i England bøjede man sig ikke for de spanske Moders Stivhed og Unatur, 
men man skabte dér fra 1625—1650 en fri, naturlig, prægtig Dragt, vel nok en 
af de smukkeste, som Moden har frembragt, og som man kan glæde sig over 
paa Rubens’ og van Dyck’s Malerier.

c. DE FRANSKE MODER (BAROK- OG ROCOCOTIDEN)
1. DET 17. AARHUNDREDE

De spanske Moder fik i det 17. Aarh. en anden, endnu alvorligere Konkurrent i 
Frankrig, der i den kommende Tid skulde blive Modens Behersker. Det var »Sol
kongen« i Versailles, den pragtelskende Ludvig XIV, hvis Ungdom faldt sammen 
med Frederik Ill’s første Regeringstid. Atter kom Pragt og Glans og tildels Una
tur til at beherske Moden. Stoffet i Klæderne var hos Fornemme gerne Silke, ofte 
storblomstrede Brokades- og Damaskesstoffer, der yderligere stærkt overlæssedes 
med Guld- og Sølvbroderi.

Omkring 1660 indførtes en lang, under Knæene naaende' Kjortel, der havde én 
Række Knapper, der fra Trediveaarskrigens Tid havde været halvkugleformede, 
men omkring 1700 blev fladere. Den var desuden snæver i Livet, havde mægtige 
Ærmeopslag med Knapper, hvorom Stikningen paa vore Overfrakkers Ærmer 
endnu er et Minde. Ryggen var bred, Skødet var vidt, ordnet vifteformet i Læg 
paa Siderne; mellem Skødets Sidefolder, der ikke syedes sammen, men kun hef
tedes sammen forneden, fik Kaardefæstet Plads. Den fik her i Danmark Navnet 
»Kjol« (ikke Kjole), i Frankrig: justaucorps2) (Fig. 40).

Omtrent samtidig forlængedes Trøjen mere og mere og naaede tilsidst næsten

x) Paa Chr. IV’s Tid var det Mode at have en Dusk langt Haar foran hvert Øre, »Marelokken«.
2) D. e. snævertsiddende Klædningsstykke (juste-au-corps). Som Vinteroverfrakke bar man endvidere 

enten et Klædningsstykke, der paa Ludvig XIV’s Tid kaldtes »Brandebourg« og paa Ludvig XV’s Tid 
kaldtes »surtout«, eller man bar en kort Kappe.
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Kjortlen i Længde; ogsaa Trøjen havde Ærmer, der ikke havde Opslag. Den 
havde samme Tøj bagpaa som forpaa. Og den fik nu (o. 1670) Navnet »Vest« 
(Fig. 40). Ogsaa Vesten havde forneden i Siderne en Spalte til Kaarden ligesom 
Kjol’en. Vesten udgjorde Hjemmedragten. Paa den ødslede man særlig med 
Pynt af forskellig Art. Hverken Kjol’ eller Vest havde Krave. Begge havde nu 
(fra 1670) tværløbende Lommer, der fra Aar 1700 dækkedes af en Klap, der ofte 
var udtunget paa Midten og kunde knappes. Vestens Ærmer kunde gaa nedenfor

de ret korte Kjol’ærmer.
Bukserne, der en kort Tid var afløst af en ny, 

skørtelignende Form (Rhingraven), forlængedes og 
naaede under Knæet, hvor de lukkedes, og deres 
Vidde aftog. De kaldtes nu i Frankrig culottes 
(1678, Fig. 40). Strømperne, der hos Velhavende 
gerne var farvede, ofte røde eller blaa, naaede 
over Knæet, og under samme bandtes et kulørt 
Strømpebaand med Sløjfe udadtil, Den smukke 
Kniplingskrave erstattedes nu af et helt nyt Klæd
ningsstykke: Halskluden, der første Gang viste 
sig 1640; den var af fint, hvidt Linned med 
kniplingsbesatte Ender, og den bandtes fortil, idet 
Enderne hang synligt (Fig. 40). Hermed var Stam
faderen til Nutidens Bindeslips kommet til Verden. 
Senere føjedes yderligere hertil en lille Sløjfe af 
farvet Tøj, der anbragtes paa Halskludens Knude. 
Bønderne havde derimod bar Hals til Aar 1700; 
da ogsaa de havde optaget Halskludmoden, holdt 
de senere trofast ved Maaden at binde den paa. 
yYf )) Veste^  ̂" C.fr.tArM.n TMaH V'ri i r\_
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Fig. 41. Adelsmand 1655 og ung Borger 1710.
Eft. Quicherat.

2. DET 18. AARHUNDREDE
Medens den forrige Modes stærke Overlæssethed i Stof og Udsmykning tabte sig 

mere og mere op i Rococotiden, bibeholdtes noget af dette Udstyr dog i Galadragter 
og hos Hoffernes Kavallerer indtil vore Dage. De Borgerlige brugte mest ensfar
vede Klædesstoffer uden særlig Udsyning, de Adelige foretrak Silke med Udsyning, 
der udførtes mindre fremtrædende end før og synes os smagfuldere; til sidst 
brugtes som Regel til Udsyning kun Silke. Kjol’ og Vest var gerne af forskellig 
farvet Stof. Benklæderne var ofte 
af Fløjl. Klæde er senere Mode 
end Silke.

løvrigt undergik Kjol’en og 
Vesten i største Delen af Aar- 
hundredet ingen væsentlige For
andringer; hele Dragten blev mere 
sirlig, Skræddernes Dygtighed til
tog, saa Form og Pasning blev 
bedre. Karakteristisk i saa Hen
seende er det, at Sidesømmene 
forneden rykker nærmere og nær
mere til Ryggens Midtersøm, saa 
Sidesømmene faar en mere og 
mere buet (udad concav) Form, 
der ligefrem kan benyttes som 
Tidsbestemmelse. Ærmerne blev 
efterhaanden længere og snævrere, 
Kjol’ens Ærmeopslag, der i Fr. 
IV’s Tid var meget store (Fig. 41), 
aftog efterhaanden i Bredde; 1780 
var de kun haandsbrede (Fig. 42). 
Vestens Ærmer havde fremdeles 
ingen Opslag, men de kunde være 
længere end Kjol’ens. Begge havde fremdeles en Række Knapper, der var flade, 
naaende fra Halsudskæringen til nederste Rand. Lommerne med Klapper, der 
paa Midten var udtungede, fandtes fremdeles og kunde omkring Aar 1700 knappes 
med 3 à 5 Knapper. Medens Vesten stedse holdtes knappet, i hvert Fald for de 
midterste Knappers Vedkommende, knappedes Kjol’en ikke, højst den øverste 
Knap. I det 18. Aarh. blev Vestens nederste Hjørner skraat afskaarne (Fig. 42). 
Vesten var Hjemmedragt og Hverdagsdragt, men til fuld Paaklædning hørte da 
endvidere Kjol’en.

Saavel Kjol’ som Vest aftog efterhaanden i Længde, til Vesten naaede Skridtet. 
I Aarhundredets Slutning begyndte de at faa en lille opstaaende Krave, og for
reste Rand forneden afrundedes efterhaanden mere og mere bagud (som paa vor 
Jaket), idet samtidig Knapperækken forkortedes (Fig. 42).
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Fig. 42. Kavallerdragt fra o. 1780. 
Kalb, og O.s Mus.

Benklæderne blev ganske snevre, men de knappedes fremdeles under Knæet og 
fik to Lommer samt en stor Klap fortil i Stedet for den tidligere af en Gylp dæk
kede Split (1770). Paa Fødderne bar man Sko med Spænder (Fig. 41) (under 
forrige Mode derimod Sløjfer). Halskluden lavedes af farvet Tøj, bandtes 2 Gange 
om Halsen og knyttedes bagtil, saaledes at Skjortekraven ikke mere kunde ses. 
Hofkavallererne brugte hvide Silkestrømper.

Der brugtes en stor, pudret Paryk; denne var 
saa stor, at Hatten næsten ikke kunde bæres paa 
Hovedet, hvorfor man, selv i fri Luft, bar den 
under Armen ; den var trekantet (Fig. 42). Paryk
ken blev efterhaanden mindre og afløstes sluttelig 
af Haarpisken, den sidste taabelige Frisure, som 
Mænd har baaret. Ingen bar Skæg.

d. REVOLUTIONENS OG DEN SENERE 
TIDS MODER

Som den franske Revolution selv havde sine 
Forløbere, saaledes havde ogsaa den Revolution i 
Mandsdragten, som den bragte til Sejr, sine For
løbere — udenfor Frankrig. Begyndelsen kom 
navnlig fra England, det gamle Sportsland med 
den dér herskende friere, naturligere Dragtmode. 
Og dette Land har siden da ikke sluppet sit Tag 
over Herremoderne.

I Slutningen af det 18. Aarh. maatte den gamle 
Kjol’ give op, medens et helt nyt Klædnings
stykke — Frakken — efterhaanden skabtes. Be
gyndelsen skete hos det tyske Militær og hos 
det engelske Folk, hvis Overklasse elskede at 
ride. Da tredie Stand i April 1789 mødte i sort 
Frakke med sort Vest, sorte Knæbukser og sorte 
Strømper i den franske Stænderforsamling, blev 
den de frisindedes Symbol, og den fæstnede sig 
under Revolutionen (Fig. 43, 44).

Det karakteristiske for dette ny Klædningsstykke, saaledes som det efterhaan
den udviklede sig, var dets høje, efterhaanden omfaldende store Krave, de store 
Opslag forpaa, to Rækker Knapper (hidtil havde man kun haft én), og ingen 
Ærmeopslag. Og endelig afskares Skøderne fortil, først skraat bagud (Fig. 43), 
endnu mere end i Kjol’ens sidste Levetid (som Nutidens Jaket), hvilket var prak
tisk til Ridebrug, senere afskares de i en ret Vinkel (som i vor Kjole1), der stam-

’) Vor »Kjole« har saaledes intet at gøre med den gamle Kjol’. Den kaldes hos svenske og tyske 
ogsaa med den korrektere Betegnelse: »Frak« (ikke Frakke), af det franske Ord »frac«, der efter Qui-

70



Fig. 43. Franske Patrioter 1789 og 1790. Eft. Quicherat.
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mer herfra) (Fig. 43 og 45). Lommerne anbragtes nu bagtil og lodret. Ærmerne 
var snevre og lange. Stoffet var mest af Klæde. Tidligere Tiders stærke Hang 
til Broderi paa Mandsdragten ophørte nu ganske (undtagen til Dels paa Vesten). 
Tøjet var gerne farvet, blaat, grønt eller brunt. Efter at have været almindelig 
Hverdagsdragt blev den i 1825 gjort til Festdragt, men den beholdt indtil 1850 
de ret livlige Farver. Først da blev den helt sort og dens Halskrave helt ned
faldende. Den var nu bleven til vor sorte »Livkjole«, som Bønderne her i Lan
det dog vedblev til vore Dage at betragte som en særlig Standsdragt, og den 
har aldrig vundet Indpas hos dem. Bærerne af den kaldes saaledes paa Samsø 
med nogen Malice for »de lang
halede«.

Vesten forkortedes 1790 til sin 
nuværende Længde (Fig. 43) eller 
mindre; den fik Opslag fortil og 
opstaaende, senere nedfaldende 
Krave, ligesom Frakken, og to 
Rækker blanke Knapper (Fig. 44). 
Endelig undergik den den afgøren
de Revolution, der skabte vor nu 
brugte Vesteform: Ærmerne skares 
af, og Ryggen lavedes af et andet 
og tarveligere Stof (Foerstof); der
imod kunde man vedblivende paa 
de finere Veste ødsle med Pragt 
paa Forsiden, der kunde være af 
Atlask, Piquet o. 1., og som ofte 
tillige udsyedes fint. Lommeklap
perne faldt ogsaa her bort, og 
Lommerne anbragtes nu længere 
fortil. Længe beholdt Stadsvestene denne Pragt, der dog i vore Dage kun ses 
som et Rudiment hos enkelte. Fra 1850 har den paa Festklædningen været sort.

Benklæderne havde, som før, en Klap opadtil, dens Sømme var paa begge 
Sider ofte fint udsyede, som to Urbaand (i 1780 bar man altid to Ure) (Fig. 43 
og 44). I 1770 blev det Mode, at de skulde være af gult Skind, og de blev lidt 
længere end før, med en Split nedadtil; de blev nu ligeledes ganske snevre (Fig. 
44). Hertil hørte en Frakke af blaat Klæde med blanke Knapper, gul Vest og de 
fra England stammende halvlange Kravestøvler samt halvhøj Cylinderhat; det 
var »Wertherdragten«, der fik stor Udbredelse, efter at Goethe havde gjort Læse
verdenen bekendt med den i »Werthers Leiden« (Fig. 46).

cherat skal være et fra polsk stammende Ord, der betegner et aabent Klædningsstykke, der ikke kan 
knappes og som ikke har Sidelommer, men en omfaldende Krave (S. 578).

Som Vinter-Overfrakke brugtes i ældre Tid ofte en »redingote«, et Navn, der stammede fra den 
engelske Ridefrakke, riding-coat, og som kom til Frankrig allerede ca. 1730.
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Men med den franske Revolution var de korte Benklæders Tid uigenkaldeligt 
forbi; de lange Benklæder blev nu Mode, thi det var jo sans-culotterne, der 
sejrede. De holdt sig dog ret længe meget snevre og ovenskred ikke Anklerne, 
de saakaldte »pantalon’s«1) (Fig. 44). Fra nu af holdtes de altid oppe ved Seler, 
ikke, som forhen, ved Rem.

Det helt naturlige Haar kom nu til Ære og Værdighed; det var jo kun de 
færreste Revolutionsmænd, der kunde møde med velplejet Paryk. Denne var iøv- 
rigt begyndt at vige for det naturlige, dog endnu noget pudrede og opsatte Haar.

Fig. 44. Frakkemode 1799. Eft. Quicherat. Fig. 45. Londonmode 1810. Die Mode V.

Da Pudringen foretoges med Mel, opløftede Revolutionsmændene snart Kamp- 
raab mod dette Misbrug af et Næringsmiddel. Bakkenbarter blev nu Mode efter 
100 Aars Skægløshed, medens Mund og Hageparti fremdeles skulde være skæg
løse (Fig. 44 og 45).

Cylinderhatten, der kom fra de amerikanske Fristater, blev 1795 den almin
delige Hovedbedækning ved Siden af Filthatten, der kom fra England og i Tidens 
Løb antog forskellige Former; i Napoleonstiden var den saaledes to-spidset og 
sad paa tværs (Fig. 43—46).

Da Vesten med de ny Moder fik Opslag, kunde Linnedet bedre ses end før.

’) Efter Navnet paa en Narrefigur i de italienske Pantomimer, der altid optraadte med lange, vide 
Benklæder.
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Derved blev der Plads for Revolutionstidens Nyskabning: 
Kravatten, der i Begyndelsen var meget stor (»Fadermor
der«) med tykt, hvidt Halsbind, der bandtes bagtil, som før 
(Fig. 44 og 45).

Det var først Napoleon og den Stilperiode, der kaldes 
Empiren, der fuldt udformede de ny Moder og skabte den 
Dragt, som blev Grundlaget ogsaa for vor Nutidsdragt. Drag
ten blev nu helt igennem borgerlig, en Nyttedragt; den 
danner fra den Tid ikke, som forhen, Skel mellem Adel, 
Borgere og tredie Stand, en vistnok for alle Tider afgø
rende Ændring. Knæbukserne bibeholdtes dog i Hofdragter, 
i Tjenerdragter og nu — i Sportsdragter. Cylinderhatten gik 
heller ikke af Brug siden da og er stedse vedbleven at være 

_ en Gentlemans særlige Kendetegn, om end dens Dage som
Wertherdragt, 1780. saadan synes at være paa Hældningen.

Efter 1825 afløstes denne Frakkeform som Dagligdragt af 
den lange Skødefrakke, der gjordes tætsluttende i Livet; ogsaa den blev snart 
helt sort, og den lever endnu i vor Tid som vor Formiddagsfestdragt og som 
Bøndernes Festklædning: »Diplomatfrakken«. Samtidig blev Halstørklædet gerne 
sort. Vest og Benklæder kunde oftest være af andet Stof og Farve, lyse Stoffer 
var almindelige (Fig. 47, tilhøjre).

Fra 1855 afløstes Skødefrakken som 
daglig Beklædning af Jakken og Jaket
ten; sidstnævnte er mere og mere ble
ven en Aften-Festklædning, naar ikke 
Mellemtingen mellem Jakken og Kjolen, 
Smokingen, benyttes hertil. Benklæ
derne blev allerede i 40-erne meget vi
dere og naaede tilsidst under Anklerne 
(Fig. 47); Bukseklappen blev nu afskaf
fet. Krav atten blev mindre, og Halstør
klædet forsvandt; man brugte fra nu af 
en Krave, som vor, og — Slips. Samti
dig blev det Mode, at Frakke, Vest og 
Benklæder skulde være af samme Stof. 
I 40-erne kom den graa, stive Filthat 
og trængte Cylinderhatten (Fig. 47) til
bage til Festdragten; i 70-erne fik ogsaa 
denne en Konkurrent i den bløde Filt
hat, idet den stive allerede forinden var 
bleven sort1). 1848 blev Fuldskæg Mode.

’) Kasketskyggen skal først være opstaaet paa 
Huen 1820. Fig. 47. Herremoder 1841.
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Til Rejsebrug brugtes ofte en lang Slængkappe, som nedstammede fra den 
korte spanske Kappe, der forlængedes og omkring 1800 fik Ærmer samt i Begyn
delsen af det 19. Aarh. flere meget brede Kraver eller Slag, det ene over det 
andet (Chenillen). Da den gik af Mode, blev den bibeholdt som Kappe for Her
skabskuske. Endelig dukkede i 40-erne den gamle Kjol’ op igen — som Over
frakke, der afløste Slængkappen. Om sidstnævnte minder os endnu Havelock’en1).

Efter at Tidens Afsky for de stærke Farver i Mandsdragterne omkring 1850 
afgørende havde sejret, blev da graat og sort det herskende, sort for Festklæd
ningens Vedkommende. Det gør alle lige — udadtil da — og passer godt til 
Tiden. De tidligere Moders muntre Farver, hvert Klædningsstykke havde tilmed 
jo som Regel sin, kommer maaske aldrig igen. »En enkelt gammel konservativ 
Modeherre kan endnu holde fast ved sin lysegraa Cylinderhat, men en Herre i 
lyseblaat eller højrødt vilde nok give Anledning til Opløb«2).

Jeg skal nu søge at gøre Rede for denne Egns Mandsdragters Forhold saa- 
vel til andre sjællandske Egnes som til Modedragterne gennem Tiderne.

Af det i Litteraturen foreliggende Stof3) kan det ikke skønnes, at 
der er nogen Væsensforskel paa Mandsdragterne fra denne Egn og 
fra andre Egne i Sjælland. I Hornsherred, hvor Bullen som Regel var 
af stribet Hvergarn, kunde Stoffet undertiden være af »Hoppeværken« 
(ligesom paa den anden Side af Roskilde Fjord) med »Blomster eller Plet
ter i ophævet Arbejde« (skriftlig Tilføjelse af Lærer C. F. P. Mortensen). Der 
var Trøjen sort eller mørkeblaa. Om Sommeren bar mange der Kasket 
med »Næb« (Skygge), om Vinteren derimod en »Vinterhue« af Hunde
skind, der lavedes af fire trekantede Stykker Skind, der bøjedes op og 
foroven bandtes sammen med et Baand eller en Rem; i daarligt Vejr 
kunde de to Sidestykker bindes ned over Ørerne (skriftlig Tilføjelse).

I Nordsjælland fik Konfirmanderne en brun Vadmelskjol’ med Sølv
knapper, og Trøjen kunde dér ogsaa være brun, men fandtes tillige i andre 
Farver.

') Efter General Henry Havelock (1795 —1857).
2) Til den her givne kortfattede Oversigt er bl. a. benyttet: Karl Köhler: Die Entwickelung der 

Tracht in Deutschland wärend des Mittelalters und der Neuzeit. 1877. — A. Kretschmer u. K. Rohr
bach: Die Trachten der Völker. 1916. — Bernhard Olsens Oversigtsartikler i Salmonsens Konversa
tionsleksikon (»Dragt« og »Frakke«). — J. Quicherat: Histoire du costume en France. 1877.

3) Marie Christoffersen : Mandsdragter i Hedeboegnen i gamle Dage (Fra Arkiv og Museum V Bd. 537 ff.). 
Samme: Barselgilderne i vore Besteforældres Tid. (Aarb. for Københavns Amt. 1909. S. 57.) — Samme: 
Fra Hedeboegnen, udg. af Henrik Ussing (Danmarks Folkeminder 26) S. 100 ff. — Ingvor Ingvorsen: 
Fortællinger om gammel sjællandsk Bondeliv, ved Henrik Ussing. 1918. 69 f. (Danmarks Folkeminder 
Nr. 20). — Lars Larsen: Nordsjællandsk Landsbyliv ved A. Uhrskov 1918.59. — C. F. P. Mortensen: 
Landsbyliv i Horns Herred. 1909. 45. (Danmarks Folkeminder Nr. 4) (Med skriftlige Tilføjelser af 
Forf. i et Særtryk). — Louise Ottesen: Danske Folkedragter 1923. S. 36f.
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I Ringsted-Sorø-Egnen var Bukserne baade af Lærred, farvet eller 
ufarvet, og af Vadmel, hvidt eller blaat. Brystdugen gik helt ned over 
Maven. Trøjen var af farvet Vadmel med et Par Knapper bagpaa over 
de korte Skøder. Som Overtøj kunde bruges en frakkelignende Skindpels 
med Ulden indad, medens Skindet var rødligt farvet; den havde to Tom
mer brede Metalknapper. I den kolde Aarstid bar man en hvid Vadmels
bul med strikkede Ærmer over Skjorten. Hovedbeklædningen var den 
høje Filthat, til daglig ofte den selvlavede Skindhue, der paa Siderne havde 
en ekstra Klap med Haarene udad, som kunde bindes ned over Ørerne; 
den havde gerne en Skygge lavet af et gammelt Støvleskaft. Denne Mode 
afløstes, som her, af Korttrøjemoden, og fra Begyndelsen af 50-erne saas 
ingen korte Bukser mere. Paa Dansk Folkemuseum findes en Mandsdragt 
bestaaende af kort Trøje og Vest af hvidt og blaat, rigt mønstret Drejl og 
med Ryg af samme Stof; desuden findes en ældre lang Trøje (ikke »Kjol’«) 
af hvidt og rødt, rigt mønstret Drejl samt en kort, nyere, tværstribet Vest 
af Drejl.

I Hedeboegnen var Langtrøjen af Vadmel, Skind eller Drejl; den havde 
2 Rækker blanke Knapper, og saadanne sad ogsaa ved Lommerne og 
Haandleddene. Hertil Brystdug (Vest) af samme Stof, ogsaa med Knap
per ved Lommerne, som Regel i samme Farve. Vadmelstøjet var ensfar
vet brunt, højrødt eller mørkeblaat. Drejlstøjet var flerfarvet men med 
brun, grøn eller mørkeblaa Bundfarve med Blomster eller Striber; Stri
berne var tre- eller flerfarvede og kunde, ligesom Blomsterne, veksle med 
Bundfarven. Paa hver Hofte fandtes et lodret Læg i Tøjet. Brystdugen 
(Vesten) var af Vadmel eller Drejl i de samme Farver, undertiden dog i 
forskellig Farve; den var ærmeløs, men iøvrigt af Trøjens Snit. Begge 
havde Lommer med tungede Klapper. Stadsbukserne var af Skind, of
test Faareskind, pyntet med kulørte Stikninger, Ornamentfigurer og ud
tungede Skindstrimler; til daglig Brug var de af Vadmel eller Blaarlærred. 
Til Kørebrug brugtes undertiden en ugarvet Faareskindpels uden Overtræk. 
Trøjen bares kun ved festlige Lejligheder; til daglig Brug brugtes alene en 
ærmeløs Bul, der om Vinteren var forsynet med strikkede Ærmer. Paa 
Festdage yderligere en særlig lang Frakke eller Kofte af højrødt, blaat eller 
brunt Vadmel eller af Drejlstøj. Mest særegen for denne Egn var den fine 
Udsyning paa Skjorternes Kraver, Akselstykker og Haandlinninger. Kra
ven var større end her. Paa Hovedet bares en bredskygget, sort Filthat 
med rund Pul eller den stribede eller røde Tophue, om Vinteren rund 
Kabuds af sort Vadmel eller Skind, der kunde slaas ned om Halsen.
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Ogsaa her afløstes denne Dragt omkring 1840 
—50 af Stumptrøjemoden med 2 Rækker Knap
per og med lange sorte Bukser og halvlange 
Støvler. Trøjen og Vesten beholdt de samme 
Mønstre og Farver og havde begge Opslag og 
Krave, Trøjen syedes dog senere af sort Vad
mel; samtidig tabte de fint syede Skjorter de
res Betydning, da der brugtes baade et hvidt 
og et sort Tørklæde om Halsen. Paa Hovedet 
bares en sort Silkehat eller Kasket. Som Over
tøj en betrukken Pels, en Kappe eller en Che
nille. Hertil kom nu Bomuldsparaplyen. Mer
skumspiben afløste Kridtpiben.

Af denne korte Oversigt fremgaar det vel, at 
det maa antages, at der findes visse Smaaejen- 
dommeligheder som Særkende for de enkelte 
Egne, men nogen nøjere Udredning heraf er ikke

Fig. 48. Amagerbonde 1683. ni. Tid. mujjg U{jen en indgaaende Undersøgelse af de 
bevarede Dragter, hvilket imidlertid ligger udenfor dette Arbejdes Plan.

Hovedsagen er, at Mandsdragten paa Sjælland indenfor Mands Minde 
i det væsentlige synes at have været ens og at have gennemløbet den 
samme Udvikling omtrent til samme Tid.

Men søger vi længere tilbage i Tiden og først 
til Amager, faar vi at vide1), at fra Aaret 1684 
til ca. 1800 bestod Dragten dér af en kort og 
stramtsluttende Trøje med et ganske lille, ud- 
staaende Skød og af korte, meget vide, ja 
kuglerunde Bukser; dette var Flasketrøjemo- 
den fra Begyndelsen af det 17. Aarh. (S. 66). Den 
dér brugte mærkelige Hue, lavet af blaat, flos
set Garn, var i det 17. Aarh. meget almindelig 
Mode. Med denne Mode (Fig. 48) har vore Drag
ter i det væsentlige intet til fælles.

I Tiden omkring Vornedskabets Ophævelse
’) Bernhard Olsen: Den sjællandske Nationaldragt og dens 

Forandringer i de sidste 300 Aar. Ill. Tid. XX. Bd. S. 327. Fig. 48 
er taget fra et Billedværk, kaldet Fr. V.s Atlas, paa det kgl. Bibi, 
og fra Pontoppidans Afhandling om Amagerne i Videnskabernes 
Selskabs Skrifter fra 1747.

Fig. 49. Sjællandske Bønder. 
O. 1700. Ill. Tid.
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(1702) bestod den sjællandske Bondedragt af en meget lang, enradet Over
kjortel, der naaede til Knæene; derunder bares en kort Trøje og ret vide, 
men dog langt fra kuglerunde Bukser. I denne Dragt gik Bønderne paa Hol
bergs Tid klædt. Den var paa det nærmeste Modedragten fra ca. 1600, men 
havde optaget Kjortlen fra Fr. Ill’s Tid (1660) (S. 67 og Fig. 49). Efter 
Bernhard Olsen1) optraadte omtrent et 
Aarhundrede senere, ved Tiden omkring 
Stavnsbaandets Løsning (1788) og Udskift
ningen, blandt de sjællandske Bønder en 
Dragt, der yderst bestod af den store, 
bredskødede, mørkebrune Vadmelskjor
tel, »Brunkjol’«, der dog kun benyttedes 
til Stads, derunder en lang Trøje af Skind 
eller Vadmel med toppede Metalknapper 
og inderst Brystdugen (af højstribet Hver
garn eller Kalamank), der ligesom Trøjen 
naaede til Knæet, men i Modsætning til 
denne var ærmeløs. Trøjen kunde ogsaa 
være af højstribet Tøj eller Kalamank.
Dette var Moden fra Aar 1700 og de nær
mest følgende Aar (S. 69), selvfølgelig, som 
altid, tillæmpet efter Bondens særegne 
Krav (Fig. 50 og 33). Med Bondens Trang 
til at bære saa mange Lag som muligt 
— i Tøjet havde man da en stor Del af 
sin rørlige Formue, og med denne har 
Mennesker altid holdt af at vigte sig —
kunde han endog bære flere Trøjer Og Fig. 50. Bonde fra Roskildeegnen (ca. 1806). 

flere Brystduge, enten det saa var Vinter Stlk af Senn-
eller Sommer, og de skulde alle kunne ses, den ene under den anden. 
Dette Træk kommer atter og atter igen, baade for Mænds og Kvinders 
Vedkommende, i flere Landes Folkedragter, f. Eks. i Sverige og Norge 
og Tyskland; det var iøvrigt noget, som ogsaa Renæssancens Mode
herrer yndede svært. Derfor ironiserer Junge2) ogsaa over, at man til alle

') Bernhard Olsen: Den sjæll. Nationaldragt og dens Forandr, i de sidste 300 Aar. Ill. Tid. XX. Bd. 
S. 337. Fig. 49 efter Basrelief paa Rosenborgs Riddersalsloft, hvor Vornedskabets Ophævelse 1708 for
evigedes af Frederik IV i legemsstore, veludførte Figurer.

2) Joachim Junge : Den nordsj. Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog. Sidste Udg. ved 
H. Ellekilde. 1915. S. 155 (Danmarks Folkeminder Nr. 13). (1. Udg. kom 1798.)
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Fig. 51. Sjællandske Bønder 1583. Ill. Tid.

disse mange Lag bar hvide 
Lærredsbukser uden Foer ; 
til Bryllupper trak man da 
yderligere oven paa de 
mange Lag en sort Vad- 
melskjol’ med Sølvknap
per1). En Storbonde bar 
endog en Hat ovenpaa Hu
en, noget, der iøvrigt og
saa var Mode i det 16. Aarh. 
(S.63og67ä). PaaJuNGEsTid 
(Slutningen af det 18. Aarh.) 
bar man iøvrigt paa Ho

vedet til daglig en ulden, strikket Hue, ved Gilder en lavpuldet Filthat8). 
Paa Rejser og i daarligt Vejr brugtes derimod en Kabuds, der kunde 
slaas ned om Ørerne.

LÆVN FRA DE MIDDELALDERLIGE MODER

Fig. 52. Middelalderlige Dragter. Kalkmaleri i Herstedvester Kirke.

Naar man undtager Adelen og det fornemme Borgerskab, har der næppe 
været stor Forskel mellem Bybefolkningens og Landbefolkningens Klæde
dragt, Sæder og Skikke før det 16. Aarh.1). Den middelalderlige Dragt 
vedblev Almuen paa 
Landet sikkert at bru
ge endnu længe efter, i 
hvert Fald til omkring 
Aar 1700, hvilket kan 
paavises saavel fra 
talrige Kalkmalerier i 
vore Kirker som fra 
andre Billeder; i Norge 
holdt den sig sine Ste
der endnu omkr. 17505).

') Joachim Junge: anførte 
Sted, S. 162.

2) Troels Lund : Dagligt Liv.
IV. Bd. S. 144.

3) Junge: S. 186.
4) Bernh. Olsen: anf. Sted,

S. 326.
5) Visted: anf. St. S. 78.
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Fig. 53. Maria forer Jesus i Skole. 
Kalkmaleri i Tuse Kirke.

Et af de ældste, utvivlsomme Billeder af danske Bønder er fra 1583 og 
forestiller en Pløjescene (Fig. 51)'); vi ser her Bønderne med Broge, naa- 
ende til Anklerne, og en kort, middelalderlig Kofte; men fra Renæssancen 
har de laant Pibekraven og den halvhøje Hat med Skygge. Paa et Kalk
maleri i Herstedvester Kirke paa Sjælland ser vi en Mand med den lange 
middelalderlige Kjortel; hans Broge er faldne ned, hvilket ofte ses paa 
Billederne, det var jo ikke let at holde disse lange, til Hofterne naaende 
Beklædningsstykker oppe; paa Hovedet bærer han en Tophue (Fig. 52). 
Billedet viser da, at dette Beklædningsstykke 
gaar meget langt tilbage. Den anden Bød
dels Kjortel er kortere, og han bærer en 
Kabuds. Paa et Kalkmaleri i Tuse Kirke fra 
Slutningen af Middelalderen ses Læreren 
og tre Peblinge iført den middelalderlige 
Dragt med store Tophuer (Fig. 53). Der kan 
derfor ikke være nogen Tvivl om, at vi i 
Tophuen har et Lævn fra Middelalderens 
Dage og maaske længere tilbage endnu 
(jfr. S. 63). Det er saaledes urigtigt at an
tage, at den stammer fra Revolutionstidens 
Frihedssymbol2). Jeg skulde ogsaa tro det 
muligt, at den runde middelalderlige Hue, 
der syedes af Kiler (Fig. 35, jfr. S. 74), er 
omdannet til den gamle Bondekabuds, 
hvis »Smøg« til at slaa ned over Halsen 
(Fig. 33 og 50) maaske kan være et Lævn 
fra den gamle Strudhætte (S. 63), eller en Overgangsform til denne3) (jfr. 
Fig. 35 og 52 samt Fig. 36, første Danser fra venstre). Endnu et af vore 
Folkedragters Beklædningsstykker synes at kunne føres tilbage til Middel
alderens Dragt; det er Brystdugen (Bullen), der skal være den middel
alderlige korte Kjortel, som efter Trøjens Indførelse blev til Underklæd
ning (jfr; S. 66)4) ; allerede i Renæssancen blev den delt fortil og her hægtet 
eller forsynet med Knapper samt, senere, med Lommer; den bares dog 
dengang ikke af alle, men førte allerede da Navnet »Brystdug«5). Hermed 
er det godtgjort, at den er et meget gammelt Klædningsstykke, uagtet den 

') Det er en Vandfarvetegning i Jakob Ulfelds Jordebog. Eft. Kopi i antikvarisk-topograf. Arkiv.
2) K. Visted: anf. St. S. 89.
’) Formen synes i alt Fald at gaa tilbage til det 15. Aarhundredes Hætte (jfr. Visted: anf. St. S. 46f.). 
4) Visted: S. 85. 6) Troels Lund: Dagligt Liv, IV, S. 133.
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ellers ingen Rolle spiller i Modedragterne senere. Dette gamle Klædnings
stykke forsvandt hos Bonden først langt ind i det 19. Aarh., da det ende
lig blev afløst af den nu brugelige Vest, ja maaske holdt Røsnæsbonden 
endnu længere fast ved den, hvis det kan antages, at det er den, som 
han senere omdannede til Undertrøje (jfr. S. 41). Denne er vel i hvert Fald 
en Efterkommer af den middelalderlige Underkjortel.

Det S. 33 omtalte »Bindeliv« fra Røsnæs, hvis Stof og øvrige Udstyr 
vel giver det et ungt Præg, har imidlertid gamle Slægtninge. Et Beklæd
ningsstykke af samme Navn omtales allerede i det 16. Aarh. Det hedder 
saaledes i en Andagtsbog fra 1578: »Naar Du tager Din Skjorte paa, da 
kom Kristi Uskyldighed ihu. Naar Du lægger Din Brystdug, Uldenskjorte, 
Bindeliv, Trøje eller Livkjortel paa, saa tænk paa den Retfærdigheds 
Kraft, hvorom Paulus taler«1). Og Kvinderne bar da under Kjortlen kun 
et løst Livstykke, den saakaldte »Bindetrøje«; den svenske Dronnings 
Jomfruer havde saaledes i 1540 »Bindetrøjer« af Sardug2). Men utvivlsomt 
gaar dette Beklædningsstykke tilbage til Middelalderen; de da brugte Be
klædningsdele, der blev trukket over Hovedet, blev i den senere Middel
alder ofte opskaarne i den ene Side. Skønt kun et enkelt og tilmed meget 
ungt Eksemplar af dette løjerlige Stykke synes bevaret, maa det dog an
tages, at det ingensinde i de mange forløbne Aarhundreder kan være 
gaaet helt af Brug.

Endvidere har Bonden op til Midten af forrige Aarhundrede holdt ubrø
deligt fast ved Middelaldermodernes lange, naturlige Haar; aldrig lod 
han sig friste af de unaturlige og hæslige Parykmoder. Ligeledes har han 
i samme Tidsrum holdt fast ved, at Ansigtet i alt væsentligt skulde være 
skægløst. At Faareskindskavajen oprindelig stammer fra den middel
alderlige Kappe, der i lignende Form ogsaa brugtes i Renæssancen, turde 
være muligt, vel endog sandsynligt.

LÆVN FRA RENÆSSANCENS OG ENEVÆLDENS MODE FRA 1660
Selv om man da kan sige, at med de middelalderlige Moder har vore 

Folkedragter intet væsentligt Slægtskab, saa indeholder de dog ikke helt 
uvæsentlige Lævn, der mere eller mindre sikkert stammer herfra. Dette 
kan derimod i langt mindre Grad siges om Renæssancemoderne, der 
dog tidligere har præget Folkedragterne (jfr. S. 76 f.). Fra disse stammer 
dog maaske den høje Cylinderhat (Fig. 51) og Skjortekraven. Denne 
sidste naaede dog paa disse Egne ikke nær den Størrelse eller fine Ud-

') Troels Lund: Dagligt Liv, IV, S. 133.
s) Samme: S. 135 og Noten S. 253.

80



MANDSDRAGTERNES HISTORISKE STILLING

smykning som paa Hedebodragterne (S. 75), om vi end paa Holbækegnen 
finder ret rig Udsyning paa Skjorterne. Fra Renæssancen stammer sikkert 
ogsaa de toppede, halvku gie formede Sølvknapper, der allerede ved Aar 
1700 begyndte at blive flade i Modedragten (S. 67), samt Skikken kun at 
have én Lomme i højre Side af Bukserne (S. 66). En anden Brugsgen
stand hidrører formentlig ogsaa fra den Tid: Ørenringene, som man kan 
se enkelte Mænd bære; paa Sejerø ses de hos ret mange endnu; de er 
ganske tynde og er af Guld eller undertiden af Bly. I Midten af det 16. 
Aarh. blev det Mode1), at Mænd skulde gaa med Ørenringe; i Slutningen 
af det 18. Aarh. lavede Bønderne i Nordsjælland dem undertiden af 
»Kirkebly« og bar dem som en ondtafværgende Amulet og som Middel 
mod Tunghørighed.2)

Ingen af vore Trøjer har Flasketrøjens karakteristiske Snit, ingen har 
den ligesaa karakteristiske Udsmykning paa Skuldrene, ingen af vore 
Bukser er vide, som dengang. Men ligesom denne Mode har været optaget 
af Bondestanden her paa Sjælland (Fig. 48), har man ogsaa fra Norge og 
Sverige bevarede Dragter og andre sikre Vidnesbyrd, der viser, at Renæs
sancemoden ogsaa har været optaget af Bondestanden der. Men Renæs
sancens Modeudskejelser har Bonden sikkert aldrig i synderligt Omfang 
deltaget i, trods samtidige Moralisters Vidnesbyrd3). Det er vel ogsaa nok 
tvivlsomt, om Bonden har baaret Pibekraven, som Fig. 48 og 51 viser.

Derimod har Bonden øjensynligt snart optaget den lidt yngre Kjortel 
fra 1660 (S. 67, Fig. 49) og af den skabt den »Brunkjol« (S. 77), der, omend 
Farven senere ændredes, dog beholdt ikke blot sin Længde og sit Snit nogen
lunde uændret (Fig. 50 og 33), men ogsaa sin Stilling som Bondens fornemste 
Klædningsstykke, der, i hvert Fald i dens senere Levetid, kun brugtes 
ved særlig højtidelige Lejligheder (jfr. S. 49 og 56), indtil ind i Begyndel
sen af det 19. Aarh. Her paa Egnen var Kjol’en i det undersøgte Tidsrum 
jo overvejende af blaa Farve (S. 56), der tilmed var frembragt ved Farv
ning i den kostbare Indigo ; men den kunde dog her undertiden være brun, 
sort eller graa, ligesom den ogsaa har kunnet være rød, hvad Originalen 
til Fig. 50 viser. Man lægge Mærke til de store Ærmeopslag, der er karak
teristiske for Kjol’en, samt til de tætstillede Knapper, der naar helt ned til 
nederste Rand. Snittet bagpaa ses godt af Fig. 33. Begge er dog forholdsvis 
korte, men Kjol’en var da ogsaa begyndt at synge paa sit sidste Vers.

Troels Lund: Anf. Sted. S. 173 og 233.
2) Junge, S. 190 og 210. Junge nævner dem som en tilsyneladende dagligdags Ting i hans Omtale 

af Bondens Overtro.
3) Jfr. Troels L.: S. 207 f. og 256.
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Ogsaa Halskluden fra Fr. Ill’s Tid (S. 68) gik over i Bondens Dragt, men 
dog først efter Aar 1700; den bandtes dengang, som senere, fortil. Derimod 
optoges Renæssancens ny Mode med de strikkede Strømper ikke i Folke
dragten (S. 66); dette skete først i 18. Aarh., efter at de havde været Mode 
i 200 Aar. Derimod viser »Elledetrøjens« Snit ved Folderne i Skødets 
Sider, ved Sømmenes Beliggenhed og rette Forløb og ved den nedad luk
kede Split i Skødets ene Sidesøm afgjort hen paa »Vesten« fra Frederik 
Ill’s Tid.

LÆVN FRA MODEN FRA BEGYNDELSEN AF DET 18. AARH.
Denne var jo ikke noget skarpt Brud med den forrige fra 1660 (S. 69), 

og den holdt sig jo Aarhundredet ud. Fra den stammer vor »Langtrøje- 
mode« i alt væsentligt med de ovenfor nævnte Undtagelser for Enkelt
heders Vedkommende. Kjol’en brugtes jo saa sjældent, at den i Grunden 
ikke prægede Dragten i Almindelighed, enten det saa var Søndag eller 
Søgn. Ogsaa Splitten nedadtil i Skødets Sidesøm fandtes paa denne Mode; 
i vor Folkedragt er den et afgjort unyttigt Lævn, da Bonden jo ikke gik 
med Kaarde. Ogsaa Lommeklappernes karakteristiske Form paa Mode
dragterne, der allerede optraadte 1700 (S. 69), genfindes paa vore. Vore 
Folkedragters Bukser har ligeledes ganske denne Modes Snit, ligesom 
Skoene med Spænder og de kulørte Strømpebaand med Sløjfen vendende 
udad er Lævn herfra. Den trekantede Hat synes Bonden derimod ikke 
at have efterabet paa disse Egne, saa lidt som han trods Moden svig
tede sin Kærlighed til Renæssancens toppede Sølvknapper; deres Antal 
skulde jo gerne være saa stort som muligt, da de var Udtryk for hans 
Formuenhed; derfor anbragtes de saa urimelig tæt, derfor anbragtes de 
paa Lommeklapper og Haandlinninger, de fleste af sidstnævnte ganske 
til Unytte, da Knaphullerne kun er antydet ved Udsyning, ikke udskaarne. 
Vi ser ogsaa, at ligesom Modens »Vest« aftog i Længde, og dens Knapper 
efterhaanden indskrænkedes til den øvre Del, saaledes tager vore Trøjer 
(og dermed Brystdugen) ogsaa af i Længde, ligesom Knapperækken aftager 
i nogen Grad. Ogsaa Sidesømmene rykker nedadtil om paa Ryggen. I 
Brystdugen optog man derimod det 18. Aarhundredes helt flade Knapper. 
Maaden, hvorpaa Knapperne anbragtes, er iøvrigt ældgammel. De hvide 
Strømper er et Lævn fra Kavallerernes hvide Silkestrømper i det 18. Aar- 
htmdrede (jfr. S. 70), paa hvilke der ogsaa var Svikler, som nu atter er 
blevet Mode.
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LÆVN FRA REVOLUTIONSMODEN
Vor »Stumptrøjemode« har optaget meget af den engelske Mode og de 

franske Revolutionsmoder fra Slutningen af det 18. og Begyndelsen af det 
19. Aarh. (S. 70 f.), men ingenlunde slavisk og med ikke ringe Selvstæn
dighed, hvilket har betydelig Interesse til Forstaaelse af Spørgsmaalet om, 
hvorledes Bonden i det hele taget har optaget de ny Moder, han efter
lignede.

Trøjen er øjensynligt den ny Frakke; den har dennes Krave, Opslag, 
to Rader Knapper og ret smaa Lommer uden Klapper. Og ikke mindst 
er Sidesømmenes stærkt buede Form (S. 37 f.) bevisende, uagtet Trøjen ikke, 
som Frakken, kunde gives Taille, dertil var den for kort, og knappet blev 
den sikkert ikke. Men Bonden var her radikalere end Revolutionen selv: 
han skar Skøderne helt af, uagtet Trøjen ikke engang kunde dække Bagen.

Vesten ligner endnu mere den gamle af Revolutionen omdannede »Vest« ; 
ogsaa den fik Opslag, Krave og to Rækker blanke Knapper samt smaa 
Lommer uden Klapper; ogsaa den fik Ærmerne skaarne af. Men dog viste 
Bondens Selvstændighed sig ogsaa her: han kunde ikke faa sig selv til 
at sætte tarveligt Foerstof i Vestens Ryg, der fremdeles bestod af samme 
Tøj bagpaa som forpaa. Det er i saa Henseende betegnende, at da Mode
herrerne paa Landet senere, sammen med Indførelsen af Skødefrakken, 
ogsaa indførte denne Ændring i Vesten, blev Bærerne af saadanne Veste 
haanet med Talemaaden: »han har Guds Velsignelse forpaa, men Gud 
bedre det bagpaa« (S. 46).

Endvidere synes det, at Bonden paa Røsnæs paa en vis Maade bibe
holdt den gamle Brystdug, der blev til Undertrøje, efter at han havde 
skaaren den af forneden og forsynet den med Ærmer, (jfr. S. 41); den 
vedblev at være kraveløs og at have én Række Knapper. Derimod havde 
den gamle Kjol’ (justaucorps), som Frakken afløste, fra nu af udspillet 
sin Rolle i Folkedragten.

Endelig var Bonden sen i Vendingen med at antage Revolutionens lange 
Benklæder, han vedblev endog lige op mod 1850 at bruge Buksemoden 
fra 1700; og de hvide Strømper og Spændeskoene bibeholdtes en Tid. 
Først ca. 1870 havde Tophuen endelig udspillet sin Rolle.

Dette Dragtskifte ligger saa nær op mod vor Tid, og der er bevaret saa 
mange Dragter fra denne Folkedragternes sidste Levetid, at man nøje 
kan paavise, at om nogen blank Antagelse af en ny Mode var der ikke 
Tale, tvertimod viste Bonden en betydelig Selvstændighed, alene hvad
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Snittet angaar. Man tør sikkert ogsaa slutte, at noget lignende ogsaa tid
ligere har præget Bondens Ændringer af sin Dragt.

Den Chenille, som i ældre Tid har været brugt som Overklædning af 
enkelte Bønder, er iøvrigt ogsaa et gammelt Klædningsstykke, som stam
mer fra Renæssancens Kappe, der maaske er udviklet fra Middelalderens 
Skulderkrave, efter at denne var skilt fra Strudhætten (S. 74 og 63). Che
nillen forlængedes ved det 18. Aarhundredes Slutning og fik Ærmer, 
hvorpaa den i Beg. af 19. Aarh. fik flere Slag.

Med mere eller mindre Sikkerhed kan det da herefter fastslaas, at i 
vor ældre Folkedragtmode var Kjol’ens nærmeste Slægtning Overkjortlen 
(justaucorps) fra Fred. Ill’s Tid (1660) og senere, medens Langtrøjen er 
Modens Vest fra ca. Aar 1700, og Brystdugen er den omdannede middel
alderlige korte Kofte, ligesom Undertrøjen gaar tilbage til samme Tid, 
hvilket Tophuen og den gamle Kabuds med Smøg sikkert gør. Bukserne 
er i Snittet Moden fra det 17. og 18. Aarh ; medens de hvide Strømper 
og Spændeskoene er Moden fra det 18. Aarh., var de blaa Strømper, der 
tidligere har været ret almindelige her, vel snarest et Minde om en af 
Strømpernes Yndlingsfarver i det 17. Aarh. Strømpebaandet har ligeledes 
sin Forløber i det 17. og 18. Aarh.s Modedragter, medens Maaden at binde 
Halstørklædet paa alene viser tilbage til det 17. Aarh.

I vor yngre Folkedragtmode er Trøjen derimod Revolutionstidens ny 
Frakke, ligesom Vesten er dennes Vest, om end foreløbig med Reminis
censer fra tidligere Aarhundreder. Buksernes Snit er fremdeles længe det 
18. Aarh.s; naar de her saa ofte er af fint, gult Hjorteskind, kan dette 
mulig føres tilbage til Wertherdragten, ligesom de halvlange, om end 
kraveløse, Støvler. Derimod er Undertrøjen vel den middelalderlige Un
derkjortel, paa Røsnæs mulig den gamle Brystdug, behørig omformet, og 
den middelalderlige Tophue brugtes fremdeles til de egentlige Folkedragters 
Ophør. Cylinderhatten er vel derimod Moden fra Revolutionstidens Begyn
delse, mulig viser den dog længere tilbage, til Renæssancens Tid. Og frem
deles holdt man op til Folkedragternes Ophør urokkeligt fast ved Middel
alderens Skægløshed og naturlige Haar, der endog godt ind i forrige Aar- 
hundrede kunde være langt. Endelig synes Skjorten først at være kommen 
i ret almindelig Brug i Slutningen af det 18. Aarh., og som Natdragt er den 
først kommen til almindelig Anvendelse et godt Stykke ind i det 19. Aarh.

Hidtil er der kun talt om Klædedragtens Snit. Men ogsaa i Stoffets Art 
og i Farverne gemmer der sig Lævn fra tidligere Tider. Saaledes er det
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slaaende, at Folkedragterne altid lavedes af Uld helt igennem; utvivl
somt lige fra Oldtiden har Bonden trofast holdt fast herved, ligesom 
man sikkert stedse i alt væsentligt selv har forarbejdet Stofferne til 
Tøjet. Dette Forhold skyldes naturligvis delvis praktiske Hensyn, delvis 
Bekostningen ved at købe kostbare, købstadsforarbejdede, maaske uden
landske Stoffer. Men et mere »ideelt« Synspunkt kan ogsaa have gjort 
sig gældende. »Den samme Smag, der saaledes i det 13. Aarh. bevægede 
»Kongespejlets« Forf. til at advare Kongens Omgivelser mod at vise deres 
Linned: »Lad altid din Skjorte skære et godt Stykke kortere end din 
Kjortel, thi ingen høvisk Mand kan pynte sig med Hør og Hamp«, den 
Smag har endnu Aarhundreder efter haardnakket gjort sig gældende i et 
bredere Folkelag«, skriver Troels Lund1).

Uagtet Linned har været almindelig brugt her siden Aar 1600 og har 
været kendt allerede i Oldtidens Dage, er det dog først henved Aar 1800 
kommen rigtig i Brug hos Bondestanden; det ligger heller ikke synderligt 
længere tilbage end Mands Minde, at Bonden tog sin Skjorte af, naar han 
gik til Sengs, hvor han efter gammel Sæd skulde være nøgen. Det er ud 
fra samme Følelse, at Talemaaden om Brug af Linned til Vesteryggen 
er bleven til (S. 46).

Derimod har Modens Bærere gennem Tiderne brugt mange kostbare 
Stoffer; ikke blot har man brugt dyrt engelsk og flamsk Klæde, men ogsaa 
Fløjl, Silke, Damask, Brokade og Atlask, Stoffer der tilmed undertiden 
kunde være sølv- og guldindvævede, silkebroderede eller trykket med Blom
sterornamenter. Af Pelsværk har man brugt Maar, Hermelin, »Graaværk« 
(d. e. Egernskind) og andre kostbare Pelssorter; mest pragtelskende var 
Renæssancen, og da synes endog Bonden at være bleven smittet i nogen 
Grad2); senere er dette næppe sket3).

Og de mange Lag, man bar, er ligeledes gammel Mode, som Bonden 
holdt fast ved siden det 16. Aarhundrede4).

Ogsaa de stærke Farver, som ses i de fleste af vore Folkedragter, Mænds 
som Kvinders, og som iøvrigt ogsaa giver sig til Kende i andre Landes 
Folkedragter, kan føres tilbage til Middelalderens og Renæssancens store 
Forkærlighed for stærke Farver og brogede Klæder, der endda var langt 

*) Anf. Sted. S. 8.
2) Troels Lund: Anf. St. S. 177 f. Bondens Faareskindskavaj var dog ikke Luksus, den har vel været 

i Brug siden Oldtiden.
3) Det hedder vel i Forordn, af 12/3 1783: »Saasom Overdaadighed i Bondestanden paa nogen Tid

har tiltaget, dels i Mad og Drikke, dels i Klædedragt, saa at Bønderne ikke lader sig nøje med de 
Ting, som Landet frembringer, men paa sine Steder er yppige med ... Klæder af fremmede Tøier...«. 
Dette har sikkert ikke gældt denne Egn. 4) Troels L. : S. 133.
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mere brogede end vore Folkedragter, saa de i vore Øjne vilde være smag
løse. Senere blev Modedragterne ofte ret mørke, saaledes den spanske 
Mode, men den sorte og mørkeblaa Farve hører dog væsentligst forrige 
Aarhundrede til; disse Farver optog Bonden hurtigere paa nogle Egne 
end paa andre; paa Røsnæs holdt man saaledes til det sidste, indtil Aar- 
hundredets Midte, fast ved de stærke Farver, hvorimod man udenfor 
Røsnæs snart efter 1800 gik over til at bruge mørkeblaa Trøjer eller til 
endog at lade hele Dragten være blaa (S. 39 og 58). Ejendommeligt er det, 
at Forholdet er ganske omvendt for Kvindedragternes Vedkommende.

Bernhard Olsen har formuleret de »Love«, hvor efter Forandringerne i 
Mands-Folkedragterne skal være fuldbyrdet, saaledes1): De er opstaaet 
med Mellemrum af et Aarhundrede2), ikke ved sukcessive, uophørlige 
Smaaændringer, som Modedragterne, men ved en pludseligere Over
gang fra den ene Grundform til den anden; og hver Overgang er først 
blevet gennemført, efter at Moden fuldstændig var aflagt i Købstæderne. 
De er ikke opstaaet som et selvgroet Træ, uafhængig af Modens trivi
elle Paafund, men er en Fortidsmode, der er gaaet over i fossil Til
stand.

Den sidste Lov er utvivlsomt rigtig, de andre turde være urigtige. Saa
ledes vedblev de middelalderlige Moder vist i det væsentlige at være 
herskende længe efter Aar 1600, selvom de ny Renæssancemoder nok 
hist og her trængte frem ogsaa i Bondestanden; og nogle middelalderlige 
Beklædningsgenstande holdt sig endog meget længe. Og den Folkedragt, 
der efter Bernhard Olsens Opfattelse blev Mode Aar 1800, vor Langtrøje- 
mode, maa i Henhold til Dødsboregistreringerne, hvorfor der her er gjort 
Rede, være opstaaet senest Aar 1750, maaske ret længe før. Af Rosenborg
billedet, som Bernhard Olsen selv har fremdraget, fremgaar det jo ogsaa, 
at Dragten hos Bønderne paa Holbergs Tid ikke blot bestod af den korte 
Trøje og de ret vide Bukser fra ca. 1600, men ogsaa i sig havde optaget 
den ny lange Overkjortel fra Fredr. Ill’s Tid (1660), sammen med hvilken 
Modeherrerne brugte en lang »Vest«. Og Korttrøjemoden indførtes fak
tisk i Løbet af de første 20 Aar af forrige Aarhundrede, altsaa kun faa 
Aar efter Modens Opkomst, men optoges jo ingenlunde uændret, heller

') Bernhard Olsen: Ill. Tidende, XX Aarg. S. 340.
2) »Omtrent Aar 1600 saa en sjællandsk Bondemand ud som en Adelsmand eller Borger Aar 1500; 

Aar 1700 som de samme Stænder i Aaret 1600, og i Aaret 1800 endelig som Moden var i Aaret 1700« 
(Anf. Sted. S. 339).
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ikke hvad Snittet angaar. Selv om Bonden vel nok da har været hurtigere 
i Vendingen end tidligere, turde det dog paa Forhaand være det sand
synligste, at han ogsaa tidligere har optaget Købstadmoden, medens 
denne endnu har været i fuldt Flor, omend ikke ligestraks ved dens Op
træden, naar han overhovedet har ladet sig paavirke af den, hvilket som 
Regel ikke har været Tilfældet. Hvordan han skulde have baaret sig 
ad med at optage en Mode, naar denne »fuldstændigt var aflagt i Køb
stæderne«, synes ogsaa uforstaaeligt. Men selvom enkelte har været hur
tige i Vendingen med Antagelsen af ny Moder, maa det dog formodes, 
at den almindelige Antagelse er gaaet ret langsomt for sig. Det maa nem
lig erindres, at Dragterne repræsenterede en stor Kapital, og Stadsdrag
terne kunde vare Livet ud, Tøjet var jo anderledes stærkt og godt end 
det, der nu som Regel købes; de gamle, der havde faaet deres Dragter, 
inden den ny Mode, der opkom, efterlignedes, vedblev sikkert at bruge 
dem til deres Død, medens de helt unge maaske straks antog Moden. 
Mindst en Menneskealder vil der da sikkert være gaaet med, inden den 
ny Mode helt har kunnet trænge igennem. Her paa Egnen brugtes saa- 
ledes Langtrøjen endnu af de gamle over 50 Aar, efter at Stumptrøje- 
moden var begyndt at trænge ind. Det vil da heller ikke være muligt 
at nævne noget bestemt Aar for den nye Modes Sejr. Udfra Kendska
bet til Bondens hele sjælelige Indhold kan det ogsaa paa Forhaand anses 
for givet, at han ikke smider sin Kapital væk, fordi Moden kræver For
andringer; hans Tøj lod sig næppe sy om efter Modens Krav, som nu; 
ingen af vore bevarede Dragter eller Beklædningsdele tyder paa, at noget 
saadant er sket.

Bondens Stilling til de ny Moderetninger maatte være og var da og
saa i høj Grad præget af Træghed. Denne Træghed var sikkert ikke 
blot ubevidst, men ogsaa bevidst, ogsaa villet udfra Almuesmandens dybt 
konservative Sindelag og udfra hans Anskuelser om det passende. Der
for var der mange Købstadmoder, og derimellem de mest smagløse, 
de vildeste, de unaturligste, der intet Indtryk gjorde paa ham, i hvert 
Fald ikke et saadant Indtryk, at han vilde antage dem, hvorimod den 
øvrige Befolkning, der nogenlunde havde Raad til at følge Modens ofte 
ubegribelige Luner, i en ganske anderledes Grad var dennes Slaver og i 
en ganske anden Grad var hurtige i Vendingen med Antagelse af alt nyt, 
fordi det var nyt. Et historisk Vidnesbyrd om denne Bondens inderste 
Stilling til de ny Moder kan anføres fra Vingåker Sogn i Södermanland 
i Sverige, hvor Bønderne 23. Jan. 1693 vedtog følgende Beslutning:
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»Om klädedräckten blef enhälleligen slutit och för godt funnit, at alle af bonde
ståndet förblifva vid Wingåkers gambla dräckt, warande ingalunda tillåteligt, at 
någon brudgumme af samme stånd teer sig fram i brudstolen, utan Wingåkers 
klädebonat. Smala skoklackar (d. e. Støvlehæle), som unge drängar (d. e. Karle) 
nyligen med församlingens stora missnöije hafva tagit före at bruka, skola afskaf- 
fas, och stadiga och alfwarsamma åter uptagas. Och såsom mycken osed i kläde
dräckten härkommer mehrendels af en part lättsinnige, ostadige, wispsinte och 
högfärdige skräddare och skomakare; ty til förekommande af en sådan osed i 
kläder, är af hela församlingen enhälligt för godt och hälsosampt funnit, att Skrä- 
dare och Skomakare ingalunda, skola fördrista sig til at giöra andra kläder och 
skor än som kyrkioherden och församlingens 24 älsta känna för goda och tiän- 
liga. Skulle Ämbetsmännerna (d. e. Haandværkerne) annorlunda göra, så hafva the 
icke allenast ingen macht at therföre fordra någon betalning, utan och skola af kyrkio
herden och församlingens älste i sochnestugan alfwarligen tiltalas och näpsas«.

Allerede 1749 vedtog de gode Vingåkersmænd paany aldrig at forandre 
den gamle Dragt og opnaaede endog kongelig Stadfæstelse herpaa — mod 
en Bod for Overtrædelse aarlig til Kirken paa 6, for Kvindernes Vedkom
mende dog kun til 3 Daler Kobbermønt1). Ungdommens Lyst til Foran
dringer ophørte dog ikke, og Mandsdragten ændredes da ogsaa der — 
som her.

Foran er allerede anført et Vidnesbyrd fra disse Egne om, hvorledes 
man i Indførelsen af de ny tarvelige Vesterygge saa noget, hvorover man 
vel snarest gjorde sig lystig, men som dog aabenbart føltes som noget 
højst urigtigt. Det er ogsaa anført, at endnu for 60 Aar siden var det ikke 
velset, at en Tjenestekarl mødte med skægget Ansigt; han havde derved 
ligesom stillet sig selv udenfor Bondestanden (S. 35).

Det er heller ikke rigtigt, at Klædedragtens Grundform ændredes 
paa een Gang, naar en ny Folkedragt opstod. Det maa vel anses for 
rigtigt, at enkelte Dele af Dragten ændredes paa en Gang, idet de ny 
Moders Snit efterlignedes, og i saa Henseende kan det ogsaa siges, at 
Mændene var større Slaver af Moden end Kvinderne, hvis Dragter, som 
det senere skal vises, ændredes langt mindre og langt mere umærkeligt 
end Mændenes. Man plejer jo ellers at beskylde Kvinderne for at være 
større Slaver af Moden end Mændene; dette er næppe rigtigt og kan i 
hvert Fald ikke vinde Støtte udfra Kendskabet til Folkedragterne. Men 
jeg skulde tro, at Bonden altid har staaet ganske selvstændigt overfor 
de ny Moder, som vilde trænge sig frem trods Modstand og Træghed. 
Denne Selvstændighed viser sig ikke blot i, at han kun optog de kønneste

') P. G. Wistrand: Svenska folkdräckter. 1907, S. 50.
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Moder og at han med Uvillie vendte sig fra alle de Moder, der enten var 
overdrevne, unaturlige eller upraktiske; den viser sig ogsaa i, at han ved
blev at bruge de samme, jævne, solide, hjemmevævede, uldne Stoffer, 
hvoraf Vadmel er det ældste, og at han vedblev at bruge de stærke, 
glade, livlige Farver, hvoraf rødt atter har været den fremherskende og 
foretrukne, som han havde brugt siden Renæssancens og mulig siden 
Middelalderens Dage (jfr. S. 64 f.). Denne Selvstændighed viser sig endelig 
ogsaa i, at han ingenlunde kastede Vrag paa alle de gamle Stykker paa 
en Gang, men bibeholdt et og andet Beklædningstykke fra ældre Moder 
og tilpassede dem til de ny, han optog, saaledes at han dog fik en køn 
og harmonisk Dragt ud af hele Sammensætningen. Herpaa har jeg i det 
foregaaende søgt at fremdrage saa mange Beviser som muligt.

Men efter at de egentlige Folkedragters Tid var forbi, fra Skødefrakke
modens Tid og senere, blev Bonden mere og mere en Slave af Moden, som 
alle vi andre; da Tilvirkningen af de hjemmelavede Stoffer helt ophørte, 
da han saaledes var henvist til at skulle købe Tøjet i Købstaden, var alle 
Sluser aabne, selv om enkelte ældre og gamle Mænd endnu nogen Tid 
søgte at holde fast — ikke ved Revolutionsmoderne, der aldrig fik Tid til 
at sætte sig fast paa disse Egne, men ved den gamle Dragt, som hans 
Forfædre trofast havde værnet om i omkr. 200 Aar og for flere Enkelthe
ders Vedkommende i et endnu langt større Tidsrum.

Fig. 54. Montrer med Folkedragter i Kalb, og O.s Museum.
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Det er foran omtalt, at Mændene, hvad Dragterne angaar, har været 
mindre konservative og større Slaver af de skiftende Moder end 

Kvinderne. Dette viser sig ogsaa i den Omstændighed, at Mandsdragterne 
paa nogle Egne, her som vist iøvrigt Landet over og i andre Lande, tabte 
deres folkelige Præg, ophørte med at være Folkedragter, indtil adskillige 
Aartier før Kvinderne aflagde Folkedragterne; der er dog i saa Henseende 
store Forskelle paa de forskellige Egne. Et Klædningsstykke, Huen, synes 
Kvinderne overalt at have holdt længst fast ved. Her paa Egnen er det 
Røsnæs (S. 15 f.), der for Kvindedragternes Vedkommende har været den 
trofaste Bevarer lige op til disse Aar, medens Mændene her i saa Hen
seende ikke har været mere konservative end andet Steds. Paa Røsnæs 
har Dragtceremoniellet endvidere været stærkere udviklet end i de fleste 
andre af Landets Egne (alene Amager og maaske Fanø undtagne), og lige
som Dragterne selv haft sine særegne Former og sit eget Udseende. 
Kvindedragterne kan derfor for disse Egnes Vedkommende ikke behand
les under ét. Røsnæsdragterne, hvortil den største Interesse knytter sig, 
skal derfor beskrives for sig, de øvrige Egnes Dragter for sig; til Om
talen af de sidste skal der knyttes en kort Omtale ogsaa af Dragterne 
fra Amtets øvrige Egne, Samsø dog undtaget.

A. KVINDEDRAGTERNE FRA RØSNÆS
Endnu for o. 25 Aar siden var mange »Røsnæskoner« klædt i »Natio

naldragt«, baade ældre og midaldrende; ganske gradvis er disse ejendom
melige, kønne Dragter forsvundne; endnu for ganske faa Aar siden saas 
adskillige ældre Koner klædte i korrekt Dragt, nu slet ingen; men Huen 
bæres dog af alle, der overhovedet bærer noget af den gamle Dragt;
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nogle bærer kun Huen. Den Tid er sikkert meget nær, hvor man over
hovedet ikke mere vil kunne finde Røsnæsdragter udenfor Museerne. En 
Del ligger vel endnu rundtom i Dragkisternes Skuffer, men meget af Tøjet 
er gaaet med paa den Maade, at de, der vedblev at bære Dragten, ikke 
blot sled sine egne Klæder, men ogsaa andres, thi Tøjet, der skulde til, 
har længe ikke kunnet faas, da Hjemmevæveriet forlængst er ophørt paa 
Røsnæs. Naturligvis er det navnlig gaaet ud over Dagligdragterne og Un
dertøjet. Andet er ødelagt paa den Maade, at den Dødes Efterladenskaber 
splittedes blandt Arvingerne, der skar Tøjet itu og brugte det til Under
skørter. En Gaardmandskone, der døde i 1920, gik hele sin Levetid i fuldt 
korrekte Dragter og efterlod sig derfor en saa at sige fuldstændig Sam
ling; denne stykkedes ud blandt flere, og i Løbet af faa Maaneder var 
det meste skaaret itu; kun en Dragt, som Kalundborg Museum manglede, 
lykkedes det at redde, fordi Ejerinden havde tænkt at bruge den ved 
Dilettantkomedier.

Et af Kalundborg og Omegns Museums væsentligste Formaal har da 
ogsaa været at redde Røsnæsdragterne for Eftertiden, hvilket er lykkedes 
i den Grad, at Samlingen nu paa det nærmeste maa betegnes som kom
plet. Man kan nemlig ikke, som foran omtalt (S. 14), tale om »Røsnæs- 
dragten«, thi der findes flere, om end stærkt beslægtede, Røsnæsdragter. 
Man kan for disse ikke, som for Mandsdragternes Vedkommende, tyde
ligt skelne mellem flere Moder, selv om Stoffet og tildels Snittet nok til 
en vis Grad i Enkeltheder undergik mindre Ændringer. Det er dog ikke 
muligt at angive noget sikkert om, naar de Røsnæsdragter, vi kender, er 
begyndt at komme i Brug; men det maa i hvert Fald ligge lang Tid til
bage.

Da der er saa mange forskellige Dragter, maa disse beskrives hver for 
sig. Nogle Regler er dog fælles for alle, nogle er fælles for Festdragterne, 
andre for Hverdagsdragterne.

1. FÆLLES REGLER
Røsnæsdragten bestaar i det væsentlige af Hue, Kjoleliv, foldet Skørt, 

Underliv, Skuldertørklæde, Forklæde, Klokke, 2—3 Skørter, Særk, Strøm
per og Fodtøj.

HUEN er ret stor, saa den helt kan skjule Haaret. Den er syet af to 
Stykker, og Sømmen gaar over Issen fra Pande til Nakke (Fig. 55 tilh. og 
Fig. 56 tilh.). I Panden runder den stærkt fortil; fra Tindingerne, hvor
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Randen danner en ret Vinkel, gaar den ned og dækker ikke blot Ørerne, 
men ogsaa deri bagerste Del af Kinderne, idet Randen fortil er lidt ud
buet, medens den nedadtil er mere lige; denne Del af Huen danner da 
et bredt, tungeformet Parti (Fig. 55), der paa ældre Huer naar et godt 
Stykke ned paa Kinderne, medens det paa de yngre er en Del mindre, 
kun naaende lidt nedenfor Ørerne, uden at Snittet iøvrigt væsentligt for
andrer sig (Fig. 56 tilv.). Bagtil poser Huen sig ret stærkt ud, og den træk
kes sammen i Nakken med en Løbesnor (Fig. 55 tilh.). Set ovenfra er

Fig. 55. To Stads-Huer fra Røsnæs af ældre Form. Tilvenstre: set fra Siden. 
Tilhøjre: set bagfra. Kalb. o. O.s Mus.

Formen omtrent aflang firkantet (Fig. 56 tilh.). De ældre Huer hægtedes 
fortil under Hagen; senere bandtes de her med et Par Bændler, som 
dækkes af et Par Baand, der er fastsyet i Huens nedadvendende Tunger. 
Baandene, der bandtes under Hagen i Sløjfe, maatte ikke stramme. Huen 
slutter meget tæt til Hovedet undtagen bagtil; den dækker ogsaa lidt af 
Panden; Haaret maatte i hvert Fald ikke ses.

Den er foret med grovt Lærred og er endda ofte forsynet med et ret 
tykt Indlæg, saa den maa have været meget varm. Paa de yngste Huer 
findes denne »Vattering« dog ikke, For at Huenakken kunde holde sit 
Fremspring og tillige faa envis Fasthed, hvilket tjente praktiske Formaal: 
Anbringelse af Tørklæde eller Huebaand, anbragte man inde i Nakken
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en af Haar eller Papir sammenrullet Pølse, »Nakkefiltet«; var Haaret 
særlig stort, saa det kunde fylde Huenakken godt ud, var dette vistnok 
ikke nødvendigt.

Haaret snoedes om to Baand, »Haarbaand«, lagdes derefter overkors 
paa Issen og skubbedes tildels bagtil i Huenakken. Det fiettedes altsaa 
ikke, heller ikke hos gifte. For at hindre, at Haaret skulde titte ud i 
Panden, anbragte man her i Haargrænsen et o. 3 cm bredt Baand, »Stryge- 
baand«, der ved Tindingerne gik over i et smallere Baand (Bændel), der 
bandtes i Nakken.

Fig. 56. To Huer fra Røsnæs af yngre Form. Tilvenstre: Daglig-Hue fra Siden. 
Tilhøjre: Stads-Hue fra oven. Kalb. o. O.s Mus.

KJOLELIVET, der kaldes »Bul«1), er ærmeløst og hægtedes fortil med 
Hægter og Maller, dog kun i en Haandsbredde eller mindre forneden, 
medens Randene opadtil vil danne en større eller mindre aaben Trekant; 
foroven holdtes den sammen med et kort, tyndt Baand, der fastgjordes 
ved en her anbragt Hægte og Malle og bandtes i Sløjfe. Bullen er ret 
lang, den har et lille Skød og den er kun ganske lidt nedringet; saavel 
forreste som bagerste Rand i Halsudskæringen er ganske lige, og Skul
derstykkerne, der oftest er foret med et andet Stof eller danner et helt 
indfældet Stykke, danner i Halsudskæringen en ret Vinkel saavel bagtil

’) Oldnord.: »buir«, »boir«, engelsk: »bole« (Træstamme). Grundbetydningen er: noget trindt. Bul 
har været brugt ogsaa som Udtryk for Kroppen, fraregnet Hoved og Lemmer; deraf er Ordet over
ført til at betyde det Klædningsstykke, der dækker Kroppen (Vidensk. Selskabs Ordbog).
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som fortil. Omkrin^Ærmegabene og forreste Del af Halsudskæringen 
er den kantet med et Baand, der paa alle Dragter, undtagen den sorte, 
er grønt eller grønligt; til Kantningen brugtes altid et Stof, der var købt 
i Købstaden; som Regel var det grønne Silkebaand, i hvert Fald paa 
Stadsdragterne. Paa de ældste Buller er Kantningen ret smal, paa de 

Fig. 57. Dragt af Rødrejst med 
Brystlap, men uden Forklæde eller 
Skuldertørklæde; Kjolelivet af Halv

silke. Kalb. o. O.s Mus.

yngste ret bred, saaledes at Kantningen om
kring Ærmegabene paa de sidstnævnte naar 
helt ind til Halsudskæringen. Den bagerste 
Del af Halsudskæringen er aldrig kantet. Den
ne grønne Kantning kan ligefrem bruges som 
Skelnemærke mellem Buller fra Røsnæs og 
fra andre Egne (se dog S. 130). De er alle fo
rede, de ældste med grovt, hjemmevævet Hør
eller Blaarlærred, de yngste med købt Tvist
lærred. Stoffet var i de ældste altid af Uld, 
i de yngste Stadsdragter derimod oftest af 
Købestof, blomstret Halvsilke. Vedrørende 
Snittet iøvrigt henvises til S. 108, Fig. 72, 73).

UNDERLIVET, der kaldes »Underbul«, be- 
staar af Hør- eller Blaarlærred, i de yngste 
af Tvistlærred; det har samme Snit som Bul
len, men er ikke kantet. Herpaa er fastsyet 
Ærmer, der er strikkede (»bundne«), oftest 
meget kunstfærdigt; jeg har ikke set to, der 
var strikket helt ens. Den nederste Trediedel 
er altid strikket med Striber paa langs; un
dertiden kan Striberne dog være lavet af Flos, 
Garnløkker, der er syet i; undertiden er de 
tillige pyntet med knappelignende Dupper af 
isyede Garnløkker; de Striber og Dupper, der 
er lavet saaledes, er ret stærkt ophøjede, men 
har en jævn Overflade. Ovenover dette Parti 
er Ærmerne enten mønsterstrikkede, ofte i 

skakbrætlignende Tavl eller paa anden kunstfærdig Maade, eller, sjældnere, 
blot strikkede »ret og vrangt«. Farven er mørkegrøn eller undertiden sort, 
hvori man dog altid skal kunne se et grønt Skær. De naaede godt og vel 
til Albuerne og sad stramt (Fig. 64). Undertiden har de strikkede Ærmer 
dog været paasyet Bullen (jfr. S. 27, 123 og 140) i Stedet for Underbullen.
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Fig. 58. Lomme fra Aagerup, Røsnæs 
Sogn. Kalb. o. O.s Mus.

SKØRTET1) er ret kort, saa ikke blot Fødderne, ipen ogsaa den neder
ste Del af Smalbenet kunde ses. De fleste var ikke syet sammen med 
Kjolelivet. De er alle meget nøjagtigt foldede (»rynkede«). Læggene er 
dybe og skarpe: aaaaaa (Fig. 64); kun paa den sorte Konedragt og Klok
ken, der begge er af Vadmel og begge har Bul og Skørt sammensyet, er 
Folderne lagt i Wienerlæg (»Klokkelæg«): ZXZXZX (se Fig. 68, S. 103). For
til, dog ikke paa Klokken, er det kostbare uldne Tøj erstattet med et 
Stykke hvidt eller blaat Lærred; denne Lærreds-Forbredde, der rigeligt 
dækkes af Forklædet, naar dog ikke helt ned, men Stykket nedenfor For
klædet er ikke foldet (Fig. 57). Med Und
tagelse af den sorte Konedragt er alle 
Dragterne forneden kantet med en tynd, 
flettet Uldsnor af forskellig Farve, lige
som de ogsaa er skoede.

Dels paa Grund af et »Skød«, der sad 
bagtil paa Klokken, dels paa Grund af 
de talrige, svære Underskørter og Folder
ne i Skørtet blev Røsnæskvindernes Bag
parti og Hofter stærkt afrundet. Livet 
var derimod snøret saa stærkt ind, at 
Røsnæskvinderne var bekendt for deres 
smalle Midje; fra Hoftepartiet faldt Skør
tet derimod omtrent lige ned.

Skørtet hægtedes fortil ved Forbreddens 
højre Sidelinie ; her var da en Split, hvor
igennem Haanden kunde føres ind til en »Lomme«, der kunde fastgøres 
fortil paa Klokken. En saadan Lomme var dog ikke almindelig, hvorimod 
man vist oftere, i hvert Fald i ældre Tid, har brugt at anbringe en løs 
Lomme i Form af en firkantet, noget aflang Taske under Forklædet, men 
dog paa en saadan Maade, at noget af den kunde ses. I Museet i Ka
lundborg findes flere saadanne løse Lommer (Fig. 58).

Man har ment, at dette Ord stammer fra Tysk: »Schürze« = Forklæde (Hollandsk: »Schort«), 
hvis Oprindelse skulde være at søge i det oldfranske Verbalsubstantiv: »escourz«, der er dannet af 
»escourcier« (Latin: excurtiare) og betegner den Del af Kjolen, der kan smøges op, derefter den for
reste Del af Kjolen, Skødet. (Dania VIII, S. 227 (Kr. Nyrop)). Falk og Torp forkaster denne Afledning 
og antager Ordet for oprindelig at være germansk (i Slægt med »skære«); Betydningen bliver dog 
den samme: afkortet, kort Klædningsstykke. Jfr. ogsaa Verbet »skorte«. Det danske Ord er dog næppe 
afledet af det tyske. Efter Webster er Skørt (eng.: skirt) af samme Rod som Skjorte (eng.: shirt), 
paa Oldnord.: skyrta af skortr, d. e. Korthed, hvorefter baade Skørt og Skjorte skulde betyde noget, 
der er afkortet.
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SKULDERTØRKLÆDET blev altid baaret af Røsnæskvinderne. Det er 
firkantet, men lagdes sammen i en Trekant og skulde anbringes meget nøj
agtigt: bagtil maatte Snippen kun naa til i Højde med Armhulerne, hvor 
den gjordes fast midt paa Ryggen med en Knappenaal. Tørklædet foldedes 
baade i Nakken, hvor det skulde gaa højt op, og over Skuldrene. Fortil 
holdtes det sammen med en Knappenaal helt oppe ved Halsen, og Snip
perne, der dækkede Brystet, anbragtes under Kjolelivet (Fig. 63, 64 og 67).

FORKLÆDET er ret bredt og langt, men det naaede som Regel ikke 
helt ned til Skørtets Rand. Forklædebaandene hægtedes bagtil og er ofte 
af samme Stof (Fig. 64 og 67).

STRØMPERNE var altid sorte, senere dog undertiden mørkeblaa. De 
farvedes i Hjemmet i Brunspaan og Vitriol.

FODTØJET. Til daglig Brug bares hvide Træsko med blankpudsede 
hvide eller gule Kramper; de blev skuret hvide. Senere brugte man sorte 
Træsko (Fig. 61 og 68), der atter afløstes af Halvlædertræsko. Til Fest 
brugtes Sko med Spænder af Sølv eller Nysølv.

KLOKKEN, der bestod af hvidt, kipret, firskaftet Vadmel, har Liv og Ne
derdel sammensyet. Den hægtedes fortil i Midtlinien. Bullen er syet af tre 
Stykker, med to Sidesømme. Nederdelen har opadtil i Midtlinien en Split, 
der kan hægtes sammen. Den har ingen Lærredsforbredde. Klokkens Snit er 
ganske som Kjolens, kun er Halsudskæringen noget større, og her, lige
som ved Ærmegabene, er den kantet med et grønligt Baand paa samme 
Maade som Bullen. Paa Nederdelen er der forneden syet et ret bredt 
blaat eller sort Vadmelsbaand, ligesom den er kantet med en rød, flettet 
Snor. Læggene findes kun paa dens bagerste Halvdel. En 76-aarig Kone 
fra Vollerup har meddelt mig, at der fortil paa Nederdelen altid var fast
syet en Lærredslomme; en saadan findes dog ikke paa Museets Eksem
plar (jfr. S. 95). Bagtil i Lænden er der anbragt et lille »Skød«, der paa 
Museets Eksemplar (som det iøvrigt først efter flere Aars Efterforskninger 
lykkedes at opdrive) er et 25 cm langt og o. 6 cm bredt, foldet Stykke 
Vadmel, kantet med grønne Baand; det staar ud ligesom en lille Vifte og 
skulde vel tjene til at give Bagdelen Façon og bære Nederdelen af Kjolen; 
men det dannede dog ogsaa en koket lille Pynt, naar Klokken brugtes 
som Yderklædning (Fig. 68).

Fra Paasketider gik man i hvide Vadmelsklokker.
UNDERSKØRTERNE, i et Antal af 2 à 3, var naturligvis af farvet Vad

mel. De bares under Klokken. Undertiden brugtes to Klokker og to Un
derskørter, om Sommeren bares dog kun et Underskørt, i hvert Fald af
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Hverdagsdragt med mørkegrøn Bort fra Røsnæs.
Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.



FÆLLES REGLER

de Unge. Alt dette fyldte selvfølgelig godt til og gav Hofterne den kraf
tige Runding, der var saa ejendommelig for Røsnæskvinderne, selv om det 
samme jo ogsaa kan findes ved andre Folkedragter, de mange Lag var 
gammel Sæd og Skik (jfr. S. 77 f.).

SÆRKEN var af Hørgarns- eller Blaargarnslærred. Ærmerne var halv
lange og naaede omtrent til Albuerne. Paa Randen af Ærmerne og i Hals-

Fig. 59. To forskellige »Halvhandsker« fra Røsnæs.
Kalb. o. O.s Mus.

Fig. 60. Et Halværme.
Kalb. o. O.s Mus.

udskæringen, der ikke var ret stor, var der ofte som Pynt udsyet med 
»Musetænder«. I gammel Tid var den delt i et »Opled«1) og en »Nederdel«, 
den første gerne af Hørlærred, den sidste af Blaarlærred, de var vist 
ofte syet sammen med en Linning.

Til Dragten hørte endnu nogle mindre Beklædningsgenstande: VAN
TERNE er lange, hvide, strikkede i meget kunstfærdige Mønstre. Baade i 
disse og i Kjoleærmerne kunde Ejerindens Strikkefærdighed da rigtig vise

’) = Oplod, oldnordisk: upphlutr, Overdel.
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II. A. KVINDEDRAGTERNE FRA RØSNÆS

Fig. 61. Ung Pige fra Røsnæs med Malkespand. Efter 
F. C. Lund: Danske Nationaldragter.

sig. Intet af Museets mange Eks
emplarer har samme Mønster. 
Der fandtes to Slags: Halvhand
sker, der ikke er forsynet med 
Fingre (»Luttenvanter«, »Kus- 
vanter« eller »Stormvanter«) og 
som brugtes til Hverdag eller 
Kirkebrug (Fig. 59), og Finger
vanter, der derimod kun brug
tes, naar man skulde til større 
Fester eller ved Kirkebesøg i 
Højtiderne. De naaede til Albu
erne (Fig. 77 og 78).

Endvidere brugtes Halvaermer 
(»Mamelukker«), der kun dæk
kede Underarmene. Stoffet er 
forskelligt, oftest af Købetøj. De 
brugtes, dog ikke i gammel Tid, 
naar man skulde til Staden, i By 
eller til Gilde (Fig. 60, 66 og 67).

Paa Hovedet bar Røsnæskvin- 
derne ofte, f. Eks. naar de gik ud i 
Marken, den hvidskurede Malke
spand med de blankpudsede 
Messingringe eller en anden Byr

de. Den anbragtes paa en »Malkekrans«, en udstoppet Ring, betrukket 
med brogede Sirtses Klude. Hendes flittige Hæn- a
der var da fri, saa hun kunde binde paa sit 
kære, uadskillelige Strikketøj. Det gav en Rank
hed i Holdningen, som mange Unge nu maatte 
misunde de Gamle (Fig. 61)1).

2. HVERDAGSDRAGTERNE
Huen (Fig. 56 tilv.) var af mørkt Tøj, mest 

mørkeblaat eller mørkegrønt, undertiden lidt

’) Det er meddelt mig, at Modellen til F. C. Lunds her gengivne 
Billede var en Pige, der tjente hos Skolelæreren i Raklev.

Fig. 62. Skematisk Tegning, der viser 
Sammenlægningen af Hovedtørklædet.
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Fig. 63. Røsnæskone i Hverdagsdragt (Karen 
Sørensen, Raklev). Orig. Fot.

mønstret eller hvidprikket. Stoffet var tarveligt, mest Sirts. Den var kan
tet med Tøj i anden Farve og bandtes under Hagen som S. 92 anført. 
Udenpaa Huen bandtes et uldent Tørklæde, der oftest var sort, men 
ogsaa kunde være tærnet eller prikket. Tørklædet, der var firkantet, lag
des først sammen, som foranstaaende Rids (Fig. 62) viser; over Panden 
bandtes det stramt, den ene Rand (c eller d) var kun 3—4 cm fra Øjen
brynene, medens den anden (d eller c) naaede udover Huens bagerste 
Del; Snipperne (a—a) krydsedes under Huenakken og bandtes sluttelig 
ovenpaa denne i en lille Sløjfe. Tørklæ
det skulde saaledes helt dække Huen, 
undtagen dennes nederste, forreste Hjør
ner, ligesom lidt af Huenakken kunde 
ses, og det klemte samtidig Ørerne tæt 
ind til Hovedet (Fig. 63 og 65). Ejendom
meligt er det, at Huen (med Tørklædet) 
aldrig toges af (undtagen naar en Stads
hue skulde paa, eller naar Haaret skulde 
ordnes), heller ikke om Natten. Da 
Tørklædet bandtes saa stramt, medførte 
dette en Ejendommelighed, som jeg ofte 
har iagttaget: Huden under Huen var 
naturligvis altid ganske lys og dannede 
en underlig Modsætning til det vejrbidte 
Ansigt; og hos ældre Kvinder blev det 
ydre Øre efterhaanden tyndt, kontur
løst og stift; Stivheden kunde være saa 
betydelig, at det ofte viste sig vanske
ligt at undersøge Trommehinden, da
Øregangen paa Grund af Stivheden i den bruskede Del af Øregangen 
ikke kunde rettes ordentlig ud, hvilket er nødvendigt for Undersøgelsens 
Skyld.

Indenfor denne Indramning saas da Røsnæskvindernes Ansigt, der altid 
har forekommet mig at høre til de mest karakteristiske Kvindeansigter, 
jeg har set. Navnlig bar gamle Kvinders Ansigtstræk meget ofte Præg 
af en monumental, liniefast, ædel Finhed og Storhed, der til en vis Grad 
synes at være et Racepræg. Huen og Dragten iøvrigt havde dog sikkert 
ogsaa sin Lod heri.

Bullens Stof bestaar i Museets Dragter af mørkt, smaatærnet eller
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II. A. KVINDEDRAGTERNE FRA RØSNÆS

Fig. 64. Prøver af »rejst« Tøj. Øverst tilv.: Rødrejst. Nederst tilh.: 
Tøj til Mandstrøjer. De øvrige til Kjoleliv. Kalb. o. O.s Mus.

smaaplettet, hjemmevævet »rejst« Tøj1); en enkelt Bul er af grønt Vad
mel. Til Kantning er anvendt grønt eller grøntmønstret Tøj, som ikke er 
hjemmevævet.

Skørtet, der bares udenpaa Bullens Skød og som ikke var sammensyet 
’) »Rejst« Tej (Fig. 64), har 

toskaftet, ensfarvet Bund, der 
som Regel er sort eller mørke- 
blaa; herpaa er indvævet Møn
stre i Relief, det vil sige: i løs 
Skudeffekt. Mønstrene er paa 
Kjoletøjet ganske smaa, og de 
er som Regel kvadratiske eller 
rektangulære og kan atter sam
mensættes til smaa Kors, hjerte
formede Figurer, Figurer der 
ligner Andreaskors, eller de kan 
blot danne smaa Pletter. Efter 
Mønstrene kaldes det med for
skellige Navne som: »blandet 
Rejst« (med smaa Kvadrater i 
mørkegrønt, lysegrønt, blaat og 
rødt), »blomstret Rejst«, »Plet
rejst« (med smaa Hjerter og An
dreaskors i rødt og grønt), »Kors
rejst« (med smaa hvide Kors) 
og »Kanonrejst« (med smaa 
grønne og røde Andreaskors). 
Saadanne mere sammensatte 
Mønstre findes navnlig i det 
Tøj, der brugtes til Buller. Dette 
angives her at være ti-skaftet, 
hvilket dog næppe altid kan ta
ges bogstaveligt, da Skaftantallet 
som Regel synes at være lidt 
mindre.

Rejsttøjet til Skørterne er der
imod som Regel kun firskaftet, 
2 til Bunden og 2 ekstra til Møn
stret; dette er da tofarvet, un
dertiden trefarvet, men det faar 
derved altid én særlig fremtræ
dende Farve, hvorefter det kal
des enten »Grønrejst« eller 
»Rødrejst« (jfr. S. 111 f.).

I Sengeforhæng (»Sængeklæ- 
der«) og Vuggetæpper er Møn
stret meget større, strengt rekt

angulært, saa det danner Figurer, der med nogen god Villie kan ligne et Hjul med Eger, hvorfor det 
kaldes »Hjulrejst« (Fig. 2). I Skaane gaar vævede Tæpper af samme Mønster under Navn af »munka- 
bälte«. — I Danmark synes denne Vævning ikke at være kendt udenfor Røsnæs.

Ordet »rejst« (Tøj) findes ikke i noget Leksikon. Underinspektør Elna Mygdal forklarer Ordet saa
ledes, at det betegner, »at Islætten (i moderne Væversprog: Skuddet) ligger løst over den faste Bund
vævning i Relief«. Dr. Marius Kristensen, Askov, hvem jeg har forelagt Spørgsmaalet om Ordets
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Fig. 65. Kirsten Lars Niels’, Ulstrup, i 
Hverdagsdragt. Nat.mus. fot.

med denne, er af mørkeblaat, hjemmevævet Hvergarn, der er lagt i de 
foran omtalte skarpe Læg (»rynket«). Dets væsentligste Prydelse er iøvrigt 
en bred, indvævet, kulørt, tværstribet Bort forneden. Derfor kaldes det 
et »raaned’ Skørt« (Fig. 65 og 67).

Borten udførtes imidlertid paa to forskellige Maader, om end Hoved
farverne i begge er rødt og grønt. Efter Bortens Udseende fik man da 
to forskellige Hverdagsdragter, hvoraf den ene kaldes Dragten med »den 
mørkegrønne Bort« og den anden Dragten 
med »den sakse grønne Bort«.

a. Skørtet med den mørkegrønne Bort 
har forneden paa Museets Eksemplar en 
16 cm bred Bort, der øverst bestaar af en 
6 cm bred, rødstribet Del, derpaa en 7 cm 
bred ensfarvet, mørkegrøn Stribe, og ne
derst en 3 cm bred rødstribet Del. Det er 
kantet med en violet, flettet Uldsnor (PI. 
V og Fig. 67).

b. Skørtet med den saksegrønne1) Bort 
har forneden en 26 cm bred Bort, der øverst 
bestaar af en 9 cm bred rødstribet Del, 
derpaa en 11 cm bred ensfarvet, lysegrøn 
Stribe og nederst en 6 cm bred rødstribet 
Del. Det er kantet med en blaa, flettet 
Snor (Pl. VI og Fig. 65).

I de rødstribede Partier af Borterne er 
rødt den fremherskende Farve, men der 
Oprindelse, antog først, at det kommer af, at Mønstret 
løftes op ved et indskudt Skelblad, der rejses paa Højkant, 
som det sker ved den skaanske »upphämta«, men efter 
at han havde forelagt nogle sendte Tøjprøver for Frk. 
Jenny la Cour, der mente, at de var vævet blot med
Skammeltrædning, i fra 4 til 8 Skaft, mente han, at Tanken om det »rejste« Skelblad maatte opgives, 
ligesom han heller ikke har kunnet finde nogen anden Ordforklaring, der passer til Formaalet.

Den folkelige Forklaring paa Røsnæs gaar ud paa, at Ordet kommer af, at nogle af Islættens 
Traade er ophævede (»rejst«) ovenpaa den egentlige Bund; den er da i Overensstemmelse med Frk. 
Elna Mygdals Tydning, der maa anses for den rigtige. Vævemaaden giver samme Virkning (men ikke 
Teknik eller Mønster), som i den skaanske »rosengång«, »munkabälte«, »dukagång«, »krabbasnår« og 
»upphämta«, som alle har løs Skudeffekt, medens »Rödlaken« og flamsk Vævning ikke kender denne 
Reliefvirkning (Elna Mygdal).

J) »Saksegrønt« er i Følge Sachs det samme som Neuwiedergrønt, der efter Salmonsen atter 
er det samme som Schweinfurtergrønt, ogsaa kaldet Wienergrønt, Kirschbergergrønt, Kejsergrønt, Pa
pegøjegrønt o. s. v. — af arsensyrligt og eddikesurt Kobberilte. Littré citerer fra en Farverbog fra 
1669: »vert de Saxe«, »vert de composée (E. Mygdal).
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Fig. 67. Røsnæskone fra Ulstrup i Hver- 
dagsdragt med mørkegrøn Bort. 

Orig. Fot. (Topp).

findes her ogsaa baade blaa og grønne Farver. 
Borterne gaar helt rundt, ogsaa paa Forbredden. 

Skuldertørklædet var af Hvergarn, senere af 
Købetøj. Farverne kunde være meget forskel
lige, men de var altid mørke, f. Eks. mørkegrønt 
eller mørkeblaat; de kunde være ensfarvede, 
stribede eller mønstrede. Til daglig Brug brugtes 
ofte ældre, noget slidte Tørklæder, der tidligere 
havde været benyttet til Stadsdragter. De uldne 
Tørklæder brugtes mest om Vinteren, Lærreds
tørklæder mest om Sommeren.

Forklædet bestod ofte af mørkt, stribet Hver
garn med Striberne paa langs (Fig. 65 og 67); 
senere brugte man ofte mørkt Købetøj.

Hverdagsdragternes Anvendelse : De benyt
tedes ikke blot Hverdage, men ogsaa til Kirke

lig. 66. Rosnæskone i fin Hverdags- forug paa almindelige Søndage, til almindelige 
dragt med saksegrøn Bort, Stads- . 
forklæde og Mamelukker. Ane Lars Gilder Og til Be- 
Jørgen Larsens, Raklev. Orig. Fot. søg j Købsta- 
den. Endvidere af og til ved Begravelser 
og ofte ved Barselgilder, dog ikke af den 
nærmeste Familie. Til Kirkebrug anvend
tes dog enten en Stadshue (S. 105), eller 
man forsynede Daglighuen med Nakke
sløjfe og »Huebaand«. Ved Altergang er
stattede de Ugifte Daglighuen med en 
hvid Lærredshue med sorte Huebaand, 
Hage- og Nakkebaand, hvortil endvidere 
hørte hvidt Skuldertørklæde, hvidt Hals
tørklæde og hvidt Forklæde, medens de 
Gifte ved den Lejlighed ikke brugte Hver- 
dagsdragten, men den sorte Kjole (S. 113). 
Ved alle disse Lejligheder brugtes de 
to Hverdagsdragter i Flæng. Endvidere 
anvendtes de paa de to sidste Dage ved 
Bryllupsgildet, men her, hvor Dragtcere
moniellet særlig gjorde sig gældende, an
vendtes de hver sin Dag, saaledes at
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Dragten med den saksegrønne Bort brugtes om Tirsdagen (4. Bryllupsdag) 
og Dragten med den mørkegrønne Bort om Onsdagen (5. Bryllupsdag).

Fig. 68. Høstdragt, set forfra og bagfra. Kalb. o. O.s Mus.

3. HØSTDRAGTEN
I Høstens Tid, naar Røsnæskvinderne skulde paa Markarbejde, blev 

den beskrevne Hverdagsdragt dog for varm, selv om man nøjedes med 
ét Underskørt. Man tog der
for Bul, Underbul og Neder
del af, saa Paaklædningen 
nu var den beskrevne Klok
ke (S. 96), fra hvis Bul Sær
keærmerne ragede frem. 
Som Regel bares heller intet 
Forklæde, højst et hvidt af 
Lærred. Ogsaa Skuldertør
klædet kastedes ofte, saa 
Særken ogsaa saas i Hals
udskæringen. Derimodkunde 
man ikke bryde den Lov, 
at Huen aldrig maatte for
lade Hovedet, man tog der
for heller ikke den varme, 
tørklædeomvundne Hue af, 
men beskyttede sig mod So
lens Brand ved ovenpaa Hu
en at anbringe en »Solhat«1), 
d. e. et stort, aflangt Stykke 
Pap med afrundede Hjørner; 
den kunde være uden Deko
ration eller overtrukket med 
blomstret Kattun2) eller malet. Fra Sejerø har Museet et Par af sidstnævnte 
(Fig. 69). Den holdtes fast ved et Par Baand, der knyttedes i Nakken. 
Saadanne Solhatte var iøvrigt i Brug over hele Sjælland for omkring 100

!) »Paa Fyn blev Ane Marie i 1795 offentlig belønnet for at have forfærdiget 900 af de malede og 
fernisserede Pap-Soelhatte, hvormed den fynske Bondekarl sædvanlig giør sin Kiereste den forste 
Present.« (Junge: anf. St. S. 122).

2) Kattun, gennem tysk: Kattun, fra fransk: coton = Bomuld. Dette Ords Oprindelse skal være 
arabisk. Kattun er lærredsagtig, temmelig tætvævet Bomuldstøj, oftest med paatrykkede Farvemønstre. 
Kaldes her i Norden sædvanlig Sirts.
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Fig. 69. To Solhatte fra Sejerø. Kalb. o. O.s Mus.

Aar siden. De ældste kan lige netop huske, at de benyttedes, ogsaa paa 
Røsnæs. Thi senere (efter 1850) erstattedes de af »Helgolænderen« af den 
kendte, over hele Landet endnu brugelige Form. Denne var her af bro
get, mest ret mørkt Sirts1), næppe hvid, som ellers er almindeligt. Til 
Dragten hørte endvidere hvide Lærreds »Høstærmer« af Form som Ma
melukkerne (Fig. 68). — Det voldte, som nævnt, meget Besvær at faa en 

Klokke til Museets Dragtsam
ling, da Klokkerne brugtes 
ogsaa efter at »Dragten« iøv- 
rigt var aflagt, saaledes at de 
blev slidt op. Pynten paa 
dette Eksemplar (Baandene) 
maatte erstattes med nyt, 
men den gamle, 74-aarige 
Kone stod inde for Korrekt
heden.

Høstdragtens Anvendelse : 
Foruden til det egentlige Høst
arbejde anvendtes den ogsaa 
ved andet Markarbejde. I 
ældre Tid deltog Kvinder jo 
i langt højere Grad, end nu 
hvor Tjenestepiger ofte ikke 
engang vil deltage i Malk
ningen, i selv grovt Mark
arbejde: Harvning, Møgspred
ning o. 1. Men endvidere brug
tes Høstdragten ogsaa ved 
andre Lejligheder, hvorfor 
det er berettiget at betegne 

den som en særlig Dragt. Der var saaledes intet i Vejen for at benytte 
den ved mindre Dansegilder og ved det Gilde, der afholdtes, naar Sørge- 
aaret var omme (Ærøllet). Man kunde ogsaa gaa »i By« med denne Dragt 
som eneste Beklædning, alt naturligvis kun om Sommeren2).

1) Sirts, tysk Zitz, hollandsk sits, stammer fra Bengalsk.
2) I Ingelstad i Skaane anvendtes ved samme Lejligheder Særken som Enestedragt (»höstesärk«') ; 

den bestod af Liv (»opplöd«) og Nederdel (»nerdelen«). (Wistrand: anf. St. S. 2. Jfr. Miitzel: Ko
stümkunde, S. 140).
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Hverdagsdragt med lysegrøn Bort fra Røsnæs.
Paaklædt til Besøg i Købstaden.

Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.



FESTDRAGTERNE

4. FESTDRAGTERNE
Snittet i disse er allerede i det 

væsentlige omtalt (S. 91 ff.). Fra 
Hverdagsdragterne skiller de 
sig kun ved Stoffets Art samt 
ved visse Enkeltheder, deri
blandt Huens Udstyr.

ALMINDELIGE REGLER
Visse almindelige Regler gælder 

dem alle og skal derfor omtales 
under ét.

Huerne er af finere Stof end 
Hverdagshuen ; mest er det møn
stret Silke eller Halvsilke eller 
stærkt glittet, blomstret Kattun. 
De er mest i røde eller grønne 
Farver, men de kunde dog og
saa være blaa. Den gifte Kones 
særlige Festhue er sort (Fig. 70), 
og den røde Farve var i Særde
leshed den unge Piges Kendings
mærke (Pl. IX). Langs Randen er 
der paa de ældre Huer paasyet 
en kniplet Sølv- eller Guldblonde 
(»Snore«), som ikke rager ud
over Randen, der er kantet 
med et smalt rødt Baand (und
tagen paa den sorte Festhue); 
endvidere kan der indvendig 
langs Randen være paasyet en 
Sølvknipling, der rager lidt frem 
foran Randen. Paa de yngre Hu
er er der derimod ovenpaa syet 
et ret bredt Silkebaand og ind
vendig en hvid Blonde af Traad- 
knipling, der rager frem foran 
Huens Rand (Fig. 70 og 71).

Fig. 70. Gifte Kvinder i Julens Kirkedragt. Maren Hans 
Jørgens’ og Maren P. Jensens, Ulstrup, Røsnæs Sogn.

Orig. fot.

Fig. 71. Detailtegninger af Røsnæshue med Baand- 
besætning (Pl. VII), set forfra og bagfra.

105 14



IL A. KVINDEDRAGTERNE FRA RØSNÆS

Fig. 72. Fire Buller fra Røsnæs. Øverst: Drejls Bul, Aagerup, 
Mus. Nr. 1162. Næstøverst: Bul fra Aagerup (Mus. Nr. 2006). 
Næstnederst: Hvergarns Bul fra Ellede (Mus. Nr. 1138). Ne
derst: yngre Bultype af Halvsilke fra Ellede (Mus. Nr. 256). 

Kalb, og O.s Mus.

Paa Festhuerne brugtes 
Hovedtørklædet ikke; der
imod er de yderligere pyntet 
med brede Silkebaand: Fortil 
bandtes de i Sløjfe med »Ha- 
gebaand«, hvis Ender hang 
ned til Brystets Midte; til 
Nakkeranden er fastgjort en 
ret lille »Nakkesløjfe«, og en
delig er der paa Huens Nakke
parti paa ejendommelig Maa
de, ved Hjælp af Knappenaale, 
anbragt »Huebaand«, hvis frit 
nedhængende Ender laa helt 
udover Skuldrene til hver 
Side; for at Huebaandene 
skulde kunne anbringes, maat
te Huenakken rage godt bag
ud, hvorfor der i denne, lige
som paa Hverdagshuerne, 
anbragtes noget sammenrul
let Papir i Pølseform; paa den
ne anbragtes da Huebaandet, 
der lagdes i to dybe Læg, der 
syedes som Sløjfeløkker (Fig. 
71). Disse Silkebaand var 
blomstrede eller stribede og 
ret brede; paa den sorte Ko
nehue og paa Pigernes hvide 
Altergangshuer var de dog 
altid sorte. Paa samme Hue 
kunde der godt være Baand 
af mere end en Slags, og 
»Huebaandene« var vist som 
Regel de bredeste. En af mine 
Meddelere mener at erindre, 
at Ugifte, der havde født, 
ogsaa skulde bære sorte Baand
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paa Huen. Der brugtes paa Røsnæs aldrig Lin eller Korsklæder, men 
den hvide Blonde, der gik lidt ned over Panden, er mulig et Rudiment af 
Linet.

Fig. 73. Detailtegninger af 3 Buller fra Røsnæs, 
set forfra og bagfra. Øverst: Gammel Bul fra 
Ellede (Mus. Nr. 1138). I Midten: gi. Bul fra 
Aagerup (Mus. Nr. 2006). Nederst: yngre Bul 

fra Ellede (Mus. Nr. 256).

Bullen er, som nævnt, stedse kantet med grønne Silkebaand undtagen, 
paa den sorte Konedragt. Den er oftest af mønstret Halvsilke (Fig. 72 ne
derst), men dog ofte af »rejst«-vævet 
Tøj. Men i ældre Tid var Stoffet 
anderledes; der findes saaledes i 
Museet i Kalundborg en hel Række 
gamle Buller, hvoraf nogle bestaar 
af blomstret, stærkt glittet Uldda
mask1); saadant Stof kaldtes i ældre 
Tid »Kalamank«2). En er af storstri- 
bet Hvergarn som i Mandsbullerne 
(Fig. 72 næstnederst), en er ensfarvet 
grøn med rudet Mønster (»rudret 
Drejl«3) (Fig. 72 øverst), en er møn-

') Damask, paa dansk ogsaa »Damast», svensk 
»damast«, kommer af mellemnedertysk : Damask. 
Det skal komme fra italiensk: »damasto« eller 
»damasco« og er egentlig et Silketøj fra Damas
kus i Syrien (Falk & Torp), hvorfra Tekniken, der 
giver glat Overflade og aftrappede Konturer, stam
mer (E. Mygdal).

2) Kalamank, der er et gammelt dansk Ord, skal 
være en Fordrejelse af det latinske »camelaucum«, 
en Hovedbedækning af Kamelhaar, og stamme 
fra Græsk (Kamelaukion). Det synes iøvrigt, at 
Ordet er tillagt forskellige Slags Tøj (Falk & Torp). 
Ordet er ogsaa kendt paa tysk som »Kalmanka«, 
fransk »Çalmande«, engelsk »Çalamanco«. Det 
forekommer ensfarvet og blankt og hører da til 
samme Slags som Lasting. Det forekommer og
saa i to Farver, stærkt glittet og mønstret, og 
hører da til Ulddamask. Naar Kalamank omtales 
her i Landet, er det vistnok overalt det sidst
nævnte, mønstrede Stof, der menes, og som fin
des mange forskellige Steder her i Landet (E. 
Mygdal).

3) Drejl er et Slags tretraadet, mønstret Væv;
oftest er det vævet alene af Hørtraad og brugt til Duge og Haandklæder (»Bygkornsdrejl« særlig 
yndet). Det hed i ældre Dansk: Dregel, Drejl, Drell, Ordet er egentlig et substantieret Tillægsord: 
tredobbelt, tretraadet. Af Latin: trilex, d. e. tretraadet (Molbechs d. Ordb. og Falk & Torp). Efter den 
ny danske Ordb. skal Ordet, hvis Oprindelse er usikker, stamme fra nedertysk: dreil. Drejl i Folke
dragter er ikke helt af Hørgarn; Islætten er delvis eller helt af Uld; det er heller ikke kun treskaftet, 
da der kan være anvendt et betydeligt større Antal Skafter. Drejl til Duge er derimod helt af Hør 
(eller Hør og Bomuld), og det er ligeledes vævet med mere end tre Skafter (E. Mygdal).
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Fig. 74. Gammel Kvindedragt fra 
Røsnæs. Dansk Folkemuseum og 

Kalb, og O.s Mus.

stervævet med løs Mønstereffekt fra det 18. Aarh. (Fig. 72 næstøverst). 
Med Undtagelse af sidstnævnte, hvis Bundfarve er mørkt blaagrøn med 
rødt, gult og hvidt, er de fleste af de andre røde og grønne med den røde 
Farve som den fremherskende. De er alle foret med svært Hør- eller 
Blaarlærred, og Kantningsbaandene er meget smallere paa de ældste end 

paa de yngste. De samme Stoffer findes iøv- 
rigt ogsaa i Buller fra de andre Egne. De 
gamle Buller er skaarne af 4 Stykker med 
Rygsøm og Sidésømme; de sidste er næsten 
jævntløbende med Rygsømmen og ligger helt 
ude i Siden (Fig. 73, mellemste og Fig. 72, de 
to øverste). De har et Skød paa 8—12 cm med 
en Split i hver Søm ; paa nogle (fra Aagerup) 
er Tøjet her skaaret saaledes, at det ene 
Hjørne dækker det andet med skraa Flige; 
det samme ses fortil paa de nederste Hjør
ner (Fig. 72 øverst). En Bul (fra Aagerup) har 
dog ingen skraa Flige paa de nederste Hjør
ner. Dette synes at godtgøre, at Skødet har 
ligget udenpaa Nederdelen; tilmed findes 
Hægter anbragt paa Skødets Underside paa 
nogle af disse Buller. Paa en af Bullerne er 
Tøjet i Rygsømmen dog stærkt vifteformet 
foldet, ikke opsplittet; det samme ses i Bul
len af stribet Hvergarn (fra Ellede), hvis Skød 
er forholdsvis stort, men for alle Sømmenes 
Vedkommende, og dennes Skød er 12 cm bredt 
og har sikkert ligeledes ligget udenpaa Neder
delen. Elledebullens nederste Hjørner er skraat 
afskaarne som paa de fleste af de ovenfor 
nævnte, endda særlig tydeligt, og Sidesøm

mene ligger omme paa Ryggen, men er dog omtrent jævntløbende (Fig. 
73, øverst og Fig. 72, næstnederst). I saa Henseende danner den en Over
gangsform til de yngre Buller, hvis Side-Rygsømme konvergerer ret stærkt 
nedadtil, og som undertiden tillige har en Søm under Armhulerne, der 
dog ikke altid er ført helt igennem (Fig. 73, nederst). De er da mere figur- 
skaarne, hvorved vi faar den samme Væsensforskel i Snittet som for 
Mandsdragternes Vedkommende (S. 38 f.). Skødet er paa dem kun o.

108



FESTDRAGTERNE

3 cm og har en lille Split i Sidesømmene, og det har været dækket af 
Nederdelen. De gamle Buller er ikke brugt, saalænge nulevende kan huske.

Nederdelens Farver og Stof er forskellige i de forskellige Dragter (se 
senere); men i ældre Tid har, sammen med de gamle Buller, ogsaa andre 
Stoffer været brugt: blaat Vadmel eller grønt Baj (Fig. 74, jfr. S. 124).

Fig. 74 gengiver en sammenstykket, særlig gammel Dragt fra Røsnæs; 
den bestaar af en stærkt glittet Kattunshue, sort med røde Blomster, Bul 
som er vævet i løs Mønstereffekt med mørk, blaagrøn Bund med hvide,

Fig. 75. Tre Brystlapper. De to yderste fra Røsnæs, mellemste fra Tømmerup. 
Kalb, og O.s. Mus.

røde og gule Blade og Blomster, det ovenfor nævnte Skørt af grønt Baj, 
Forklæde af Hvergarn med brunlig Bund, hvis Tværstriber er grønne og 
blaa med sparsom Anvendelse af gult og rødt, medens de smalle Længde
striber dels er røde, dels er gule, de yderste dobbelte; forneden paa For
klædet er paasyet et rødt Baand med grønne Prikker. Tørklædet er af 
Købetøj, mørkegrønt med lysere Mønster. De enkelte Dele i Dragten 
stammer dels fra Dansk Folkemuseum, dels fra Museet i Kalundborg.

Skuldertørklædet. Der var i det hele ingen særlige Regler for dets Stof 
eller Farve, kun skulde det være kulørt ved festlige Lejligheder, hvidt ved 
Bryllup (for Brudens Vedkommende), Barnedaab og Begravelser (for de 
nærmest staaendes Vedkommende) samt ved Altergang og Kirkebesøg i 
Højtiderne. I ældre Tid var Skuldertørklædet af Hvergarn, senere af finere 
Købetøj. Det var trekantet.

109



II. A. KVINDEDRAGTERNE FRA RØSNÆS

Fig. 76. Halværmer. Røsnæs. Kalb. o. O.s Museum.

Til Festdragterne hørte endvidere et særligt Stykke : Brystlappen, 
»Pattekluden«, der bestaar af et lidt aflangt firkantet Stykke »rejst« 
Tøj eller, hyppigere, af blomstret Silke eller Halvsilke, der foredes med 
Hørlærred, og som opadtil er kantet med 1 à 2 paasyede, ret brede Silke- 
baand (Fig. 75). Brystlappen dækkede den Del af Brystet, som Kjolelivet 
lod bar, og den fastgjordes til Kjolelivet med Knappenaale (Fig. 57 og 70). 
Ved Begravelser og til sort Kjole var Brystlappen sort. Tørklædesnipperne 

anbragtes under Bryst
smækken. Den bares al
drig til daglig (Fig. 67).

Paa Midten af Ærmer
ne anbragtes ved Hjælp 
af Knappenaale et bredt, 
blomstret Silkebaand 
(Fig. 70 og 77), og inden 
for Ærmerne anbragtes 
hvide »Halværmer«, der 
som Regel er syet af 
grovt Lærred foroven og 
fint Hørlærred forneden; 
det Stykke, der var syn
ligt (Fig.70 og 77), var fint 
udsyet eller forsynet med 
en Blonde eller et Stykke 
hvidt Lærred i Pibelæg 
(Fig. 76). Til Festdragter
ne hørte jo endvidere 
de lange strikkede Hand
sker (S. 97 f.).

Forklædet var oftest af Hvergarn, sjældnere af finere Købestof eller 
Silke, undertiden af »trykket« Lærred; det kunde ogsaa være af »Kors
rejst« (S. 100, Noten). Forneden kunde der som Bort være syet et Silkebaand 
paa (Fig. 70). Farverne var kraftige, mere brogede end paa Hverdagsdrag- 
ternes Forklæder, men særlige Regler gaves iøvrigt ikke, kun skulde det 
helst være hvidt, naar det hvide Skuldertørklæde skulde bruges (S. 113 og 
116). Over Forklædebaandet anbragtes endvidere et smalt Silkebaand, der 
fortil bandtes i en ret stor Sløjfe (Fig. 70, 77 og 81); et saadant brugtes 
aldrig til Hverdag (se dog Fig. 66).
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Forskellene paa Festdragterne viser sig da i det hele særlig i Kjolens, 
specielt Nederdelens, Stof og Farve og i Huernes Farver, medens Forklæ
der, Tørklæder og Silkebaandene som Regel varierede uden særlige Reg
ler — med de Undtagelser, der her er nævnt.

De tre første Dragter, der skal omtales, har tre ca. 7 cm brede, grønne 
Baand af Købestof paasyet Nederdelen, hvor de er anbragt forneden 
med 3—4 ems Mellemrum ; lige under det nederste er der langs Neder
delens Rand paasyet et én cm bredt, rødt 
Kantbaand, og den er yderligere kantet med 
en grøn, blaa eller violet flettet Uldsnor. 
Baandene er kun fastsyet langs øverste Rand 
og er foldede ligesom Skørtet (Fig. 57). Efter 
disse Baand har de Fællesbenævnelsen: 
»baaned’ Skørt« (i Modsætning til det »raa- 
ned’« Skørt). To af dem bestaar af »rejst« 
Tøj — i Modsætning til de andre Skørter.

a. Grønrejstdragten (Pl. VII).
Huen var af blomstret Silke eller Halv

silke, af mønstret Shirting eller blankt, 
blomstret Kattun. Farven angives af de fleste 
at have været ligegyldig; en angiver dog, 
at den skulde være grøn, en anden har kun 
set en rød Hue eller en Kattunshue besat 
med grønne Baand. Den gifte Kone brugte 
altid den sorte Hue.

Kjolelivet var enten af samme Stof som 
Nederdelen (Pl. VII) eller af mønstret »Rejst«, 
som »Pletrejst« (S. 100, Anm.), eller, som Regel 
i de yngre, af grøn, mønstret Halvsilke (Fig. 72, nederst).

Nederdelen er af »grønrejst« Tøj, med grøn Islæt paa den sorte Bund. 
Den anvendtes kun første Bryllupsdag (Lørdagen) samt i Paasken; 

i Paasken anvendtes den tilmed kun under Kirkebesøget; den toges af, 
naar man kom hjem. Første Paaskedag var Pigernes Kirkedag; den Dag 
gik de gamle sjældent i Kirke, det gjorde de 2. Paaskedag (Fig. 77).
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b. Rødrejstdragten (Pl. VIII).
Huen var rød, som Regel rødblomstret; Huebaandene var som Regel 

rødblomstrede, Nakkebaandene kunde holdes i en anden Farve og være 
smallere. Den gifte Kone brugte dog den sorte Hue.

Nederdelen var af »rødrejst« Tøj; heri findes oftest baade rødt og 
grønt til Islæt paa den mørkeblaa eller sorte Bund (Fig. 57).

Kjolelivet er paa det ene af Museets Eksemplarer af grønligt, paa det 
andet af violet Halvsilke; de var dog ofte af smaamønstret »Rejst«.

Den anvendtes kun anden Bryllupsdag (Søndagen) samt i Pinsen i 
Kirken. Dragten »slængtes«, naar man kom hjem fra Kirke. Pigerne gik 
i Kirke første Pinsedag, Konerne anden. Det ene af Museets Eksemplarer 
er af Ejerinden anvendt som Konfirmationsdragt for nogle og halvtreds 
Aar siden.

c. Den blaa, baan’ede Dragt (Pl. IX).
Huen var af blomstret Kattun eller andet Stof. Skuldertørklædet var 

ofte rødligt. Nederdelen er af mørkeblaat, kipret Hvergarn med de tre 
grønne Baand forneden. Den gifte Kone brugte sort Hue.

Den anvendtes kun tredie Bryllupsdag (Mandagen) og i Julen. I Ju
len anvendtes den ikke blot i Kirken (Fig. 70 og 79), men ogsaa ved Jule
gilder, hvoraf der holdtes baade et Karlegilde og et Pigegilde. Derved 
blev den særlig de unge Pigers Festdragt. Det angives dog ogsaa, at den 
kunde anvendes ved andre festlige Lejligheder, naar man ikke ejede 
Rejstskørter, hvilket vel nok kunde hænde for den helt unge Pige.

Sammenhængen mellem Farverne i disse tre Dragter og de forskel
lige Højtider, hvori de anvendtes, skyldes formodentlig Forestillingen 
om, at de svarede til Aarstiderne: den grønne Vaar (Paasken), den straa- 
lende Højsommer (Pinsen) og den mørke Vinter (Jul).

Det er ikke blot her paa Røsnæs, at hver af Aarets store Højtider har 
haft sin fremherskende Farve i Kvindedragten; samme Skik kendes ogsaa 
fra »Heden« i Københavns Amt og fra Drejø Sogn i Svendborg Amt; 
sidste Sted fulgte ogsaa Hverdagsdragten tildels Aarstiderne i Farven. Men 
ogsaa andre Steder findes Spor heraf; saaledes findes i Frederiksborg 
Amt strikkede Trøjer (»Nattrøjer«) i blaat, grønt og rødt; ogsaa andre 
Steder findes Spor af Dragter i de tre Farver, men her, som der, erindres 
intet om særlig Anvendelse af den bestemte Farve til Højtiderne1). Det 
kan da herefter antages, at Skikken en Gang har været udbredt over

*) Elna Mygdal: Lidt om Folkedragter fra Svendborg Amt. Turistforeningens Aarbog 1925, S. 74.
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Festdragt af Grønrejst fra Røsnæs.
Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.



Festdragt af Rødrejst fra Røsnæs.
Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.



Ung Pige i blaa Festdragt fra Røsnæs.
Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.
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hele Sjælland og længere endda (jfr. S. 175). Ogsaa i Sverige kunde Far
verne rette sig efter Aarstiderne ‘), ligesom det dér i gammel Tid var Skik 
at bruge forskellige Dragter ved forskellige Lejligheder, saaledes i Hel- 
singland en særlig Dragt paa hver af Bryllupsfestens Dage2) —. ligesom 
paa Røsnæs.

d. Den sorte Konedragt.
Den er helt igennem sort, af kipret Vad

mel og Liv og Nederdel sammensyet. Huen 
er af sort, blomstret Silke, fortil forsynet 
med en hvid Metal- eller Traadknipling, 
der rager frem foran Randen, og bag Ran
den er der oven paa fastsyet et fint ryn
ket, smalt, vævet Sølvbaand eller, som 
paa Museets Ekspl., én sort Traadknipling. 
Hue-, Hage- og Nakkebaand er af sort, 
blomstret Silke. Kjolelivet er ikke kantet 
som de andre, kun ved Halsudskæringens 
forreste Vinkler er der paasyet et Stykke 
sort, blomstret Silkebaand. Kjoleærmerne 
er ligeledes af Vadmel og er syet paa 
Kjolelivet, saa dette kan kaldes en Trøje. 
Ogsaa Ærmebaandene er sorte. Snittet er 
som paa de yngre Buller.

Nederdelen har Lærreds- eller Shir
tingsforbredde som de andre, men af sort 
Stof; den er, som nævnt, lagt i »Klokke
læg« (S. 95) og har ingen Uldsnorskantning 
forneden. — Til Dragten hører endvidere: 
Hvidt Skuldertørklæde, sort Brystlap og 
hvidt Forklæde med sort Forklædebaand.
I ældre Tid skal Forklædet dog have Væ- Fig. 78. Sort Festdragt for gifte Kvinder, 

ret af »Korsrejst« (S. 100, Anm.) (Fig. 78). Røsnæs. Kalb. o. o.s Mus.

Den anvendtes i sin Helhed første Gang paa Bryllupsdagen. Under 
Vielsen havde Bruden dog et andet Hovedtøj paa (»Flettetøj«) samt en 
»Brudesmække«, der dækkede hele Brystet. Senere i Livet anvendtes Dragten 
af de gifte Koner kun ved Altergang samt ved Barnedaab og Begravelser 
i den nærmeste Familie. Den sorte Hue anvendtes endvidere ved andre

Wistrand, anf. St. S. 32 f. 2) Samme S. 81.
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Fig. 79. Maren Hans Jørgens’, Ulstrup, Røsnæs Sogn, i 
Højtids-Kirkedragt. Orig. Fot.

kirkelige og borgerlige Fester, bl. a. ved Barnedaab og Begravelser hos 
Naboer og fjernere staaende Familie, sammen med de Dragter, der 
hørte sig til efter det foran fremstillede Ceremoniel (Fig. 70). Endelig fandt 
den sorte Konehue (sammen med Skulderklædet og Forklædet) Anven
delse for sidste Gang, naar dens Ejerinde skulde klædes som Lig; den er 

derfor en stor Sjældenhed og 
bevaredes som en stor Hel
ligdom. Den havde jo været 
Vidne til de betydningsfulde- 
ste Begivenheder i hendes Liv. 
Den skulde derfor ogsaa følge 
hende i Graven. Der kan un
dertiden være en egen Dyb
sindighed i de gamle Dragt
skikke.

e. Sørgedragten.
Ved Begravelser bar de 

Ugifte langt tilbage en særlig 
Dragt, hvis Skørt bestod af 
graat, treskaftet Hvergarn, 
hvorpaa der forneden var 
indvævet tre ’ sorte Striber. 
Bullen hertil var af mørke
grønt Vadmel. De gifte bar 
samme Dragt, naar det ikke 
drejede sig om Begravelser i 
den nærmeste Familie (Far, 
Mor, Søster, Bror), thi saa 
anvendtes den sorte Kjole. 
Alle bar hertil et mørkeblaat 
Lærredsforklæde med sorte

Livbaand og et hvidt Skuldertørklæde, der skulde være af Dowlas, som 
ikke maatte være blomstret eller mønstret. Hertil anvendtes endvidere 
en sort Hue omviklet med et sort Tørklæde samt en sort Brystlap. Det 
er dog sandsynligt, at Ugifte ved den Lejlighed ogsaa har kunnet bære 
den hvide Altergangshue. Den Kvinde, der bar den sorte Konedragt, havde 
dog den sædvanlige sorte Konehue paa. Skuldertørklædets bagerste Snip

114



FESTDRAGTERNE

skulde anbringes under Kjolelivet. — Denne Dragt er gaaet af Brug for 
mange Aar siden, men flere har dog kunnet beskrive dens Udseende. Det 
er ikke lykkedes Museet at opdrive noget Eksemplar af den. I en senere 
Tid var det derfor mere og mere almindeligt, at man anvendte Hverdags- 
dragten ved Begravelser, naar det, for den gifte Kvindes Vedkommende, 
ikke drejede sig om den allernærmeste Slægt.

Fig. 80 Lugtedaaser af Buksbom, Sølv og Ben samt (nederst t. v.) et Kridthus. 
Kalb, og O.s Mus.

f. Kirkedragten.
Til Kirkebrug anvendtes paa almindelige Søndage, som allerede nævnt, 

Hverdagsdragten med hvidt Skuldertørklæde, men naturligvis den pæneste, 
man havde. Hertil bares dog enten en Stadshue eller man forsynede Dag
lighuen med Nakkesløjfe og Huebaand. Forklædet var derimod ikke hvidt 
(Fig. 79). Men i Paasken bar man altsaa Grønrejstdragten (Fig. 77), i Pin
sen Rødrejstdragten og i Julen Dragten med det blaa, baandede Skørt 
(Fig. 70). Sammen med Salmebogen og Lommetørklædet, som man bar 
foran sig med en Buket Blomster ovenpaa (Fig. 79), medførtes endvidere
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Fig. 81. Ung Pige i Altergangsdragt. 
(Frk. Bodil Marie Jørgensen, Kallerup). 

Kalb. o. O.s Mus.

en Lugtedaase, i hvis Fod der kunde være et særskilt Rum til Tavle
skillingen. I saa Fald var de af Sølv, men oftest var de dog af Buksbom, 
sjældnere af Ben, og i Reglen meget smaa (Fig. 80). De indeholdt alle en 
Svamp til det vellugtende Vand. I Lommen kunde man ogsaa medføre 

et »Krid’hus« (Fig. 80, nederst til venstre). 
Kridthuset er af Messing og har to Afdelin
ger, den ene til Tavleskillinger o. 1., den an
den til Kridt eller Smaagenstande til Erin
dring om gode Venner. Heraf kommer Tale- 
maaden: »at være i ens Kridthus«.

g. Altergangsdragten.
Medens de gifte anvendte den sorte Kone

dragt, naar de skulde til Alters, anvendte de 
ugifte Hverdagsdragten, muligvis ogsaa den 
sorte Kjole, men denne fik dog et helt andet 
Udseende end ellers. Hertil hørte nemlig en 
Hue af hvidt Lærred eller Købetøj, der al
tid synes at have været meget stor og af den 
ældste Form. Den pyntedes med en hvid 
Blonde i Kanten og forsynedes med Hage-, 
Nakke- og Huebaand af sorte Atlaskesbaand. 
Hertil et hvidt Skuldertørklæde, der var 
af Købetøj eller fint Lærred og ofte ud
syet; paa to sammenstødende Sider er Ka
lundborg Museums Eksemplarer kantet med 
en smal Blonde eller Knipling, eller en Bort 
er lavet ved Udtrækning af Traade. Det lag
des sammen i en Trekant, saaledes at Blon
dekanten naturligvis kom øverst; man spa
rede, hvor man kunde ! Ovenpaa dette an
bragte de Ugifte endvidere et blomstret

Tørklæde, »Kasteklæde«, der er af Silke med Frynser; dette lagdes 
dog ikke i Læg, som Skuldertørklædet. Det toges af i Kirken, men toges 
atter paa, naar Kirken forlodes. Denne Sammensætning skal ogsaa være 
brugt ved Barnedaab og Begravelser i Familien. Endvidere brugtes hertil 
et hvidt Forklæde af Købetøj, idet der over Forklædebaandet bandtes et 
ret smalt, sort, blomstret Silkebaand med Sløjfe fortil. Forklædet kunde
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være fint udsyet. Endelig hvide »Luttenvanter«. Senere skal et sort For
klæde ogsaa være brugt ved Altergang (Fig. 81 og 83).

Paa Folkemuseet i København findes et Kjoleskørt fra Røsnæs af 
»Grønrejst«, hvis Mønster er anderledes 
end i de her bevarede og beskrevne: det 
har et meget lille Mønster i grønne og 
sorte Tavl og har forneden en meget 
bred, vævet Bort, hvori nævnte Mønster 
dog er fremherskende og veksler med et 
Par brede, blaa Striber og talrige, ganske 
smalle, violette, gule, blaa, røde og sorte 
Striber. Det er herefter muligt, at samt
lige Rejstskjørter oprindelig har haft en 
vævet Bort som Hvergarnsskørterne, 
om end i andre Farver, og at Baandene 
først er kommen i Brug, da man begyndte 
at anse Købetøj for finere (Fig. 82).

5. OVERTØJET
Af Overtøj brugtes kun meget lidt. Naar 

Røsnæskvinden skulde ud at køre, slog hun 
Kjolens Nederdel op bagtil, for at Læggene 
ikke skulde ødelægges. Paa Hovedet bar 
hun yderligere et stort, hvidt Hovedklæde, 
dog kun paa Køreture i festlig Anledning. 
Dette Tørklæde er 80—90 cm i Kvadrat, af 
fint Lærred eller tærnet Købetøj ; paa to 
af de sammenstødende Rande samt omtrent 
paa Fjerdedelen af de to andre er der syet 
Blonder, oftest Kniplinger. Det lagdes sam
men i Trekant efter Blonden; den nedad- 
vendende bagre Snip er endvidere ofte ud
syet med Hvidsøm, ligesom Ejerindens Navnebogstaver tit er broderet 
fortil i kulørt Korsstingsbroderi, ikke sjælden i en dekorativ Indramning. 
Hovedtørklædet fæstedes til Huen med Knappenaale; de forreste Snip
per faldt ned over Brystet, men de bandtes ikke. Det skulde anbringes

Fig. 82. Detail af gi. rejst Skørt. 
Dansk Folkemuseum.
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Fig. 83. Ung Pige i Altergangsdragt 
paa Vej til Kirken. Kalb. o. O.s Mus.

meget nøjagtigt og var i øvrigt stærkt stivet (Fig. 83). Det toges af i 
Kirken, naar denne betraadtes, ligesom »Kasteklædet«. Hovedtørklædet 
og Kasteklædet var som Regel det eneste Overtøj, man brugte, Bomulds
paraplyen fraregnet. Mindre kunde det jo ikke godt være (Fig. 83).

Det er forstaaligt, at en Røsnæspige, der efterhaanden havde anskaffet 
sig alle de Dragter, betænkte sig mange Gan
ge, før hun faldt for Fristelsen til at gifte sig 
ind i en Familie udenfor Røsnæs, hvor Dragt
skikkene var helt anderledes (jfr. S. 19). Og, 
som nævnt S. 17, naaede Røsnæsdragtskik- 
kene fra Røsnæs’ yderste Odde til Skellet 
mellem Raklev og Tømmerup Sogne, en Li
nie løbende lige mod Nord fra det inderste 
af Kalundborg Fjord til Saltbæk Vig, omtrent 
ved det Sted, hvor den gamle »Korshavn«, 
hvortil Sejrøboerne sejlede i gamle Dage, 
naar de skulde udføre deres Varer, laa. 
Hændte det, at hun desuagtet faldt for Fri
stelsen og skulde flytte til Brudgommens 
Hjemstavn — Kærlighed overvinder jo alt 
—, sagde man derude: »Saa, nu har hun da 
faaet Østerklær«. Omvendt kunde det jo og
saa ske, at en Pige øst fra ved Giftermaal 
kom til at bo paa Røsnæs; hun maatte da 
sikkert se at anskaffe sig Røsnæsdragter. Et 
Bevis herfor synes at kunne føres, da der 
fra en Gaard i Ellede, hvorfra Museet i Ka
lundborg har sin Røsnæsstue, er indkommen 
en Del Kvindetøj til Museet, hvoraf noget 
hører til Røsnæsskik, andet til de andre Eg
nes Skik; samme Steds fra var der tidligere 
til Dansk Folkemuseum indkommen en hel 
Del Kvindetøj, der dér opbevaredes under

Hjemstedsbetegnelsen »Røsnæs«, medens det utvivlsomt stammer fra Vis- 
kinge Sogn; vedkommende, der sikkert har baaret dette Tøj, havde nem
lig hjemme dér, men kom som gift til at bo i Ellede.
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6. FRA SKIFTEPROTOKOLLERNE
Ligesom for Mandsdragternes Vedkommende skal her ogsaa anføres 

nogle Dødsboregistreringer, der er valgt efter de samme Principper, som 
dér anført (S. 50).

1. Aar 1769 (Fol. 737). Registrering efter Gmd. Niels Rasmussens afg. Hustru, 
Karen Ollesdatter af Biørnstrup, Refsnæs Sogn: Den Afdødes Klæder: 1 blaae 
Vergarns Skiørt 3M., 1 grøn toskaftes do. 3M., 1 grøn og rødt tveskiftes do. 3 
M., 1 blaae tveskiftes do. 3 M. 8 Sk., 1 blaae og rød do. do. 2 M. 8 Sk,, 1 do. do. 
blaae 1 M.1), 1 Sarses Trøye2) 2 M., en brun Bolle med gr(ønne) Ærmer 1 M. 8 
Sk., 1 grøn do. med røde Ærmer 1 M., 1 ulden Damaskes do. med do. do. 1 Rd., 
1 grøn Bolle af Kiersege3) 1 M. 8 Sk., 1 gi. Sarses do. 1 M., 1 gi. Mulstrums4) 
Bulle 12 Sk., 3 Forklæder à 1 M., 1 Kram Lerrets (d. e. Lærred købt hos Kræm
meren) Forklæde 3 M., 4 hvide Hørlerrets Tørklæder 4 M., 2 brunne og 1 sort 
Hue 1 Rd., 4-re Lind (d. e. Lin) à 2 Sk., 2 Par Halværmer 8 Sk., 1 sort Vadmels 
Kioel 2 M. — Dødsalder 44 Aar.

2. Aar 1773 13/4 (S. 1032). Stervboet efter Indsidder Rasmus Ibsens Enke, Ma
ren Jensdatter i Wollerup, Rachlev Sogn: 1 sort Kiortel 12 Sk., 1 grønt Skiørt 
8 Sk., 1 rødt do. 2 M., 1 grønt do. 2 M., 1 stribet Cammelottes5) Bolle 8 Sk., 1 
tærnet do. 4 Sk., 1 Sarses Bolle med grønne Ærmer 1 M., 1 do. med do. 12 Sk., 
1 Kurve Klæde 4 Sk., 1 stribet Forklæde 1 M. 4 Sk., 1 trøkket do. 1 M. 8 Sk., 1 
Tørklæde 2 Sk., 1 Kramlerrets do. 8 Sk., 1 Par Halv Ærmer 2 Sk., 1 brun Silke
hue 8 Sk., 1 Cattuns do. 4 Sk., 1 Sarses Hætte 2 Sk., 1 sort Hue 1 Sk., 1 sort 
Kyse 2 Sk., 2 Handsker 4 Sk., 1 sort Kiortel 8 Sk., 1 gi. hvidt Skiørt 6 Sk., 1 
bunden (d. e. strikket) hvid Trøye 4 Sk., 1 tveskyttet Bolle med Blaar (blaa? af 
Blaarlærred?) Ærmer 4 Sk., 1 hvid Klokke 4 Sk., 1 hvid Bolle 2 Sk., 1 Par sorte 
Hoeser 4 Sk., 1 gi. Særk 2 Sk., 1 Oplend (Opled) 2 Sk., 1 gi. rød Trøy med 2 blaae 
Ærmer 1 Sk., 1 Kurv med 1 Hue og 1 gi. Klæde 1 Sk. — Dødsalder 50 Aar.

3. Aar 1788 10A (S. 25—28). Registrering efter Gaardmand Mads Jensens ved 
Døden afgangne Hustrue, Ingeborg Peders Dotter af Nyrup Bye (Raklev Sogn) 
efterladte Klæder: 1 grønt Bays Skiørt 5 M., 1 blaat Hvadmels Skiørt 3 M., 1 
blaat Hvergarns Skiørt 3 M., 1 blaat og rødt Hvergarns do. 2 M. 8 Sk., 1 grønt 
og rødt Hvergarns do. 3 M. 8 Sk., 1 grønt og hvidt tveskyttet do. 2 M. 8 Sk., 2

’) »toskaftet« og »tveskiftet« er rimeligvis det samme. Toskaft er den enkleste Vævning: 1 Traad 
op og 1 Traad ned paa begge Sider af Stoffet. Saavel Rendegarn som Islæt kan være af samme Farve.

2) Sars eller Serges (fransk) er let kiprede Stoffer af Silke eller Halvuld, senere alene af Uld. Af 
Latin: serica.

3) d. e. Kirsej, der er et grovt, kipret, tæt valket Stof, hvor Kipringen som Regel dækkes af den 
grovere Islæt.

4) d. e. Mult um, et lærredsagtigt vævet eller kipret, ru, meget blødt Uldtøj, lignende Flonel, men 
grovere og tættere vævet.

5) d. e. Kamelot, et lærredsagtigt vævet Stof, oprindelig af Kameluld, senere af Angorauld, der dog 
senere er erstattet af Kamgarn. I billigere Varer kan Kæden nu være af Bomuld eller Hørgarn. Det 
er toskaftet, ensfarvet og glinsende. »Cameloth« omtales 1512.
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grønt og rødt tveskyttet do. 3 M. og 2 M. 8 Sk., 1 brandguelt tveskyttet do. 2 M. 
8 Sk., 1 sort Hvadmels Kiole 4 M., 2 højrøde Ærmer, 2 Par(?) 3 M., 1 Damaskes 
Bul 1 M. 8 Sk., 1 do. 3 M., 1 grøn Flonelles do. 2 M., 1 grønrudet Trøie1) 2 M., 
1 grøn nubbet2) Hvadmels Bulle 1 M., 1 bruun Hvadmels do. 1 M. 4 Sk., 1 blaae 
og rød Sarzes do. 2 M., 1 rød og blaae ulden Damaskes do. 3 M., 1 blaaestribet 
Forklæde 1 M. 8 Sk., 1 do. do. 2 M., 1 langstribet do. 2 M., 1 trykket blaat og 
hvidt do. 1 M. 8 Sk., 1 blaat do. 1 M., 1 Par hvide Pudevaaer(?) 2 M., 1 ternet 
Forklæde 1 M., 7 Haandklæder 3 M. 8 Sk., 1 blaat og hvidt Bomulds Klæde 12 
Sk., 2 grønne udsyede Agedyner 3 M., 2 reiste Sengetæpper 3 M., 2 Dragepuder3)
3 M., 1 blaat Hvergarns Skiørt 2 M., 1 do. 2 M., 1 do. 2 M., 2 uldne Damaskes 
Trøier 2 M. — Dødsalder 30 Aar.

4. Aar 1806 23A (S. 45 f.). Registrering efter udfløtter Gaardmand Friederich 
Nielsens ved Døden afgangne Hustrue Karen Rasmus Datter af Nyerup Bye (Rak
lev Sogn): I en Fyrrekiste med Laas og Nøgel: 1 blaat og rødt hvergarns Skiørt
4 M., 1 blaat do. 3 M., 1 grøn Bais do. 1 Rd., 1 graa Hvergarns do. 2 M., 1 sort 
Kiole 1 M. 8 Sk., 2 blaaternede Forklæder 3 M., 1 do. 1 M., 1 grøn Bulle med 
Blaar (Blaae ?) Ærmer 1 M. 8 Sk., 1 do. med grønne Ærmer 2 M., 1 grøn Dama
skes Brystdug 1 M. 8 Sk., 1 blaae do. 1 M. 8 Sk., 2 Stkr. Huer 2 M., 3 blaar Lær- 
rets Særke 3 M., 4 Tørklæder 2 M. — Dødsalder 51 Aar.

5. Aar 1820 1,/t (Fol. 23). Registrering i Stervboet efter afdøde Ane Hansdatter, 
Husmand Hans Hansens Hustru af Raklev Bys Mark: 1 Reistes Trøie med grønne 
Ærmer 2 M., 1 grøn Vadmels Bolle 1 M., 1 blaat og rødt Skjørt 2 M., 1 blaat 
Hvergarns do. 1 M. 8 Sk., 1 sort Kjole 3 M., 1 blaae ternet Forklæde 1 M., 1 uld
stribet do. 1 M. 8 Sk., 1 Blaar Lærreds Særk 1 M., 3 hvide Tørklæder 3 M., 2 
Huer 2 M. — Dødsalder 47l/z Aar.

6. Aar 1822 ll/s (Fol. 85): Registrering i Stervboet efter Tjenstepige paa Refs- 
næsgaarden Ingeborg Andersdatter: 2 Stkr. Kattuns Huer 5 M., 1 Silkehue 1 Rd.
4 M., 1 gi. Kattuns Hue 1 M., 1 lysegrønt Kattuns Tørklæde 3 M., 1 gl. Skjørt 8 
Sk., et Par Skoe 3 M., 1 Par do. 1 M., 1 blaaetrykket Forklæde 2 M., 2 Stkr. Ho
vedklæder 4 M., 1 heel og 1 halv Drejels Tørklæde 2 M., 1 Serviet 2 M., 1 hvidt 
Kramlærreds Tørklæde 3 M., 4 forskellige hvide Tørklæder 1 Rd., 5 Stkr. hvide 
Snippeklæder 5 M., 2 Stkr. Blaarlærreds Tørklæder 2 M., 7 forskellige Bryststyk
ker (Brystlap?) 1 M. 8 Sk., 1 Blaarlærreds Tørklæde 2 M., 1 guulblommet do. 3 M., 
1 blaaeternet nyt Forklæde 1 Rd. Nogle forskjellige Stykker Linned og Kniplinger
5 M., 2 Par Vanter og 1 Stykke af et Par Strømper 2 M., 1 sort Muffe 4 Sk., 1 
blaaestribet uldent Forklæde 2 M., 1 nyt do. 2 M., 1 gl. do. 1 M., 1 nyt do. 3 M.,
1 hvidt Blaarlærreds Forklæde 12 Sk., 1 grøn Damaskes Bolle 2 M., 1 Reistes do.
2 M., 1 grøn og blaa Damaskes do. 3 M., 1 Reistes do. 3 M«, 1 grøn Reistes do.

’) Hermed kan være ment »rudret« Drejl (jfr. Fig. 7 2, øverst), der ofte forekommer i Frederiksborg 
Amt og paa Hedeboegnen; maaske kunde det dog ogsaa være »rejst« Tøj som i det paa Folkemuseet 
værende Skørt (Fig. 82, S. 117).

2) Formodentlig Tøj med kornet Overflade.
3) d. e. fint vævede Hovedpuder, der blev betrukne med Betræk med mønstret Mellemværk.
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2 M. 8 Sk., 1 Reistes do. 2 M., 1 gnistret do. 2 M., 1 Reistés do. 2 M., 1 bruun 
Vadmels do. 1 M. 8 Sk., 3 Stkr. grønne Trøyer 4 M., 1 Par sorte Uldstrømper 1 
M. 8 Sk., 8 Stkr. forskellige Børnehuer 3 M. (hun havde en udenfor Ægteskab 
født Søn paa 5—6 Aar), 5 Stykker forskellige Børnetrøjer 2 M., 1 Silkehue 1 M., 
En Del Børnetøj 2 M., 1 nye hvid Vadmels Klokke 4 M., 1 sort Kjole 1 Rd., 1 
tveskyttet Skjørt 4 M., 1 nyt blaat Vadmels Skjørt 4 M., 1 blaat gammelt do. 2 
M., 2 do. à 2 M., 1 blaae bunden Nattrøje 2 M., En Æske med nogle Knappe
naale, 1 Par Metalspænder, et Kridhus og en lille Børst samt en Træskee 2 M., 
1 gammelt blaat Skjørt 12 Sk., 1 hvid gammel Klogge(!) 8 Sk., 1 Par blaae Ærmer 
4 Sk., 1 Par Træeskoe 4 Sk. — Dødsalder 25 Aar.

7. Aar 1842 Jan. (Fol. 215). Registreringsforretning i Stervboet efter Ane Kir
stine Nielsdatter, Husmand Anders Larsens Hustru af Raklev: 1 grøn Skiørt 1 
Rd. 3 M., 1 do. grøn Reist 2 Rd., 2 blaae do. à 1 Rd. 3 Sk., 1 do. do. 1 Rd., 1 blaat 
Skiørt 4 M., 1 Vadmels Skiørt 1 Rd. 3 M., 1 do. Klokke 2 Rd., 1 grønt Skiørt 2 
M., 1 sort Kiole 1 Rd., 5 Særke à 2 og 4 M., 2 Forklæder à 1 M. 8 Sk., 1 Bom
uldsforklæde 4 M., 1 rødt do. 2 M., 2 Brøstduge 4 M., 3 Silkehætter à 2 M., 3 
Nattrøjer à 3 M. og 1 M., 1 Hat 2 M., 2 do. à 1 M., 1 do. 8 Sk. — Dødsalder 31 Aar.

8. Aar 1843 21/io (Fol. 284). Registrering i Stervboet efter Fæstegaardmand Ras
mus Rasmussens Hustru, Mette Larsdatter af Gaasetofte (Raklev Sogn): 1 blaat 
Skiørt 4 M., 1 do. 1 Rd., 1 treskiftet do. 1 Rd., 1 grønt Skiørt 1 Rd. 2 M., 1 sort 
Kiole 1 Rd. 3 M., 1 Vadmels Klokke 2 M., 2 Verg(arns) Trøier med Ærmer 3 M., 
1 do. uden Ærmer 12 Sk., 2 Silkeboller 2 M., 1 Bomulds Forklæde 2 M., 1 Hver
garns do. 2 M., 1 gammel Hvergarns do. 1 M., 2 Hætter 3 M., 1 (?)otient (Orle- 
ant?) Tørklæde 1 M. 8 Sk., 4 hvide do. 3 M., 1 Spendser Trøie 3 M., 2 Par Strøm
per 3 M., 3 Stkr. Særke 1 Rd. 3 M., 2 Stkr. Nat(?) 3M. — Dødsalder 34 Aar.

Det er vanskeligt, delvis umuligt, at bedømme disse Registreringer, dels 
fordi Benævnelserne paa samme Stof sikkert ofte er forskellige, dels fordi 
Benævnelser som »Skørt« og »Trøje« intet siger om, hvorvidt vedkom
mende Beklædningsstykke har været brugt som Yder- eller som Under
beklædning. Det maa ogsaa erindres, at Registreringerne er foretagne af 
Folk uden teknisk Kendskab, saa der kan være indløbet Misforstaaelser 
og Fejl, der forøger Vanskelighederne ved at tyde dem. Nogen Sikkerhed 
for, at de omfatter Afdødes samtlige Klædningsstykker haves antagelig 
heller ikke; det er i hvert Fald paafaldende, at nogle er lidt magre. Imid
lertid kan de dog yde noget af Værdi.

Af særlig Interesse er Spørgsmaalet om, hvor gammel »rejst Tøj« er 
paa Røsnæs. Ordet er første Gang nævnt i Registreringen fra 1788(3), 
men kun om »Sengetæpper«, formodentlig de omtalte »Hjulrejst«-tæpper. 
Som Benævnelse paa Kjoletøj er Ordet først brugt i 1820(5): »en reistes 
Trøie med grønne Ærmer«, der maa være anskaffet i Slutningen af det
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18. Aarh. Dernæst fra 1822(6), hvor vedkommende havde flere »Reistes 
Bolle«, deraf en af »grøn Reist«, og endelig fra 1842(7): »grøn Reist« Skørt. 
Derimod findes Ordet slet ikke brugt i den yngste fra 1843(8), og er [øv
rigt kun en Gang brugt hos Nr. 7, der dog utvivlsomt maa have haft flere 
saadanne. De maa da skjule sig under andre Benævnelser, hvilket 
ogsaa skulde antages at have været Tilfældet, i hvert Fald for Nr. 6’s 
Vedkommende.

Ved en Sammenligning med de følgende Registreringer fra Sognene 
udenfor Røsnæs vil det imidlertid fremgaa, at Udtrykkene: »toskaftes«, 
»tveskiftes« og »tveskyttet«, der uden Tvivl maa dække samme Begreb 
og som findes i flere Registreringer fra Røsnæs (1, 2, 3, 6), ikke findes 
udenfor Røsnæs, maaske med en Undtagelse (S. 166 Nr. 4); og da Bunden 
i »rejst« Tøj jo er toskaftet, om Tøjet end er vævet med flere Skafter, 
medens Hvergarn jo er tre- eller firskaftet, skulde jeg tro, at disse Ud
tryk dækker over den Vævning, der her er betegnet som Rejst-Vævning, 
og at »rejst« Tøj saaledes har været brugt i hvert Fald siden 1770(3), samt 
at der allerede da har været brugt baade »Grønrejst«, der kan skjules 
under Ordet: »grøntoskaftes«, og »Rødrejst«, der kan skjule sig under 
Ordet »grøn- og rødt tveskiftes«1); sammesteds bruges dog ogsaa Udtryk
ket »blaa tveskiftes«. I Nr. 2 findes Udtrykket »tveskyttet Bolle«; samme 
havde ogsaa et »grønt Skørt« og et »rødt Skørt«. I Nr. 3 findes Udtryk
kene: »grønt og rødt tveskyttet Skørt« og »grønt og hvidt tveskyttet 
Skørt«; hvis hermed kan förstaas henholdsvis »rødrejst« og »grønrejst«, 
stemmer det godt med vore kendte Dragter, at samme tillige havde et 
»blaat Hvergarnsskørt«, »et blaat og rødt Hvergarnsskørt« samt et »grønt 
og rødt Hvergarnsskørt«, om det da kan antages, at med sidstnævnte Beteg
nelser er ment henholdsvis det blaa, »baandede« Skørt og de »randede« 
Skørter. Hun vilde saa kun mangle Klokken for at have Antallet fuldt. 
Mulig kan Udtrykkene »gnistret« og »grønrudet« ogsaa dække over »rejst« 
vævede Buller.

Den sorte Kjole har alle haft, ogsaa den ugifte (6); derimod er der 
kun to Gange nævnt en sort Hue (1, 2); Aarsagen er utvivlsomt den S. 
114 nævnte: den er kommen med i Graven.

Den hvide Klokke omtales hos Halvdelen (2, 6, 7, 8). Den har da
') Det skal dog bemærkes, at toskaftet Vævning er Bund i meget andet end i rejst Tøj, f. Eks. i 

»Plettøj«, »Urtepottetøj« og mange andre Slags Vævninger rundt om i Landet. Ogsaa Hvergarn kan 
være toskaftet. »Tveskiftes« og »tveskyttet« kunde ogsaa tænkes at betyde, at der var skiftet med 2 
Skytter, d. v. s. at Islætten var tofarvet (E. Mygdal). Jeg maa dog anse min ovenfor fremsatte Tydning 
for den sandsynligste.
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været i Brug i hele Tidsrummet og har sikkert, ligesom Kjolen, stedse 
været af Vadmel.

En Trøje omtales flere Gange (1, 2, 3, 6, 8); den kunde være af Serge
(1) , af Damask (3) eller Hvergarn (8); dens Farve benævnes som rød (2), 
grønrudet (3), ternet (2), grøn (6); endelig kunde den være strikket, hvid
(2) eller blaa (6). En Gang er nævnt en Trøje uden Ærmer (8), hvilket 
maa være en Fejl, da der hører Ærmer til en Trøje. Som Regel har de 
sandsynligvis haft Ærmer af Stoffet, kun en Gang (2) er nævnt en rød 
Trøje med blaa Ærmer. De strikkede Trøjer har utvivlsomt været Under
trøjer, undertiden benævnes de som »Nattrøjer« (6, 7)1). Sandsynligvis har 
de alle været brugt som Undertrøjer, da saadan Benævnelse slet ikke 
har været brugt i Registreringerne; men den Mulighed er dog ogsaa til 
Stede, at nogle af dem har været brugt som Ydertrøjer, ovenpaa Bul
len, altsaa som særlig Yderbeklædning I Sverige er det saaledes almin
deligt, at der som Yderbeklædning bruges en Trøje, hvilken dog som Regel 
er sort, altsaa svarende til Mandens Kjol’.

Bullerne kan have haft paasyede Ærmer i ældre Tid (1, 2, 4, 5). Ær
merne var i Reglen grønne (1, 2, 4, 5), men de kunde dog ogsaa være 
røde (1, 3) og blaa (2, 6 og mulig 4), hvilket har Interesse, da det tyder 
paa, at Ærmer i disse Farver har været brugt sammen med Skørter i 
de samme Farver ligesom andre Steder, hvor de tre Farver har været 
brugt hver til sin Højtid (jfr. S. 112). Det omtales udtrykkeligt, at Bul og 
Ærmer har kunnet have forskellig Farve: brun Bul med grønne Ær
mer (1), grøn Bul med røde Ærmer (1) og (muligvis) grøn Bul med blaa 
Ærmer (4). Alle har haft en eller flere Buller, thi ogsaa de to Gange 
opførte »Brystduge« (4, 7) maa opfattes som Buller. Bullen kunde være af 
blaat Vadmel (3), Flonel (3), Damask (1, 3. 4, 6), grøn Kirsej (1), Serge (1, 2), 
Multum (1), stribet Kamelot (2), »Rejst« (6) samt Silke (8). Heraf fremgaar 
da, at Silkebullerne først er optraadt sent, ikke engang den velforsynede 
Tjenestepige paa Røsnæsgaarden (6) har haft Silkebul.

Af nogle af disse Registreringer fremgaar da, at man allerede tidligt 
har forenklet Dragten ved at sætte strikkede Ærmer i Bullen — ligesom 
paa »Heden« i Københavns Amt og i Aagerup-Langtrøjen (jfr. S. 27). Som 
yderligere Forenkling bliver den grønne Farve i Ærmerne senere eneher
skende paa Røsnæs (jfr. S. 94).

') »Nattrøjer« brugtes vel om Natten, naar det var koldt (heraf Navnet), men de brugtes ogsaa om 
Dagen. De fleste Steder strikkede man Trøjerne af ufarvet Garn og farvede dem senere i færdig Til
stand. Naar her er nævnt hvide, strikkede Trøjer, kan da dette betyde, at de endnu er ufarvede. 
(E. Mygdal).
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Skørtet kunde være af blaat Vadmel (3, 6, 7) eller grøn Baj (3, 4), af 
»rejst« vævet Tøj (se ovenfor) samt ofte af Hvergarn (1, 3, 4, 5). Ikke sjæl
dent er Stoffets Art ikke angiven, kun Farven. En Gang nævnes et »graat« 
Hvergarnsskørt (4), der formodentlig har hørt til Sørgedragten (S. 114), der 
da i den her beskrevne Skikkelse synes at have været sjælden. Samme 
har en grøn Bul »med Blaar Ærmer«, hvormed kunde være ment Ær
mer af Blaarlærred1), der vel i saa Fald har været blaafarvet ligesom 
det Lærredsforklæde, der hørte til Sørgedragten; vel omtales Forklædet 
ikke her, men da der heller ikke omtales andre Forklæder, og da hun 
utvivlsomt har haft dette Kvindens uundværligste Klædningsstykke, kan 
der ingen Vægt lægges herpaa. Bajs-Skørtet kan godt have været brugt 
som Yderskørt, da saadanne vides at have været brugt andetsteds her i 
Landet langt tilbage. Ogsaa Dansk Folkemuseum har et saadant med Silke- 
baandsbort fra Røsnæs (Fig. 74). Om det brandgule, toskaftede Skørt
(3) har været brugt som Yder- eller Inderskørt, kan ikke afgøres; den 
gule Farve er sjælden i Folkedragter, men findes dog brugt. Derimod har 
de blaa Vadmelsskørter som det hvide Skørt (2) vel været benyttet som 
Underskørter.

Ternede Forklæder (3, 4, 5, 6) har sammen med stribede (2, 3, 5, 6) været 
de mest yndede; naar Hovedfarven er angivet, er den blaa; hos Nr. 5 
benævnes ét som »uldstribet«. Mindst tre (1, 7, 8) havde Forklæder af købt 
Lærred. Tre havde »trykkede« Forklæder (2, 3, 6). En havde et hvidt Blaar- 
lærreds (6), en et rødt Forklæde (7). Antallet er kun ringe: 2—7.

Huen benævnes undertiden som »Hætte«, uden at det dog kan antages, 
at der heri ligger nogen Forskel. Usikkerheden i Benævnelserne skyldes 
sikkert den Omstændighed, at Huen udenfor Røsnæs kaldes »Hætte«.

Strømperne omtales som sorte, naar de overhovedet omtales (2, 6).
Særken findes som Regel kun opført med et ringe Antal, to Gange er 

der kun opført 1 (2, 5); Maksimum er 5 (7). Et »Opled« er kun omtalt en 
Gang (2). I den ældste Registrering omtales Særken slet ikke.

Hovedklæde, Brystlap, Handsker, Halværmer og Kyse er hver især 
kun omtalt en enkelt eller 2 Gange.

Naar der en Gang er nævnt »Lin« (1) maa dette formodentlig skyldes, 
at det er kommen udefra, thi Lin eller Korsklæder omtales iøvrigt ikke 
i hele det paagældende Tidsrum. Det samme gælder Overtøj.

Jeg ser da ikke rettere, end at disse Registreringer i alt væsentligt be-

') Mulig foreligger her dog en Skrivefejl (»blaar« for »blaae«). Afskriveren har ogsaa her ved- 
føjet et ?.
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kræfter den Beskrivelse, der foran er givet paa Grundlag af de beva
rede Dragter; de udelukker heller ikke Muligheden af, at det rejst- 
vævede Tøj har meget gammel Hjemstedsret paa Røsnæs. Kun paa 
et Par Punkter synes de at have bragt noget nyt: Bullerne har i gam
mel Tid været forsynet med Ærmer i forskellige Farver — ligesom 
paa Hedeboegnen og andre Egne paa Sjælland. Og det er ligeledes 
sandsynligt, at Undertrøjerne i ældre Tid kan have været af svære, 
vævede Stoifer eller helt strikkede, ikke med et Lærredslivstykke, som 
de beskrevne »Underbuller«. Det er endvidere muligt, at der i ældre Tid 
har været brugt Trøjer som Ydertrøjer.

B. KVINDEDRAGTERNE UDENFOR RØSNÆS
Dragterne har antagelig været lidt forskellige i de forskellige Egne; i 

Skovegnen nordøst for Tisø afveg Moden f. Eks. noget fra Moden paa 
»Heden« (udt. »Hedden«), d. e. den skovløse Strækning langs Storebælts- 
kysten op til Kalundborg, »Kalundborgjydernes« Egn (jfr. S. 18). Ogsaa 
Udtalen var noget forskellig; i Udby Sogn anvendte man i Ord endnu 
for 45 Aar siden »aa« i Stedet for »a«, f. Eks. Gaaden (Gaden), Kristiaane, 
Baan (Barn), hvilket ikke brugtes af »Skovboerne«, og medens Hedeboerne 
sagde »Peer«, udtalte Skovboerne dette Navn som »Pær«; derfor sagde 
man ogsaa i Udby om en fra Skovegnen, at han »snakkede fornemt«. 
Paa »Heden« brugtes endnu grønt Vadmel til Kvindeklæder paa en Tid, 
da dette var gaaet af Brug i Skovegnen1). De to Folk gjorde i ældre Tid 
gerne lidt Nar ad hinanden, saaledes skulde de altid drille hinanden i 
Gildeslagene. Det hed sig i 30-erne, at »Skovboerne« var mere kultiverede, 
men »Kalundborgjyderne« de rigeste2).

De gamle Dragter har heller ikke holdt sig lige længe paa alle Egne, 
men de er alle forsvundne for mange Aar siden. Paa et Litografi fra 
Udby Kirke (Fig. 84) med den unge Vilh. Beck paa Prædikestolen ser 
man tydeligt, at det var en Overgangstid; Billedet, der maa være fra 
Aarene 1856—63, synes i alt væsentligt at være korrekt. Vi ser da her 
baade ældre Mænd og Drenge i Stumptrøje og lange hvide Vadmelsbuk
ser, og vi ser midaldrende Mænd i den lange Skødefrakke; høje Hatte

*) Karoline Graves: mundtlig Meddelelse. (Samme: Ved Hallebyaa S. 218).
2) Anton Nielsen: Landsbyliv i Tredverne. S. 28.
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Fig. 84. Fra en Gudstjeneste i Udby Kirke (ved Kalundborg). Vilh. 
Beck taler (1856—63). Lith. af Harald Jensen eft. Tegn, af M. Jepsen.

og Kasketter er Hovedtøj, og man lægge endvidere Mærke til det lange 
Haar, der falder helt ned over Frakkekraven. Og vi ser Kvinder med 
Hue med »Nakke«, med Hage- og Nakkedusk samt med Korsklæde og 
Skuldertørklæde, og, som det synes, »Nationaldragt« iøvrigt; nogle har 
et stort hvidt Hovedtørklæde paa, andre bærer de mere moderne Kyser 
og Kapper samt det franske Sjal. Vi ser Smaapiger paaklædt ganske som 
Voksne, f. Eks. den lille Pige i Forgrunden til venstre. I disse Aar er 

Brydningstiden da in
de, og det passer godt 
nok med det, der vi
des ad andre Veje.

Længst har Hoved
sættet holdt sig, i alt 
Fald Huen, derlangt op 
mod vor Tid dannede 
Skellet mellem »For
nemme« og Bønder. 
En Kvinde kunde saa
ledes godt paa andre 
Maader følge Købstad
moden, men sin Hue 
vilde hun ikke aflæg
ge; og endnu er der 
enkelte gamle Koner, 
der bærer Huen, selv 
om den ikke længere 
har den gamle, oprin

delige Form. Endnu i 1866 havde alle Piger ved Konfirmationen i Udby 
Kirke Korsklæder paa, men i 1867 eller 68 blev de lagt af og erstattet 
af Pyntehatte, der, med Undtagelse af en, var ens og var syede af Byens 
Sypige1). Ifølge Jens Kamp var det i 1867 endnu almindeligt, at Konerne 
gik med Hue.

Dragten bestod i det væsentlige (Fig. 85) af en Hue med »Nakke«, hvor 
til hørte Korsklæde eller Lin, af en Bul, et Skørt og en Undertrøje samt 
af Skuldertørklæde, Forklæde m. m. Efter de bevarede Dragter at dømme 
synes de skiftende Moder at have præget dem i en stærkere Grad end 
Røsnæsdragterne, og Snittet i dem bærer i alt væsentlig ikke det Præg

*) Karoline Graves: mundtlig Medd.
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af stor Ælde, som disse har i saa umiskendelig Grad. Nogle Regler, sær
lig hvad Snittet angaar, er fælles og skal derfor fremstilles først, og det 
saa meget mere, som det ved en Sammenstilling mellem disse og de 
fælles Regler for Røsnæsdragterne vil fremgaa, at Forskellen mellem dem 
ogsaa viser sig i det væsentlige, ikke blot i det rent ydre.

1. FÆLLES REGLER
Huen, der i ældre Tid kald

tes »Hætten«, er i det væ
sentlige i Enkelthederne helt 
anderledes end Røsnæshuer- 
ne: Forreste Rand er ganske 
lige, saaledes at der slet ikke 
findes noget fremspringende 
Parti over Panden, og For- 
haaret kunde da ikke dæk- 
kes. Nedad til er den retvink
let, saaledes at der paa Kin
derne ikke dannes noget tun
geformet Parti som paa Røs- 
næshuerne (Fig. 88) ; den gaar 
heller ikke saa langt ned paa 
Kinderne som disse. De æld
ste Huer fra Føllenslev, som 
Museet har, har dog ligesom 
en Antydning af et bueformet 
Fremspring i Panden, ligesom 
den forreste Rand paa Kin
derne er lidt bueformet fortil, 
og nederste Rand viser lidt opad bagtil (Fig. 86); men de yngre Huer fra 
samme Sted har samme Form som alle de mange andre Huer, som Mu
seet ejer (Fig. 88). Dette tyder paa, at Røsnæshuernes Form ikke blot 
er den ældste, men at samme Form i ældre Tid har været brugt ogsaa 
udenfor Røsnæs.

Huerne er alle skaarne af to Stykker, Nakkedelen og den forreste Del 
(Fig. 86 og 87). De har da ikke Røsnæshuens Søm langs Issens Midte. 
Nakken er altid lodret og er som Regel udstyret paa særlig pragtfuld

Fig. 85. Fra Kalundborg og Omegns Museum.
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Maade, den skulde nemlig altid ses, ogsaa her i Modsætning til Røsnæs- 
huens Nakke, der omtrent dækkedes af Tørklædet eller ogsaa af Hue- 
baandet. I Nakkens nederste Rand er anbragt en Løbesnor i en Løbe
gang, men sjældent gennem Huller; derved kan den rynkes her, hvilket 
som Regel skete, i regelmæssige, nøjagtige Folder, hvorved Nakken ned
adtil kan gives en noget tilspidset Form (Fig. 86).

Til Huerne hører Lin ') eller Korsklæder, hvilke ikke brugtes paa Røs
næs, medens de dér brugte Huebaand ikke anvendtes her. Linene tilhører

Fig. 86. To Huer fra Føllenslev af ældre Form, set fra Siden og bagfra. Kalb, og O.s Mus.

en ældre Tid, Korsklæderne en yngre. Hage- og Nakkedusk brugtes 
ogsaa her (Fig. 87). Huens Størrelse er iøvrigt noget forskellig; de største 
er — ligesom paa Røsnæs — utvivlsomt de ældste.

Haaret rulledes sammen til en fast, udstaaende Knude paa Baghovedet, 
saa Huen kunde faa den rigtige Form. Var der ikke tilstrækkelig Haar- 
fylde, maatte der laves en »Valk«, der passede til Huenakken, og hvor
om Haaret oprulledes.

Kjolelivet var i ældre Tid ærmeløst, i yngre Tid derimod forsynet 
med Ærmer af samme Stof; det var da en Trøje.

De ældre Kjoleliv (Buller) (Fig. 89 og 90) er ikke syet sammen med
l) Af Latin: linum — Hør, Benævnelsen overførtes paa alt af Hør lavet Tøj, Linned, Lin.
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Nederdelen, de er skaaret af fire eller tre Stykker, 
altsaa med eller uden Rygsøm; Sidesømmene begyn
der ved Armhulernes bagerste Del og buer ret stærkt 
nedad, ind mod Ryggens Midtlinie, som paa de yngre 
Røsnæsbuller ; de har et temmelig kort Skød (5—6 
cm), der paa de ældste bagtil har en ret stærk Fold
ning, hvorunder der sidder nogle Hægter, medens de 
nedadtil i Siderne har en Split; det foldede Skød skal 
have givet dem Navnet: »bredflippede«, men maaske 
hidrører dette Navn snarere fra de firkantede løse Flige, 
de har fortil, en paa hver Side af Midtlinien, og som 
kan være længere end Skødets øvrige Del (Fig. 90 
nederst). Disse ligner da i saa Henseende den Røs- 
næsbul, der er betegnet som en Overgangsform til 
de yngre (S. 108), og som paa denne og andre ældre 
Røsnæsbuller kan de nederste Hjørner være skraat 
afskaarne (Fig. 89, de to øverste). De har uden Tvivl 
haft Skødet uden paa Nederdelen. Nogle andre i Ka
lundborg og Omegns Museum af lignende svære, uldne 
Stoffer har intet Skød, og deres nederste Kant har 
sikkert ligget under Nederdelen, men Sømmene gaar 
paa samme Maade. De er rimeligvis yngre, hvilket

Fig. 87. Detailtegning af 
Hue. (Pl. XI).

Fig. 88. To Huer fra Føllenslev af yngre Form. Set fra Siden og ovenfra. Kalb, og O.s Mus.
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Fig. 89. Tre ældre Buller. Øverst: Bul af Hvergarn med møn
strede Striber (Viskinge. Mus. Nr. 1137). I Midten: Bul af Hver
garn (Tømmerup S. Mus. Nr. 810). Nederst: Bul af rød Uldda

mask med Mønster i matgrønt (Tømmerup S. Mus. Nr. 751).
Kalundborg og Omegns Museum.

ogsaa viser sig ved, at de er ret lange og ikke nedringede, medens de 
andre alle er kortlivede og dybere nedringede end Røsnæsbullerne. Hals
udskæringen har ogsaa en anden Form end paa disse: Forreste Rand er 
oftest jævnt, stærkt buet, og bagerste Rand er let buet, altsaa ingen skarpe 

Vinkler som paa Røsnæs
bullerne. Skulderstykkerne 
har ikke Røsnæsbullernes 
to Sømme. Langs Halsud
skæringens forreste Rand 
er de kantet med et eller 
to smalle Silkebaand, hvor
imod der sjældent findes 
nogen tilsvarende Kant
ning om Ærmegabene (se 
S. 141). Medens Kantnings- 
baandenes Farve som Re
gel er rød, undertiden blaa, 
findes dog paa et Par Bul
ler fra Nabosognet til Røs
næs, Tømmerup, en grøn 
Kantning. Skulde denne 
maaske skyldes »Smitte« 
fra Røsnæs? Da Kantning 
med grønne Baand ogsaa 
findes paa en Bul fra Valle
kilde, skulde det antages, 
at den grønne Farve er 
en meget gammel aim. Mo
de — ligesom Skikken at 
kante Ærmegabene med 
Baand, der træffes noget 
hyppigere (jfr. S. 140f.). For
til hægtes de som Regel 
kun med nogle faa Sæt

Maller og Hægter forneden, de yngre hægtes helt op.
De yngste Kjoleliv er syet sammen med Nederdelen og har Ærmer 

af samme Stof; de er ikke kantet i Halsudskæringen, der har en lignende 
Form som paa Røsnæs, men ofte er større; de kan være til at hægte
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hele Vejen eller kun paa den nederste Del. Kjoleliv og Nederdel bestaar 
i de yngste Dragter altid af samme Stof.

Nederdelen maa i en tidlig Tid antages at have været foldet som Røs- 
næsdragtens, men i de fleste af Museets Dragter er den ikke foldet, kun 
rynket stærkt ved Linningen, ikke figurskaaren, saa Folderne falder blødt 
og naturligt. Ingen af dem har nogen indvævet Bort, og »Rejsttøj« synes 
ikke at have været brugt. Hvergarn og Vadmel har været det sædvanlige.

Fig. 90. Detailtegninger af to ældre Buller, set forfra og bagfra.
Øverst: Bul fra Kaastrup (Mus. Nr. 810), nederst: Bul fra Iste- 

bjærg, Tømmerup Sogn. Mus. Nr. 2112).

2. DE ENKELTE BE
KLÆDNINGSDELE
HUEN, hvis Snit er frem

stillet foran S. 127, var, som 
de bevarede Huer viser, 
af meget forskelligt Stof. 
De var selvfølgelig ikke lige 
fine, nogle skulde jo bruges 
til Hverdags, andre til Fe
ster og ved Højtider. Huen 
kan være af mønstret Shir
ting eller Bomuldstøj; og 
den kan være af broget, 
blomstret Silkebrokade, af 
mønstret eller ensfarvet 
Silke, af mønstret Halv
silke eller af sort Fløjl. En 
enkelt Barnehue i Kalund
borg Museum er endog af
Gyldenstykke. Huenakken bestaar enten af samme Stof som Huens øv
rige Del (Fig. 92, de to nederste til højre), eller den er udstyret paa særlig 
Maade. Meget ofte er Huen kantet langs Randen med et bredere eller 
smallere Silkebaand i anden Farve, der kan være ensfarvet (Fig. 87), men 
oftest er blomstret (Fig. 92, mellemste forneden); ikke sjældent er de 
dog kantet med en Guldknipling (Fig. 86) eller en Guldgalon (Fig. 92, ne
derst t. h.). Medens de Huer, hvis Nakke er udstyret paa særlig Maade, 
som Regel, hvorfra der dog er mange Undtagelser (Fig. 91, øverst, og an
dre), ikke er kantet med Baand fortil, er de andre fine Huer altid kantet. 
De sorte Fløjls Huer er ofte kantet med Guldgaloner e. 1. og har da som 
Regel intet særligt udstyret Nakkeparti.
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Huenakken (Fig. 91, 92) er da ofte særlig udstyret; den kan saaledes 
bestaa af et Stykke fint blomstret Silketøj (Fig. 92, øverst t. v.), eller være 
udsyet med kulørt Broderi, ofte med paasyede Pailletter (Fig. 91, neder
ste Række), eller med en Blanding af Sølvtraadsbroderi og kulørt 
Broderi (Fig. 91, nederst til h.), eller af forskelligtfarvede Chenille-Fløjls- 
snore og Pailletter (Fig. 92, mellemste forov. og 91, øverst til v.) — alt i

Fig. 91. Forskellige Huer, set bagfra, alle af Silke eller sort Fløjl. Kalb, og O.s Mus.

Mønstre. Endelig er de ofte udsyede med Guld- eller (sjældnere) Sølvtraad, 
dannende et Mønster (Fig. 91, øverst t. h. og 92, nederst t. v., Guldtraad, 
Fig. 92, øverst t. h. og 91, mell. forov., Sølvtraad). Metalnakkerne kaldtes, 
i Modsætning til de andre, »klare Nakker«, paa Sejerø dog »klar Puld«. 
En Hue med en saadan Puld kaldtes paa Sejerø »Hætte med klar Puld«, 
medens de andre Steder her i Egnen kaldtes »Hætte med klar Nakke« 
eller blot »Hætte«. Formen af de klare Nakker som af de andre særligt 
udstyrede Nakker er rund eller ægformet med den smallere Del nedad. 
Kun paa en af Kalundborg Museums Guldnakker danner denne nedad
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tre, trekantede Folder (Fig. 92, nederst til venstre), medens der i Holbæk 
Museum findes en femfoldet, mere kunstfærdigt syet Nakke fra Tuse, en 
Form, der var saa almindelig i Hedeboegnen og Frederiksborg Amt (Fig. 
93). Det vides, at saadanne femfoldede Nakker er syet i Holbækegnen. 
Udover denne Egn synes de ikke at være komne.

Huer med den »klare« Nakke kunde være meget kostbare, ligesom

Fig. 92. Forskellige Huer, set bagfra, alle af Silke eller sort Fløjl. Kalb, og O.s Mus.

Huen med de brede Guldgaloner. En sort Fløjshue fra Aarby ved Ka
lundborg med brede Guldgaloner, men uden anden Pynt (Fig. 92, nederst 
til h.), har saaledes i 40-erne kostet 40 Rigsdaler, og en Hue med Guld
galoner og Guldnakke, som en Gaardmandskone i Bukkerup ved Holbæk 
ejede, havde endog kostet 100 Rigsdaler1). Saavel i Holbækegnen som i 
Odsherred var Huerne ganske som i Kalundborgegnen ; her som der 
brugtes Korsklæder dertil. Men fra Lille Grandløse ved Holbæk er det 
dog meddelt, at en Kone, der var født 1792, fra sin Ungdom havde kunnet 

') Meddelelse fra Fik. Andrea Sørensen, Lille Grandløse.
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Fig. 93. Femrynket Hue fra Tuse 
Holbæk Museum.

erindre, at gamle Koner (vel over Huen) havde bundet et Tørklæde, der 
var knyttet i Panden, undertiden i Nakken1), hvilket minder om Røs- 
næsskik.

Som Eks. paa, hvor mange forskelligt udseende Huer, der kunde være 
paa samme Gaard, skal nævnes følgende Samling, der alle, sammen med 
adskillige Korsklæder, er indkomne som Gave til Kalundborg Museum 
fra Gaardmand Ole Larsens Hustru i Føllenslev; de er øjensynligt ikke 
af samme Alder, men denne kan nogenlunde angives ved den Række
følge, hvori de her er opført; og dog er heri ingen egentlige Guldnakker: 

1) Hue af blomstret, broget Silkebrokade med 
blaa Bund og med Kantning af en Guldknipling 
(Fig. 86 t. h.), 2) af grøn, mønstret Silke med 
Kantning af blegrøde Silkebaand, 3) af rød, da
maskvævet Silke med Kantning af en Guldknip
ling og smalle, røde Silkebaand (Fig. 86 t. v.), 4) 
af sort Fløjl med Kantning af en bred Guld- og 
Sølvknipling — alle uden særlig udstyret Nakke
parti. 5) Hue af hvid, mønstret Silke med Kant
ning af blegrød Silke og Nakken udsyet med bro
get Silke og paasyede Metalblade og do. Rosetter 
(Fig. 88 t. v. og 91 t. v. forn.), 6) af grøn Silke med 
bred Kantning af purpurfarvet Silke og Nakken ud
syet med rød og grøn Silke samt Pailletter (Fig. 91 
mell. forn.), 7) af sort Fløjl med Kantning af brede, 
purpurfarvede Silkebaand og Nakken udsyet med 
broget, grov Silke, Sølvtraad og Pailletter, 8) af sort, 
mønstret Silke med blaa og røde Striber, 9) af grøn

Silke og 10) af blaa Silke — de tre sidstnævnte uden nogen anden Udsmykning.
Ved et nøje Eftersyn af Kalundborg Museums mange andre Huer frem- 

gaar ogsaa tydeligt, at de ingenlunde har samme Alder; i saa Henseende 
er Form (se foran), Størrelse og Arten af det Foer, der er brugt (Blaar- 
lærred, grovere eller finere Hørlærred, Bomuldstøj), oplysende. Heraf 
fremgaar, at Silkebrokadeshuerne og Huerne af fint, blomstret Silketøj 
er ældst; derefter følger Huerne med Nakken udført i kulørt Broderi, 
med eller uden Metalbroderi. Det fremgaar ligeledes, at alle de ældre 
Huer har en Kantning af Silkebaand eller Guldgaloner o. 1. uden særligt 
udstyret Nakkeparti, medens Kantningen, der vedblivende holder sig paa 
den sorte Fløjlshue, efterhaanden i den nyere Tid taber sig mere og 
mere. Heraf fremgaar endvidere, at de »klare Nakker« alle tilhører Folke- 

’) Meddelelse ved Frk. Andrea Sørensen.
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dragternes sidste Tid, ja 
maaske især har været 
brugt, efter at disse iøv- 
rigt var afløst af de skif
tende Moderetninger.

Jens Kamp meddeler, 
at der paa Huens ind
vendige Side skulde an
bringes et Kors; saa kun
de onde Magter ikke faa 
Magt over den, der bar 
den1). Dette ses dog ikke 
paa nogen af Museets 
Huer her, men paa nogle 
af dets Børnehuer er der 
paasyet smaa Tøjkors 
udvendig.

Korsklædet (Fig. 94) 
bestaar af Kniplinger, 
oftest Tønderkniplinger, 
der kunde være meget 
kostbare, eller af maskin- 
vævet Bobinet med knip
lingsimiterende Broderi 
eller uden saadant Bro
deri, af Tyli, af fint Lær
red eller af gazevævet, 
mønstret Stof. Disse Stof
fer er ofte kombineret 
sammen : enten kan ind
til 3 Rækker Kniplinger 
være syet sammen, eller 
en imiteret Knipling og 
en eller indtil fem Tøn
derkniplinger kan være 
syet sammen, saaledes 
at Kniplingen er yderst,

HOVEDTØJET

Fig. 94. Lin og Korsklæder. Øverst: Lin (Mus. Nr. 2850 a, Aarby 
Sogn). Næstøverst: Kniplingskorsklæde med Tunger (Mus. Nr. 
1939 b, Føllenslev). Mellemste: Snipkorsklæde af Knipling og 

Broderi. Næstnederst: Korsklæde af tre Kniplinger. Nederst: 
»Slæt« Korsklæde af Tyli (Rørby S. Mus. Nr. 585)

') Jens Kamp: Folkeminder, Nr. 231 (S. 82).
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Fig. 95. Korsklædebakke med Korsklædestok og Kurve
klæde. Kalb, og O.s Mus.

eller Tyll kan være kantet med en smal Knipling. De gazevævede, der 
er meget gamle, er kantet med en gazevævet, rynket Blonde. Bredden 
af Museets Eksemplarer er fra 19 til 24 cm, de bredeste er sikkert de 
ældste. Det anbragtes ovenpaa Huen, saaledes at den bagerste Kant, der 
nedadtil er forsynet med Bændler til at binde under Nakken, naaede helt 

hen til Huenakken, medens dets 
forreste Kant ragede et godt 
Stykke foran Huen. Det maatte 
stives ret stærkt, og Enderne 
var strøgne noget udad og opad. 

Der omtales ogsaa Snip-kors
klæder«; Museet i Kalundborg 
har antagelig et saadant Eks
emplar; det er 12 cm bredt, be- 
staar af Kniplinger og er bagtil 
forsynet med en Lærreds Snip1), 
der, stivet, maa have været an
bragt over Huen (Fig. 94, mel
lemste). Endvidere haves der et 
Korsklæde med 2 Lærredsstrim
ler bagtil, der maa have ligget 
under Huen (Fig. 94, næstø verst). 
Maaske har denne sidste Form 
repræsenteret en Overgangsform 
til Lin’»et, der bestod af en ret 
bred Lærredsstrimmel, med el
ler uden Kniplingskant, og som 
anbragtes under Huen, men ra
gede lidt frem fortil (Fig. 19). 
Lin brugtes ikke paa denne Egn 
i en forholdsvis yngre Tid, men 

nedad Helsinge og Havrebjærg til skal de være brugt i Mands Minde, 
ligesom i Holbækegnen2). I Kalundborg Museum findes dog ogsaa 2 Lin

') Snipkorsklæder findes ogsaa andetsteds her i Landet: paa Drejø kaldes det »Topkorsklæde«, paa 
Ærøs Vestside: »Højklæde«. Det brugtes ogsaa paa Bornholm; Dansk Folkemuseum ejer et enkelt 
fra Jylland. Snippen laa bøjet paa forskellig Maade over Huen (E. Mygdal, jfr. sammes: Folkedrag
ter fra Svendborg Amt S. 76).

8) Chr. Olsen: Slægtsminder. Fra Holb. Amt XVI. 63. Karen Nielsen, L. Grandløse (født 1840), for
tæller, at hendes Moder (født o. 1792) først gik med Lin, senere med Korsklæder.
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fra Byens nærmeste Opland; det ene er af Hørlærred, det andet af Mull, 
begge er kantet med en 1 cm bred Knipling (Fig. 94, øverst).

Korsklæder oprulledes, naar de ikke benyttedes, paa en kort Stok, der 
ligner en kort Manglestok; saaledes oprullede lagdes de i en »Korsklæde
bakke« af Træ eller Halm, tildækkedes med et »Kurveklæde« (Fig. 95) 
og hensattes saaledes i Kisten eller Dragkisteskuffen. Korsklædebakken 
bærer ofte Ejerindens Forbogstaver og Aarstal.

Til Huens Pynt hører endvidere »Hage«- og »Nakkedusk«, Sløjfer af 
brede, mønstrede eller blomstrede Silkebaand, der kunde koste 2 Mark

Fig. 96. To Pynteæsker. Kalundborg og Omegns Museum.

Alenen, undertiden mere; oftest har de lyse Farver. Nakkedusken fæ
stedes til Huenakkens Kant, har to korte Løkker og to lange Sløjfeender; 
de længste kunde naa helt ned til Bæltestedet og længere, de korte naaede 
ned til i Højde med Skuldrene. Hageduskens Langender naaede ned til 
Brystets Midte; den fæstedes til det smalle Baand, hvormed Huen bandtes 
under Hagen (Fig. 87). Til Hverdags kunde de bestaa af Sirts.

Huer og Baand opbevaredes i ret store »Pynteæsker« af Træspaan, 
der var dekorerede med Figurer og Blomster og ofte har en tysk Ind
skrift, da de indførtes sydfra. Paa et af Museets Eksemplarer staar: »Ich 
lobe mir meine und las(ze) dir deine«; paa et andet staar: »Hier auf Er
den bist du mein, Ach wie wirds in Himmel sein« (Fig. 96).
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Huens store Betydning i Klædedragten har ogsaa givet sig til Kende i 
daglig Tale; i Sandby betegnedes Omklædning blot saaledes: en, der 
skulde klæde sig om, sagde nemlig: »nu skal jeg ind og binde Hætten 
om«; naar Omklædningen var fuldendt, sagde man: »det er svært, saa 
Du har hejet paa Dig«1).

Malkekranse anvendtes ogsaa, ligesom paa Røsnæs, bl. a. i Havrebjærg 
og Odsherred (Fig. 154)-).

Fig. 97. Hjem fra Malkning. Høve. Odsherred. Fot. S. Bay. A/S C. Stender Eneret.

Om Haarsætningen meddeler Karoline Graves iøvrigt følgende fra 
Udby Sogn: I ældre Tid bar enhver Kvinde Haaret strøget glat tilbage, 
og kun en ganske lille Del saas foran Huen ; en saadan Frisure var nem 
at ordne; man havde et tomme-bredt Baand, »Strygebaand«, med hvilket 
man strøg Haaret tilbage, og som bandtes om Baghovedet. Paa deri Maade 
kunde man let »binde om sig« uden Anvendelse af Kam eller Spejl. Se
nere, i hendes Moders Tid, blev det dog Skik og Brug, at de Unge skulde

’) Chr. Olsen: Slægtsminder, Fra Holbæk Amt XVI, S. 65.
2) I Dansk Folkemuseum findes saadanne med Hjemsted ogsaa udenfor Sjælland.
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Fig. 98. Strikket Undertrøje. 
Stenstrup Museum. Fot. S. Bay.

have Skilning i Haaret, der nu maatte redes glat ud til begge Sider ned 
over Kinden, hvorfra det bøjedes om bag Ørerne. Vilde Haaret krølle 
og kruse, maatte det vædes godt med 01 og glattes godt til, for at det 
skulde holde sig glat, thi man kunde ikke gaa med et »Uglehovede«. Da 
Huen samtidig blev mindre, kunde mere af Haaret ses; nu kunde man 
ikke ordne sit Haar uden Kam og Spejl, man maatte endog' undertiden 
have Hjælp til Skilningen, der skulde være snorlige1). Det var ogsaa Skik, 
at naar Kvinderne skulde rede Haaret, tyggede de Kandis; det søde 
Spyt anbragtes saa i Haaret, inden det redtes; 
derved kom det til at sidde meget glat og blev 
tilmed mørkt; men Fluerne var jo noget slem
me derved om Sommeren, berettes det (Sand
by)2).

KJOLEN kaldtes »Klænning« (Klædning). 
Den bestaar af Bul eller Trøje og Nederdel. 
Der kan skelnes mellem en ældre Mode og de 
yngre Moder.

a. DEN ÆLDRE MODE
Bul og Skørt var ikke sammenhængende og 

var sikkert som Regel af forskelligt Stof, men 
de kunde have samme Farve.

Den »bredflippede« Bul, hvis Snit er omtalt 
foran (S. 129 f.), bestod af Stoffer, der tildels er 
de samme, som brugtes til de ældre Buller 
paa Røsnæs; nogle af Museets Eksemplarer 
er af stribet Hvergarn, hvis Farver mest er: 
rødt, sort og grønt, som Regel dog med rødt som fremherskende Farve; 
hveranden af Striberne kan være mønstervævet; en enkelt er blot grøn- 
og sortstribet. Striberne gaar paa langs. Een Bul er af blomstret Ulddamask 
med rød og grøn Hovedfarve; een er af blaat, mønstervævet Stof med løs 
Mønstereffekt; en enkelt, noget nyere, er af mørkeblaat Drejl8) (Fig. 89).

Hertil hørte en strikket Undertrøje med strikkede Ærmer, der kunde 
naa til Albuerne. Af disse har Museet kun et Ekspl., der er helt rødt og 
kortlivet (22 cm) ; den er mønsterstrikket under Halsen samt paa Skul- 

’) Kalundborg Dagblad 21 It 1920.
2) Chr. Olsen: Anf. St. S. 66.
’) I Nykøbing Museum findes nogle gamle Buller af ganske samme Snit som vore »bredflippede» 

men med rød eller grøn Kantning. En er af broget Kattun og har Ærmer.
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drene og forneden. I Museet i Stenstrup findes ligeledes en rød Trøje, 
der er mønsterstrikket over det hele i »Ruder« og otteoddede »Stjerner« 
og med en dambrætlignende Afslutning paa Ærmerne og forneden. Ær
merne er lange. Den er kantet i Halsen med et smalt, grønt Baand og 
er fortil splittet op i 10 cm’s Længde, men kan hægtes her (Fig. 98). I 
Museet i Holbæk findes en blaagrøn, strikket Undertrøje med grønne

Fig. 99. Gammel Bul af Kalamank med Bindeærmer. Stenstrup Museum. Fot. S. Bay.

Ærmer samt en rød Trøje. Paa Sejerø brugtes meget blaa, strikkede 
Undertrøjer. Man har da brugt baade røde, grønne og blaa Trøjer1).

I Stedet for den ærmeløse Bul har man imidlertid ogsaa kunnet bruge 
en Bal med strikkede Ærmer. I Stenstrup Museum findes en saadan af 
rød-grøn, stærkt glittet Damask (Kalamank) med Rankemønster; Ærmerne 
er røde og stærkt mønsterstrikkede; om Ærmegabene har den en grøn, 
smal Kantning, hvorved den ligner Røsnæsbullerne ; ogsaa i Halsudskæ
ringen ligner den disse. I Foret er der fortil Huller til Snørelidser, og 
den har endvidere et Skød, bestaaende af 6 brede Flige (Fig. 99). Denne 
»Trøje« er da, ligesom Aagerup-Langtrøjen (S. 27), en Forenkling af en

I Asminderup (v. Holbæk) kalder man denne Mønsterstrikning for »Drejlsstrikning« (ved Andrea 
L. Sørensen efter Ane Jens Christensen, St. Grandløse Mark).
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ærmeløs Bul og en strikket Undertrøje, og er da formentlig af yngre Oprin
delse (jfr. ogsaa S. 94), omend dens Snit iøvrigt bærer et gammelt Præg.

Paa Dansk Folkemuseum findes (fra Vallekilde) en ærmeløs Bul, hvis 
Skød har ganske samme Snit, og som ligeledes er syet til skjult Snøring. 
Den er af stribet Hvergarn og er kantet med smalle grønne Baand i 
Halsudskæringen og om Ærmegabene — som paa Røsnæs. Ogsaa andre 
af de ældre Buller (og Trøjer) kan være kantet om Ærmegabene — men 
ikke med grønne Baand.

Endelig har man ogsaa brugt Trøjer med Ærmer af samme Stof. I 
Dansk Folkemuseum findes saaledes nogle saadanne fra Holbæk Amt. 
Fra Skov-Vallingerød stammer en Trøje af Drejl i spidsrudet Mønster 
(hvid Hvergarnsrending med grønt, uldent Paaslag i løs Effekt) — »rudret 
Drejl«. Ærmerne, der naar lidt under Albuerne, har kun en Søm paa 
Undersiden samt en Søm foroven paa det lille Stykke under Albuen. 
Sammesteds fra hidrører iøvrigt en Bul af Tøj i samme Vævning, men 
rød, hvor den anden er grøn. Fra Vejrslev stammer en Trøje med halv
lange Ærmer af samme Snit, der viser hen til Slutningen af det 18. Aarh., 
men Tøjet, der vel er grønrudet, er blankt og haardt (Købestof); den har 
Kiler i Skødets Sider og Læg bagpaa og er indrettet til skjult Snøring 
fortil. Fra Viskinge stammer formentlig endvidere, foruden nogle Buller, 
to Trøjer, der begge har halvlange Ærmer; den ene er af trykket Kattun, 
den anden af grønblaa Kalamank; begges Skød har ret brede »Flasker« 
fortil, men er foldet i Sømmene bagtil (jfr. S. 169f.). Af Bullerne er den ene 
kortlivet, med røde og grønne Prikker i sort Bund og rød Kantning langs 
Halsudskæringen; den anden, ligeledes kortlivet, er af lyseblaa Hørgarns 
Rending og mørkeblaa Uldgarns Islæt med blaa Baand langs Halsudskæ
ringen og ned foran samt om Ærmegabene; Mønstret er Ruder, stukket 
ind i hverandre1).

Nederdelen kaldes her »Skørt«, men ogsaa Benævnelsen »Svans« er 
brugt. I Museet i Kalundborg findes ingen, heller ikke i Amtets andre 
Museer, hvorimod der i Dansk Folkemuseum findes et grønt Vadmels- 
Skørt med store Blomster paatrykt i sort Farve. Det stammer samme
steds fra som de ovenfor sidst omtalte Trøjer og Buller (Fig. 100). Af de 
mundtlige Meddelelser, jeg har faaet, fremgaar, at Nederdelene skal have 
været af ensfarvet, grønt eller rødt Vadmel; den røde Farve brugtes af 
Smaapiger og Ugifte, den grønne af Gifte; sidstnævnte havde dog ogsaa 
en Kjole, der helt igennem var af sort Vadmel. Stadsskørterne skal i

’) Mønster som sidstnævnte findes fra alle 5 sjæll. Amter og fra Fyn. (Medd. af Elna Mygdal.)
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Fig. 100. Gammel Dragt fra Viskinge. 
(Rød, strikket Trøje, Damaskes Bul, 
grønt, trykket Vadmelsskørt, trykket 

Forklæde, Hue med Lin). 
Dansk Folkemuseum.

ældre Tid havde været pyntet med et Par Rækker brede Baand i anden 
Farve forneden, paa Sejerø saaledes to Silkebaand. I Grevinge Sogn (Odsh.) 
brugte man røde eller grønne, stærkt rynkede Baj’s Skørter, hvortil hørte 
Vadmels Buller, og Trøjeærmerne var røde eller grønne; senere brugte 
man røde »Sarxi«1) Skørter og Damaskes Buller med strikkede Ærmer2).

Undertiden brugtes Drejl, rødt eller grønt3). 
Slidsen i Skørtet kaldtes »Smutten« (jfr. iøv- 
rigt S. 170). Det syedes af 3—4 Bredder, »Æg 
op, Æg ned«. Blev det slidt forneden, kunde 
det da »endevendes«, efter at Skoningen og 
de flettede Uldgarns Kantbaand var sprættet 
af. Det »skoedes« saa paany.

Fig. 100 gengiver en Dragt af gammel Mo
de, som i sin Helhed findes i Dansk Folke
museum, og som maa antages at stamme fra 
Viskinge Sogn. Huen er grøn i Bunden med 
broget, brocherede Blomster og rød Kant. 
Hage- og Huebaand er røde. Den ligner ganske 
Hedebohuerne fra samme Tid. Under Huen 
et »slet« Lin. Tørklædet er grønt med smal, 
vævet Bort, rimeligvis importeret, da lignende 
forekommer omtrent over hele Landet (Slutn. 
af 18. eller Beg. af 19. Aarh. ?). Undertrøjen 
er rød, strikket med Stjerner over Aarstallet 
og Ejerindens Forbogstaver: 18 B M O D là 
(d. e. 1816?). Baandet foroven paa Trøjen er 
brunlilla Silke med kulørte Randstriber og 
Buketter. Baandet viser, at Trøjen her har 
skullet ses, og at Tørklædesnipperne derfor 
har været anbragt under Trøjen. Bullen er 
af Kalamank, grønt Mønster i blaa Bund med 
Kantning af Silkebaand af ret lysblaa Farve. 
Undtagelsesvis er her Ærmegabene kantede.

Bullen har iøvrigt »Flaskesnit« og har højrøde Knaphulssting over Spalt-
') Betydningen usikker. Savs (Saks) kan være en Slags uldent Tøj, og Saxoni er et tiskaftet Uld- 

stof = Orleans og Merino. (Meddelt af Elna Mygdal.)
*2) Lyder Høyer: anf. St. S. 202.
3) K. Graves: Ved Hallebyaa S. 89. Til Drejl i Dragter brugtes Hørgarn til Rending, Uldgarn til 

Paaslag; det vævedes altid i Mønstre.
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ninger og Læg. Skørtet er det foran S. 141 nævnte Vadmelsskørt med sort, 
trykket Mønster og grønt Baand forneden. Forklædet er trykket, med et 
svagt sort Mønster paa lilla Bund, derover grønt og blaat. Det er sikkert 
lavet hos en Kattunstrykker.

b. DE YNGRE MODER
Som nævnt S. 130 er det fælles karakteristiske for disse, at de har 

Trøje og Nederdel sammensyet og helt igennem er af samme Stof. 
Undertrøjen kunde da ikke ses. Af dem har Museet i Kalundborg 7 kom
plette Dragter, men 
de er dog ikke af sam
me Alder. Ingen af 
dem er kantet i Hal
sen eller om Ærme
gabene, og ingen har 
nogen Snor paa Kan
ten forneden eller Sko
ning af andet Tøj. Den 
ældste af dem, en 
Dragt fra Jerslev (L. 
Fuglede Sogn), Pl. X 
og Fig. 101, er af grøn
rødt stribet Hvergarn 
med kraftige, smukke 
Farver; den har »lang
foldet« Nederdel, og

, Fig. 101. Detailtegninger af Kvindedragt fra Jerslev (Pl. X).
Halsudskæringen er Kalundborg og Omegns Museum,

som paa de ældre Bul
ler (S. 130); Ærmerne og Nederdelen er kantet med et paasyet bredt, 
mønstret Silkebaand. To yngre Dragter fra Jerslev, der ligeledes er 
af Hvergarn, i rene og kønne Farver, med grønt og rødt som de 
fremherskende, den ene langstribet (Fig. 102), den anden tærnet (Pl. XI), 
har derimod korte, vide, posede Ærmer med en manchetagtig Af
slutning. Førstnævnte har et mønstret Silkebaand forneden paa Neder
delen, paa den anden er der en stærk Rynkning over Skulderhvælvingen 
(Fig. 103). De er utvivlsomt yngre og skal stamme fra o. 1840. Endnu 
yngre er en Dragt fra Kaastrup (Tømmerup Sogn), formodentlig fra 1860— 
70; den er ogsaa syet af hjemmevævet, stribet Hvergarn, men den har
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Fig. 102. Stribet Hvergarnsdragt fra Jers
lev. Kalb, og Omegns Mus.

ikke de andres klare, rene grønne og røde 
Farver, og den indeholder ogsaa megen 
blaa Farve; den har »Poseærmer« som 
de ovenfor nævnte to med en Rynkning 
over Skuldrene. Og medens de hidtil 
nævnte har Lærredsforbredde, har denne 
ingen saadan. Paa de tre sidste har Hals
udskæringen en rektangulær Form, og paa 
dem alle buer Siderygsømmene stærkere 
mod Ryggens Midtlinie end paa de ældre 
Buller (Fig. 101, 103, jfr. Fig. 90). Nogle har 
desuden Sidesøm; Skørtet er ikke regel
mæssigt foldet, men da det ikke er figur - 
skaaret, er det stærkt rynket ved Linnin
gen, hvorfra det falder ned i bløde, frie 
Folder.

Fra Bastrup i Aarby Sogn stammer en 
Dragt, der bestaar af purpurrødt Hvergarn, 
som over det hele har smaa, i sort Farve 
paatrykkede Blomster. Skørt og Liv er 
sammensyet undtagen fortil, hvor Skørtet 
opadtil har et indfældet Stykke af rødligt 
Bomuldslærred. Skørtet er stærkt rynket 
ved Linningen saavel bagtil som paa Si
derne. Kjolelivet har indsyede Korsetsti

vere og er fortil spidst nedløbende. Ærmerne er lange og snævre, men 
har opadtil over Skuldrene løse Overfald, kantet med Fryndser. Hertil 

Fig. 103. Detailtegn, af yngre Kjoleliv (Pl. XI), set forfra og bagfra.

hører et firkantet Skuldertørklæde af brunlig Helsilke med terrakotta
farvede vævede Striber langs Randen samt en sjælden smuk Udsyning i 
kulørt Silke paa den bagre Snip. Hertil hører to Forklæder, det ene af
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Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.



Festdragt for en gift Kvinde.
Bastrup, Aarby Sogn, Arts Herred.

Efter Original i Kalundborg og Omegns Museum.
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Fig. 104. Tærnet Hvergarnsdragt fra Sejerø. 
Kalundborg og Omegns Museum.

sort Helsilke med indvævede Striber i andre Farver paa langs samt bre
dere Striber langs Siderne og forneden; det andet er af Silkebomuld og 
har en indvævet rød Bort langs Siderne og forneden. Det har røde For- 
klædebaand, der bandtes fortil i Sløjfe (Pl. XII).

Fra Kattrup i Løve Herred stammer en Dragt af Snit som forannævnte, 
blot har den intet indfældet Stykke foran paa Nederdelen og ingen løse 
Overfald over Skuldrene eller anden Ud
smykning her. Den har, som den forrige, in
gen Besætningsbaand og er ikke nedringet i 
Halsen. Tøjet er grønt, hjemmevævet Hver
garn med smalle røde og sorte Tværstri
ber. I Museet i Kalundborg findes endvi
dere en Trøje af Bomuldstøj, som er uhyre 
kort i Livet, fortil kun 9 cm, bagtil 15 cm, 
hvis Ærmer er lange, nedadtil snævre, op
adtil ret vide, og kantede med Fløjl; des
uden en stærkt figurskaaren Trøje med 
langt Skød af brunligt Vadmel (fra Del
hoved).

Paa Sejerø, hvor man indenfor Mands 
Minde har brugt den gamle Bul med blaa 
strikket Undertrøje til Hverdags, brugte 
man i en senere Tid de nye Moder til 
Stads: Det var mest Hvergarns Kjoler, der 
fra først var stribet paa langs, senere paa 
tværs; mest brugtes sort Garn til Bund
farve, medens Striberne var røde og grøn
ne. Senere endnu blev de tærnede. Liv og 
Skørt var ikke syet sammen, men de var 
af samme Stof. Museet i Kalundborg har 
en saadan af tærnet Hvergarn i mørke 
Farver; Ærmerne er lange, ret snævre, 
med en Manchet ved Haandlinningen. Udskæringen i Halsen er meget 
ringe, og Kjolelivet er fortil syet i Korsetform (Fig. 104). Paa Nederdelen 
kunde der være anbragt to Rækker Silkebaand med et Par cm’s Afstand.

Skuldertørklædets forreste Snipper skulde, som de ny Moder bød, 
ikke anbringes under Livet; de holdtes derimod sammen med en Bryst- 
naal (Fig. 111).
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Fig. 105. Kvindedragt af ternet Drejl. 
Stenstrup Museum.

I Stenstrup Museum (Odsherred) findes en smalstribet Hvergarns- 
dragt, den ældste dér bevarede, med Udskæring i Halsen som paa Drag
terne fra Jerslev, men med Ærmer af Façon og Længde som Sejerø- 
dragtens; Striberne gaar i Ærmerne paa skraa (Fig. 14). En anden Dragt 
dér, af ternet Drejl (Fig. 105), har omtrent samme Snit, men kun en meget 

ringe Halsudskæring, omtrent som paa 
Sej erødragten. Ogsaa paa disse anbrag
tes Skuldertørklædets forreste Snipper 
udenpaa Kjolelivet. Denne Lighed er 
næppe tilfældig, selv om de alle er paa
virket af de ny Moder; det fremgaar 
nemlig af Meddelelser fra Sejerø, at Øen 
i tidligere Tid har haft særlig megen For
bindelse med Odsherred, især Odden. 
Denne Kulturforbindelse viser sig ogsaa 
derved, at Bindingsværkkonstruktionen 
paa Sejerøhusene er ganske den samme 
som i Odsherred, Løsholter mangler saa- 
ledes ganske, medens dette aldrig ses paa 
Kalundborgegnen ; kun i Føllenslev findes 
begge Byggemaader, undertiden i samme 
Gaard, men ikke syd derfor.

I Odsherred og Holbækegnen synes man 
iøvrigt tidligere end paa Kalundborgegnen 
at være gaaet over til at benytte Køb
stadtøj. I Stenstrup Museum findes saa- 
ledes en Kjole af Snit som sidstnævnte, 
men af fint, sort Tøj med paatrykkede 
Blomster (Fig. 19), samt en sort Silkekjole 
med lange Ærmer og stærkt præget af 
Empiremoden. I Holbæk Museum findes 
ligeledes en Kjole af Empiremode, men 

af rødt, stribet, stærkt appreteret Købestof med et blaat Silkebaand for
neden; den har dog Lærredsforbredde med tarveligt Stof (Fig. 106). Me
dens en Konfirmandinde i Sandby endnu i 1858 bar en fin grøntærnet 
Hvergarnskjole og Hue med Korsklæde, var Kjolen øjensynligt syet efter 
Købstadmode1). I 1860 er samme fotograferet i en Kjole syet efter Dati- 

’) Chr. Olsen: Anf. St. S. 63 f.
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Fig. 106. Ung Pige i Konfirmations- og Altergangsdragt. 
Holbæk Museum.

dens Krinolinemode1), og da hun blev gift i 1865 bar hun en sort Silke
kjole, syet i Datidens Mode, og bar ikke Hue2).

I 60-erne blev det i Sandby moderne at gaa med Hestehaarsskørter3), 
der var stive og fik Kjolerne til at strutte ud. Vi har her en Forløber 
for Krinolinemodens Indførelse 
paa Landet4). Krinolinen fik dog 
sikkert ikke rigtig Indpas paa 
Landet, i hvert Fald ikke i sin 
overdrevne Form; baade i Ka
lundborg og Holbæk Museer 
findes dog Krinoliner fra Bonde
hjem ; men selv i det rige, frem
skredne Sandby vilde man ikke 
helt gaa med til dem; da man 
dog gerne vilde følge Moden, 
kunde man f. Eks. sy en Række 
Læg paa Skørtet og fylde dem 
med Dun, medens de, der havde 
daarligere Raad, kunde sy Lø
begange i Skørterne og deri 
stikke flade, flækkede Vidjer5).

Nogle Steder bibeholdt man 
da længe de gamle Stoffer, om
end noget ændrede i Væv
ning og Farve, man syede 
Dragterne efter Modens Møn
stre ; andre Steder gik man hur
tigt over til at bruge Købetøj, 
om man end endnu et Stykke 
Tid holdt fast ved den gamle 
Hue (Fig. 107 og 109). I saa Hen
seende spillede sikkert Formue
forholdene en betydelig Rolle. 
Paa Kalundborgegnen har man 
aabenbart været mest konservativ. — Om Nederdelens regelmæssige

’) Chr. Olsen: Anf. St. S. 94. 2) Samme: S. 127.
3) Hestehaar hedder paa Fransk »crin«, deraf Ordet Crinoline, o: Stof af Hestehaar; sluttelig gik 

Navnet over paa Skørter, der var lavet af dette Stof. (Medd. af Elna Mygdal.)
4) Chr. Olsen: Anf. St. S. 64. 5) Samme: S. 64.
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Folder meddeles iøvrigt, at naar de maatte rettes op, hvilket ofte var 
ønskeligt, riede man Folderne, hvor det var nødvendigt, eller lagde 
dem i hvert Fald meget nøjagtigt i Orden, anbragte Nederdelen paa et 
Bord og lagde et Linnedstykke over og der ovenpaa Brød, der lige var 
tagne ud af Ovnen; Brødene blev liggende, til de var kolde.

Fig. 107. Landlig Krinolinemode.
1860. Sandby.

Fig. 108. Landlig Krinolinemode.
1862. Sandby.

DE ØVRIGE BEKLÆDNINGSDELE. Paa Underærmerne bar man 
ofte »Mamelukker« af Halvsilke (Pl. XI) eller Bomuldstøj. Eller man 
brugte kunstigt strikkede Halv- eller Hel-Handsker (Pl. X), ligesom paa 
Røsnæs. I Holbækegnen og i Odsherred var de derimod oftest af gul
ligt Nanking, undertiden af fint Skind, med eller uden Fingre, ofte ud
syede eller baldyrede paa Haandryggen; de var af meget anselig 
Længde, 42—52 cm (Fig. 110). Ogsaa de strikkede kunde være meget 
lange ; i Stenstrup Museum findes saaledes et Par, der er 58 cm lange ; 
sammesteds findes iøvrigt et Par, der er meget korte, kun 17 cm. Lig
nende findes i Nykøbing Museum. Et Par Halvhandsker i Holbæk Mu
seum har en rød Sløjfe foroven (Fig. 110, den midterste). Halvhandsker 
kaldtes dér »Knohandsker«.

Skuldertørklædet var i ældre Tid ofte af farvet Hvergarn; den røde 
Farve synes at have været mest yndet; de havde ofte paatrykkede Møn- 
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stre (Pl. XI). Til daglig Brug brug
tes ogsaa Tørklæder af hjemmela
vet, trykket Lærred. Senere an
vendtes ogsaa Købetøj, som til 
særlig Stads var af Silke, der 
kunde være smukt udsyet (PI. 
XII), eller af Silkebomuld, til mere 
almindelig Brug derimod afblom
stret, trykket Bomuldstøj eller 
Uld (Pl. X). Ved visse Lejligheder 
var det hvidt. Det er trekantet 
og har ofte Fryndser i Kanten, 
men det skal dog tidligere have 
kunnet være firkantet. Det er 
saa stort, at Snipperne kan naa 
til Bæltestedet, saavel forpaa 
som bagpaa. Snipperne anbrag
tes i ældre Tid sikkert altid un-

Fig. 109. Et Brudepar i Sandby. 1860. der Kjolelivet fortil eller endog
under Undertrøjen, i nyere Tid blev det derimod Mode at lade dem falde 
nedover Kjolelivet 
mod Bæltestedet, 
Kjolelivet havde 
da mistet sin Kant
ning med Baand 
(Fig. 112). Det kun
de holdes sammen 
i Halsen med en 
Knappenaal eller 
undertiden med et 
Brystsmykke af 
Sølv (se Fig. 111, 
øverst) ').

') De her afbildede 
Sølvspænder til Tørklæ
det ligner i Formen me
get de svenske Spænder 
til samme Brug (se f. 
Eks. Wistrand, a. St. Fig. 
95 og 96, S. 76 og Fig. 174 Fig. 110. Fem forskellige Handsker af Skind og Lærred. Holbæk Mus.
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Forklædet til almindelig Brug var oftest af hjemmegjort Hvergarn. 
Hvergarnsforklæderne var gerne stribede paa langs; »uldstribede« kaldtes 
de i Lille Grandløse, naar de var stribede paa tværs1). Til Stadsdragterne 
brugtes derimod, som for Tørklædernes Vedkommende, gerne købte Stof
fer af Silke, Bomuld eller Halvsilkestoffer (Pl. XI og XII), ligesom man 
kunde bruge Lærred med paatrykkede Mønstre (Pl. X), øvrigt kunde de 
alle have trykkede eller indvævede Mønstre enten over det hele (Pl. XI) 

Fig. 111. Sølvsmykker. 
Øverst: To Brystsmykker.

Nederst: Spænde til Forklædebaand(?) og Skospænde. 
Kalb, og Omegns Museum.

Fig. 112. »Mor Hubert«. Holbæk. Orig. Fot. 
Holbæk Museum.

eller som Indramning eller som Bort (Pl. XII). Endelig kunde det ved sær
lige Lejligheder være hvidt, men iøvrigt erindres intet herfra om særlige 
Regler for de forskellige Forklæders Farve og Anvendelse. Forklædet 
havde et Forklædebaand af samme Stof, der hægtedes bagtil ; dette kunde 
paa de fine Forklæder ogsaa bestaa af en snoet Silkesnor med Kvaster 
eller have en Forlængelse af Silkebaand i anden Farve (Pl. XII), der band
tes fortil eller lidt til Siden. Eller man bandt over Forklædelinningen et 
og 175, S. 139). Ringspændet skal herefter være den ældste Form. Det kronede, hjærteformede har 
haft et Par løse Blade eller Skaale hængende i Siderne, de svenske ofte mange.

’) Meddelelse fra Frk. Andrea L. Sørensen.
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ret smalt Silkebaand, der knyttedes 
fortil i Sløjfe (Pl. XI) eller fæstedes her 
ved et Sølvspænde (Fig. 111, nederst, 
og 113). I Holbæk Museum findes et 
Par pragtfuldt guldvirkede Livbaand 
med Guldkvast i Enderne (Fig. 114); 
det har sandsynligvis hørt til Brudens 
særlige Udstyr. De her bevarede For
klæder er ret lange, medens deres 
Bredde ikke er overdrevent stor; det 
maa antages, at Bredden aftager, jo 
yngre de er.

Forklædet brugtes altid; det var i Vir
keligheden et af de Klædningsstykker, 
man lagde mest Vægt paa, og hvorved 
baade den personlige Smag og ikke min
dre Formueomstændighederne kunde 
lægge sig for Dagen; i saa Henseende 
stod de paa lige Fod med Skuldertør
klædet, Huenakken og Baandbesætningen 
paa Huen og andetsteds. Det ansaas 
nærmest for en Skam at vise sig uden 
Forklæde; i en Børneremse hedder det: 
»Forklædeløs hedder vor Tøs«1).

Til Forklædet knytter der sig iøvrigt 
megen Folketro; f. Eks. kunde den frugt
sommelige Kvinde, hvem Varulven an
greb, jage denne bort ved at tage sit 
Forklæde af og slaa Udyret dermed; 
herom beretter talrige Sagn2), ogsaa fra 
disse Egne. Taber Pigen sit Forklæde, 
bliver hun Kæresten utro; har hun brændt 
Hul paa det, bliver hun »lokket«, inden 

’) »Tøs« kaldtes enhver ung Pige, og Ordet var 
ikke som nu, noget Skældsord, men det anvendtes dog 
kun, til hun var bleven »Storpige«. Den voksne, ganske 
unge Mand kaldtes her »Dreng« — ligesom i Sverige 
nu om Dage (jfr. K. Graves: Ved Hallebyaa, S. 231).

2) Se navnlig E. T. Kristensen: Danske Sagn II, 
Side 227 ff. Feilberg: Jydsk Ordbog III, S. 1015.

Fig. 113. Sølvspænder til Forklædebaand. 
Holbæk Museum.

Fig. 114. To guldvirkede Livbaand. H. Mus.
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Fig. 115. Særk. Holbæk Museum.

Aaret er omme; staar en frugtsommelig Kvinde Fadder, skal hun bære 
to Forklæder. Mod Hekses onde Øjne var det et virksomt Middel at løse 
Forklædet og anbringe det bagpaa1). Maaske hænger det Udtryk, man 
bruger, at en og anden kan »være Forklæde« for et Menneske, d. v. s. 
passer paa, dækker Vedkommende, sammen med den enestaaende Stil
ling, som Forklædet blandt samtlige Klædningsstykker har i Folketroen2). 
Navnlig synes Folketroen at knytte Forklædet til det specielt kvindelige, 
for hvilket det er blevet det mest betegnende Udtryk i Klædedragten.

Strømperne var altid sor
te, altid »hjemmebundne« og 
hjemmefarvede; det hed sig, 
at »det er en daarlig Pige, 
der har Huller i sine Strøm
per Mandag Morgen, men 
det er ogsaa en daarlig Pige, 
der ikke har Huller i sine 
Strømper Lørdag Aften«, i 
sidste Fald var hun nemlig 
ikke rask nok til sit Arbej
de, i første Fald var hun 
en Sjuskedorte. Da en ung 
Gaardmandsdatter i 60-erne 
første Gang fik hvide Strøm
per, som først da synes at 
have begyndt at afløse de 
sorte, udbrød hendes Mo
der: »Jeg tror, Du er rent 

tovlig«8). Strømpebaand brugtes altid. Der er til dem knyttet megen gam
mel Folketro. Almindelig udbredt i Europa er saaledes Troen paa, at hvis 
en forlovet Pige taber sit Strømpebaand, vil hun miste sin Kæreste, taber 
hun sit højre Strømpebaand, er Kæresten allerede paa gale Veje. Folke-

’) Jfr. Feilberg: Ordbog over jyske Almuesmaal, II Bd. S. 345 og Tillægsbind S. 154.
■) Det er da ikke rigtigt, naar Gerda Cederblom mener, at svensk Sprog er det eneste, der har 

Ordet »Forklæde« i dobbelt Betydning. Samme Forf. mener iøvrigt, at denne Folketro viser hen til 
en Tid, hvor man har brugt et Forklæde baade for og bag under Kjolen, en Tid, der skal ligge forud 
for den, hvor Forklædet først bliver almindelig Mode — i det 16. Aarh., efter hvilken Tid Folketro
ens Forestillinger er gaaet over paa det ny, yderst baarne Klædningsstykke. Forf.s Beviser for, at 
ogsaa vor Almue en Gang — i Middelalderen — har brugt endog to Forklæder, et forpaa og et bag
paa, synes mig dog altfor spinkle. (Til förklädets historia, av Gerda Cederblom. Fataburen 1921, S. 152 ff.)

3) Chr. Olsen: Anf. St. S. 64.
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Fig. 116. To Tasker. Tilvenstre: fra Klovby. Tilhøjre: 
fra Kaltred. Kalb, og O.s Mus.

troen gaar navnlig ud paa, at Strømpebaandet ejer en magisk Kraft; det 
har derfor haft stor Betydning for Skikkene ved Ægteskab og Fødsel1).

Fodtøjet var til daglig Brug kortovrede, sorte Træsko med Messing
krammer, senere brugtes Overlæderstræsko. Til Fest anvendtes Sko med 
Metalspænder.

Undertøjet bestod af en Særk af Blaargarn eller Hørgarn eller af en 
Sammensætning af begge Slags Tøj, undertiden en Klokke eller to og der
over en, to eller flere Underskørter.

Særken var en »Klokkesærk«, d. e. af Klokkefacon med Liv og Neder
del i et (sammensyede). I Museet i Holbæk findes en Særk med Liv 
(Oplod) af Hørlærred, der er syet 
til Nederdelen, som er af meget 
grovt Blaarlærred. Oploddet er 
cylindrisk med Sømme i Sider
ne; det har en lang Split foran 
og Krave, hvis Kant er udsyet 
i Takker, samt halvlange, ret 
vide Ærmer (Vidden er lige stor 
i hele Længden), der ender med 
en Søm, der ligeledes er udsyet 
med Takker. Nederdelens Vidde 
tager jævnt til nedad og har en 
Søm i begge Sider, er altsaa syet 
af to Stykker, ligesom Oploddet. 
Vidden er foroven 51 cm, forne
den 88 cm. Fortil (ikke bagtil) er 
der mellem Oplod og Nederdel indsyet et 6l/a cm bredt Stykke af Hør
lærred med broderet Navn paa Midten; dette Stykke skal aabenbart 
efterligne en bred Linning eller et Bælte. Hele Særken er da efter Snit 
og Udseende ganske som en Kjole — bortset fra Farve og Stof (Fig. 115, 
jfr. S. 104, Noten). Ærmerne, der har en Søm paa Undersiden, er syet 
glat, uden Rynkning, til Overdelen; i Armhulerne er indsyet et firkantet 
Stykke, medens et trekantet Stykke er indsyet paa hver Skulder med 
Basis ved Halskraven. Men Oploddet kunde ogsaa anvendes alene, altsaa 
uden at være syet til Nederdelen. Skulde man i Stadstøjet, kunde man 
da nøjes med at tage et saadant Hørlærreds Oplod paa, uden paa den

’) Feilberg: Ordbog over jyske Almuesmaal I, S. 650 og Tillægsbind S. 221. Louise Hagberg: 
Brudstrumpeband. Fataburen. 1921. S. 177 ff.
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grovere og maaske ikke helt rene Særk, man bar1). I Museet i Kalund
borg findes et saadant »Opled«, hvis Snit er som ovenfor beskrevet; og
saa dettes Ærmer, der kan naa til Underarmens Midte, er ikke, i Mod
sætning til Mandsskjorten, rynket til en Linning; de er ogsaa udsyet med 
Pyntesting.

I Sandby bar man udenpaa Særken et »Livstykke«, der undertiden var 
foret, og som hængte sammen med det inderste Skørt, der gerne var af 

tyndt Vadmel eller Hvergarn (»Klokken«). Over denne 
kunde man have Klokke Nr. 2, der var lidt længere end 
den første2). Fra Holbækegnen angives, at Klokken, der 
ogsaa kunde være af »Bommesi«, var syet »Æg op, Æg 
ned«, o: den var ligesaa vid foroven (hvor den var ryn
ket) som forneden — altsaa ganske som Kjolens Neder
del (S. 142). Men Klokken har sikkert ikke været brugt 
alle Steder, paa Sejerø erindres den saaledes slet ikke; 
man nøjedes da med 2—3 Skørter.

Lommetørklæde brugtes ikke til Hverdags, man snød 
Næsen med Fingrene. Til Stads derimod og om Sønda
gen, naar man gik i Kirke, skulde man bære det ny- 
vaskede, sammenlagte Lommetørklæde foran sig sam
men med Salmebogen. De var ofte rød- og hvidtærnede. 

Store, løse »Lommer« (Tasker), der med Baand i Hjør
nerne bandtes om Livet, brugtes ogsaa. De hang foran 
paa Underlivet eller lidt til Siden og kunde anbringes 
under Nederdelen, saa denne maatte løftes godt op, 
naar man skulde tage noget af Lommen (Fig. 116, til 
højre). Fra Klovby (Udby Sogn) stammer en Taske af

Fig. H7. stnkkekrog af sværf Skind med en svær Metallaas. Oplysninger med- 
fulgte ikke, men den har sikkert været baaret af Kvin

der som Pung eller Taske3) (Fig. 116, til v.). — Som »Strikkekrog« til An
bringelse af Garnnøglet, naar man gik og strikkede, har den her afbildede 
været anvendt (Fig. 117).

3. SÆRDRAGTER
Der synes ingen Forskel af Betydning at have været mellem de Giftes 
*) Jfr. Wistrand: anf. St. S. 32. 2) Chr. Olsen: S. 63.
3) Lignende Tasker brugtes i Sverige af Kvinderne i Helsingland, blot var selve Tasken her prydet 

med Applikationsbroderi (Wistrand: anf. St. S. 83, Fig. 99 og 100).
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og de Ugiftes Dragter; længere Tid tilbage synes den røde Farve i Kjo
len dog at have været de unge Pigers Yndlingsfarve, den grønne derimod 
Konernes (S. 141). Dette beroede ikke mindst paa den Omstændighed, at 
Dragterne maatte anskaffes allerede i den unge Alder, saa man havde 
nok for sin øvrige Levetid, i hvert Fald for Festdragternes Vedkom
mende. Mangen en Pige kunde have 10—12 »Klænninger«, naar hun satte 
Bo; ja, Karoline Graves har endog fortalt, at en Kone ved sit Gifter- 
maal havde 22 Kjoler, alle af hjemmevævede Stoffer; endnu da hun var 
en gammel Kone, gik hun i sine Pigeklæder, men hun var ganske vist 
ogsaa fra et Gaardmandshjem1). Men ogsaa Tjenestepigerne var gerne 
velforsynet, naar de satte Bo. Af samme Grund kunde Moden ikke skifte, 
som nu. Det var da egentlig kun Huens og Hage- samt Nakkesløjfer
nes Farver, der dannede Skelnemærket mellem gifte og ugifte. Den 
gifte Kones særlige Hue var sort med sorte Baand, de Ugiftes særlige 
Hue var hvid; om dennes Baandfarver er dog intet oplyst. Men baade de 
sorte Huer og de hvide Huer brugtes kun ved særlige Lejligheder. Ellers 
brugte alle Huer som de beskrevne, men medens Pigerne holdt paa, at 
de skulde være i lyse, livlige Farver, navnlig den røde, foretrak Konerne 
Baand i mørkere, blaa eller grønne Kulører. Allerede fra 1750 er det op
lyst fra Grevinge Sogn, at »de Ugifte af Qvindekiønnet bære hvide, men 
de Gifte bære sorte Huer«2).

Om Hverdagsdragter og Festdragter foreligger der en interessant Med
delelse i Litteraturen, der viser hen til Begyndelsen af det 19. Aarh., og 
den hidrører tilmed fra den nærmeste Kalundborgegn. Da bestod Hver- 
dagsdragten af et grønt Vadmelsskørt og en stribet, kortærmet, kortlivet 
Hvergarns Trøje; Huen var af svært, firskaftet Hvergarn og kaldtes 
»Hætte«, den var foret med Uld og hjemmegjort Lærred. Forklædet var 
meget stort, af stribet Blaarlærred.

Stadsdragten bestod af et Skørt af højstribet Hvergarn, rødt, grønt og 
gult, dertil en hjemmestrikket Trøje af ægte højrødt Uldgarn og derover 
en Hvergarns Bul. Huen over det smalle Lin var af broget Kattun. Hat
ten en Kyse, der var et tragtformet Hylster af Pap, beklædt med sort 
Bomuldsfløjl udenpaa og indvendig foret med karmoisinrødt, brocheret 
Silketøj, dog kun paa den Kant af Kysen, der kunde ses, hvorimod den 
spidse Ende af Tragten sad i Nakken, saa »Ansigtet tittede frem af den 
brede Ende som en Mus af et Knippe Halm«. Til Rejsebrug havde Gaard- 
mandskonerne en Kattuns Kaabe foret med rødt Multum og med Krave

') Karoline Graves: Ved Hallebyaa S. 93. 2) Lyder Høyer: Anf. St. S. 11.
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Fig. 118. En Mands og Kones Dragt i Egnen af Kra- 
gerup og Toderup. Danske nationale Klædedragter, 

udgivet af Rieter.

af Hareskind; den havde ingen Ærmer og naaede kun til Hofterne. Saa- 
dan var alle Bønderfolks Klæder i denne Egn af Sjælland; man blev 
ugleset, naar man gik udenfor Skikken1).

Fra Viskinge foreligger der fra en i Aaret 1799 foretagen Undersøgelses
rejse i den derom affattede skriftlige Beretning en kort Beskrivelse af 
Kvindernes Dragt dér: Konerne bruge ulden Damask til Trøjer og Buller 

og højrødt stribede Trøier, blaa 
Damaskes Huer med uægte Guld
takker. Til Stads Gyldenstykkes 
Huer og Kattunskaaber. De købe 
det af Lybeckerne, som deraf 
sender til Reersø, hvor der efter 
sigende skal være en Mængde 
Varer der paa Øen2).

Blandt de af Rieter udgivne Stik 
findes der ogsaa et fra Holbæk 
Amt, nemlig fra Kragerup-To- 
derup Egnen i Løve Herred (Fig. 
118). Konens Kjole er her helt 
igennem mørkeblaa, men kantet 
i Halsudskæringen, foran paa 
Kjolelivet, foroven og forneden 
paa Ærmerne samt langs Skør
tets nederste Rand med lyseblaa 
Baand. Ogsaa Strømperne er mør
keblaa. Forklædet er lyseblaat og 
sorttærnet med en ret bred Bort 
forneden, holdt i lysebrunt og 
hvidt. Forklædebaandet er lyse
blaat med en stor Sløjfe foran. 
Skuldertørklædet er hvid- blaat 

tærnet. Over Huen, hvortil hun aabenbart bærer ét Lin, bærer hun et 
mærkeligt langt Stykke Tøj af blaa Farve; det dækker hele Huen og naar 
lidt udover Panden samt hænger nedover Skuldrene, saa det naar til 
Overarmenes Midte. Det er aabenbart en Sørgedragt, som her er gen
givet. I Folkedragterne er blaat sædvanligvis Sørgefarven.

Senere bestod Forskellen navnlig i, at der til Hverdags kun brugtes 
') Anton Nielsen: Gamle Nielsen. 1888, S. 9 f. 2) Indberetning af Henrich Ulsøe.
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en tarvelig Hue, uden eller med sparsom Pynt, og et tarveligt Korsklæde, 
men uden Hage- eller Nakkesløjfer. Til Stads brugtes derimod de bedste 
og kønneste Kjoler, ligesom Skuldertørklædet og Forklædet var meget 
finere end til Hverdags. I 30-erne var Pigernes daglige Dragt i Fuglede 
Trøje og Skørt af mørkegrønt (flaskegrønt) Vadmel med et sort og hvid
stribet Lærredsforklæde. Deres Stadsdragter derimod bestod af højstribet 
»Firskafte« med kirsebærrøde og brandgule Striber1). Men i Sandby 
kunde en velhavende Gaardmandskone omtrent paa samme Tid have en

Fig. 119. Gammeldags Høstdag i Lumbsaas (Odsh.). Fot. S. Bay.

Stadskjole af højrødt Damask, ligesom hun ogsaa havde fine Drejlskjoler; 
og forneden paa Skødet var der to Rækker brede Silkebaand2).

Under Høstarbejdet brugtes et stort, bleget Lærredsforklæde, hvide 
»Høstærmer« og en kyseformet »Solhat«, malet med brogede Blomster. 
I Odsherred gik Mænd rundt med Solhatte paa en Stage og solgte dem; 
de afløstes dér senere af »Solklæerne«, der danner en Mellemform mel
lem Kysen og den endnu brugte »Helgolænder« Hat; i »Solklæerne« gaar 
Virerne paa langs mellem to rundtløbende Virer. Høstkarlen, der arbej
dede i Skjorteærmer, skulde have et Par hvide Lærredsbenklæder paa. 
Og ligesom ham skulde Høstpigen være klædt saa lyst som muligt i det

*) Anton Nielsen: Landsbyliv i Trediverne, S. 31. s) Chr. Olsen: Anf. St. S. 30.
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hele taget. Var nogen under Høstarbejdet klædt for mørkt, hed det haa
nende: »Hun (han) skinner til Marken som en nymøget Ager«. løvrigt 
var Paaklædningen væsentligst kun Særk, et Skørt og undertiden tillige 
en ærmeløs Bul (Fig. 119). Ved Dans og naar det iøvrigt var varmt brug
tes kun en ærmeløs Bul over Særken, hvis Ærmer da var synlige.

Om man i Lighed med Røsnæsskikkene har brugt særlige Højtidsdrag
ter her udover den sorte Vadmelskjole, erindres i hvert Fald ikke; det er 
muligt (jfr. S. 140 og 170), at man i ældre Tid, ligesom paa Røsnæs, i Hede-

Fig. 120. Detail af Altergangsforklæde og do. trekantet Skuldertorklæde. Kb. o. O.s Mus.

boegnen og andre Steder paa Sjælland, har brugt forskelligtfarvede strik
kede Ærmer og hertil svarende forskelligt farvede Nederdele, saaledes 
at Farven i Julen var blaa, i Paasken grøn og i Pinsen højrød. Farvernes 
symbolske Betydning har da i hvert Fald tabt sig med de yngre Moders 
Fremkomst. Derimod har man naturligvis hele Tiden saavel til de store 
Højtider som ved de store Familiefester brugt de dyreste »klare« Huer 
og de kostbareste Kniplingskorsklæder, de fineste Tørklæder og Forklæder 
af Røbestof o. s. v. Ved meget højtidelige Lejligheder havde man endvi
dere Forklædebaand (»Livbaand«), lavet af kulørte Silkebaand, hvis Ender 
krydsedes foran og heftedes med Naale eller bandtes i Sløjfe eller hefte
des sammen med et Sølvspænde, ligesom man anbragte et hvidt Skulder- 
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tørklæde under det kulørte, saaledes at Kanten af det hvide netop lige 
kunde ses (Pl. X). Ogsaa »Hovedvandsægget« hørte med til Festdragten 
og brugtes ikke blot i Kirken, men ogsaa ved Gilder (Fig. 80). Naar Kvin
derne sad i lange Rækker og passiarede, lod de hinanden lugte til Hoved
vandsæggene, eller ogsaa bød de hinanden Snustobak1). Naar Pigerne del
tog i Legestuerne, kunde de godt nøjes med Hvergarnsforklæde og Hage- 
og Nakkedusk af broget Sirts; men Korsklæde skulde bæres.

Ved Altergang skulde alle bære den sorte Vadmelskjole med hvidt 
Skuldertørklæde og hvidt Forklæde; hertil bar Konerne den sorte Hue,

Fig. 121. Skuldertørklæde (»Snipklæde«). Kalb, og O.s Mus.

Pigerne en hvid Hue. Skuldertørklædet er trekantet (»Snipklæde«), og 
det er, ligesom Forklædet, af fint Bomuldstøj, ofte udsyet med »Tambur
sting«2) i Slyngmønstre (Fig. 120) og undertiden kantet med hvide Blonder. 
Forklædet kunde dog ogsaa være af Mol. Et af Museets »Snipklæder« er 
af fint Hørlærred med Broderi og Hvidsømsudtrækarbejde (Fig. 121). Over 
Huen skulde bæres et »slet« Korsklæde af fint Lærred eller Bobinet; det 
maatte altsaa ikke være kniplet eller udsyet. Saaledes vist ogsaa ved Be
gravelser. Senere blev det dog Skik, at Konernes Forklæder og Skulder
tørklæder ved den Lejlighed skulde være sorte, ligesom Kjolen.

Efter 30-erne begynder Pigerne dog ved den Lejlighed at bruge en af 
Hverdagsdragterne i Stedet for den sorte Kjole, men bibeholdt det øvrige

') Anton Nielsen: Landsbyliv S. 186. ’) Lavedes med en Hæklenaal over en Ramme.
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Udstyr. Man gik i ældre Tid gerne to Gange til Alters om Aaret, Foraar 
og Efteraar.

Til den aim. Kirkedragt hørte jo endvidere Salmebogen og det sam
menlagte, nyvaskede Lommetørklæde med Hulsøm ovenpaa, som man 
bar foran sig1). Ved Begravelser bar Konerne sorte Huer, Pigerne hvide2).

Brudedragten var af sort Vadmel helt igennem. Huen var den S. 133 
beskrevne sorte Fløjlshue med Kantning af Guldbaand eller med guldbro
deret Nakke, men under Vielsen og de første Timer derefter havde Bru-

Fig. 122. Korsklædehat (til venstre) og Kyse. Kalb, og Omegns Mus.

den dog »Flettetøj« paa. Denne Dragt var senere i Livet naturligvis den 
gifte Kones særlige Højtidsdragt ved visse Lejligheder samt Altergangs
dragt. Endnu efter at Købstadmoderne hurtigt optoges, vedblev Brudens 
Dragt at være sort, om muligt sort Silke med mange Kniplinger. Det er 
først i den seneste Tid, at Bondestanden har optaget Købstadmoden med 
den hvide Brudedragt.

4. OVERTØJET
Ligesom paa Røsnæs brugtes her kun lidt Overtøj, langt mere dog her 

end der. Der har saaledes været brugt »Frakker« af Vadmel, der syedes
') Karoline Graves: Fra Holbæk Amt XIII, S. 119. 2) Lyder Høyer: S. 203.
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Fig. 123. Kaabe. Kalb, og Omegns Museum.

af de omvandrende mandlige Landsbyskrædere1). Langt tilbage var Huer 
og Korsklæder jo meget store; naar Kvinden færdedes ude, anbragte hun 
da udenpaa dette Hovedtøj en »Kyse« (i Faarevejleegnen kaldet »Staa- 
kyse«), hvis Form i det væsentlige er givet med Anton Nielsens Skildring 
foran (S. 155); i Grevingeegnen var den i ældre Tid beklædt med Vadmel, 
senere med Damask og endelig 
med Fløjl og blev større og stør
re2). Den naaede da langt foran 
Ansigtet og kunde i det hele ta
get naa et »kolossalt« Omfang; 
paa dens forreste Kant kunde 
der være en 8—10 cm bred, grov 
Knipling, der holdtes stift ud ved 
Hjælp af Hattevirer, der var an
bragt i Kniplingens Kant8) (Fig. 
125); bagtil var den spidsere, men 
havde undertiden ingen Puld, saa 
den gyldne Huenakke kunde ses. 
Længden paa de i Holbæk og 
Kalundborg Museer bevarede, 
der dog ikke har den omtalte 
Knipling, er foroven ca. 32 cm ; 
de gik i Odsherred og Holbæk- 
egnen, hvor de synes at have 
været mere brugt end i Kalund
borgegnen, først af Brug i 50-erne 
og 60-erne (Fig. 122 t. h.).

Senere blev Huen og Korsklæ
det jo lidt mindre, og »Korsklæ
dehatten« blev nu Mode; den er 
mindre end Kysen, har Puld og 
et saakaldt »Skæg«, der faldt nedover Halsen1); dette Skæg var gerne af 
rynket Stof. Den var oftest af sort Silke eller Fløjl med en Blondekant, 
men havde aldrig nogen udstaaende Knipling som Kysen (Fig. 122 t. v.). I 
1869 brugte man i Holbækegnen som Korsklædehat blot et Stykke Pap;

*) Kar. Graves: Ved Hallebyaa, S. 90 f.; samme: Fra Holbæk Amt VI, S. 121.
2) Lyder Høyer: Anf. St. S. 203.
s) K. Graves: Ved Hallebyaa, S. 90. Samme: Fra Holbæk Amt VI, S. 119 f.
4) Graves: Fra Holbæk Amt VI, S. 120.
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Fig. 124. To »Kaabehefter«. 
Holbæk Museum.

derover bandt man et Silketørklæde eller — til Hverdags, navnlig om 
Sommeren — et Sirtsestørklæde ; senere kom dog syede Hatte med lidt 
Pynt paa i Brug

I Folkedragternes yngste Tid og senere brugte man ofte en sort, vatforet, 
blød Kyse, syet af sort Lasting, eller man tog et stort, mørkt eller lyst, 
Tørklæde over Hovedet, først sammenlagt i Trekant. Det bandtes under 
Hagen (Fig. 84, 126 og 147). Det var i Holbækegnen meget fint at bruge et 
sort Silketørklæde med Fryndser, hvis Hjørner var broderet med røde 
og grønne Blomster.

Næst at skærme Hovedtøjet, nøjedes man iøvrigt ofte med at tage mere 
Undertøj paa. Men man kunde dog ogsaa 
benytte et kort Slag, en »Kaabe«. Paa Museet i 
Kalundborg findes et saadant, der vel er ind
kommet fra Røsnæs (Ellede), men maa anta
ges at hidrøre fra Viskinge. Det er cirkel
rundt, af blomstret Kattun med Pelsværks
kantning i Halsen, hvor det kan holdes sam
men med en Sølvhægte (»Kaabeheftet«); det 
er foret med meget svært, rødt uldent Tøj, 
»Baj«. Det ligner da ganske det af Anton 
Nielsen beskrevne og S. 155 f. omtalte (Fig. 123 
og 124).

Den omtalte Frakke optoges noget senere ; 
den sad glat i Livet og havde enten snævre 
Ærmer eller »Skinkeærmer« samt havde 
Krave og Opslag1) ganske som Mændenes 
ny Frakkemode. Den var vistnok ligesaa 

lang som Kjolen, og Nederdelen var ved en Søm i Bæltestedet syet til 
Brystdelen. Den syedes af blaat eller sort Vadmel. En noget ældre Form 
ses paa Fig. 33.

Man brugte ogsaa en Slags korte Trøjer, som kaldtes »Spændselstrøjer«, 
d. v. s. Spencer-Trøjer. De havde halvlange Ærmer, var aabne fortil og 
sammenholdtes her med Krydsbaand (Snorebaand)8).

Senere kom saa de store Slængkaaber (udt. »Slingkaaber«) i Brug; de 
bestod af tærnet Hvergarn til Ydertøj og et andet, svært hjemmegjort 
Stof til Foer. Kaaben havde et stort Slag, undertiden to mindre udenpaa det

Graves: Fra Holbæk Amt VI, S. 121.
2) F. Dyrlund: Landsbypigernes Tidsfordriv. Dania IV, S. 158.
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Fig. 125. Slængkappe og Kyse. Stenstrup Mus. Fot. S. Bay.

lange, saa den blev et tungt og svært Uhyre. I Museet i Stenstrup findes 
to saadanne Slaengkaaber; de er fodside, er begge af tærnet Hvergarn, 
vatterede og forede, den ene med trykket, grønt, uldent Stof, den anden 
med grønt Hvergarn. Den ene har et Slag med Fryndser, og ved Paa- 
syning af to Rækker 
Fryndser skulde man 
aabenbart faa det Ind
tryk, at den har tre 
Slag, et lille fromt Be
drageri ! Den anden har 
ét Slag og en bred Fløjls
krave. Slagene er ikke 
vatterede og er kun fo
rede med Tvistlærred. 
De har ikke Ærmer, 
men Ærmehullet dæk- 
kes af Slaget. Den ene 
har dog ét løst, ved
hængende Ærme (Fig.
125).

I 50-erne og 60-erne 
begyndte Sjalerne at 
komme stærkt i Brug 
som Overtøj. De var i 
Begyndelsen af sort el
ler farvet, hjemmegjort 
uldent Tøj; i Stenstrup 
Museum findes et saa- 
dant af grønt, kipper
vævet Tøj, udsyet med 
broget Uldgarn og for
synet med Fryndser. 
Sjalet, der var firkantet, 
lagdes sammen i Tre
kant, og hvis Snippen ikke laa rigtigt paa Ryggen, »forstod man ikke at 
klæde sig paa«1). Laurits Jensen i Stenstrup kender Sjaler udsyet paa 
begge Sider, paa den ene Side i lyse, livlige Farver — til glædelige Begi-

') Lyder Høyer: Anf. St. S. 203.
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Fig. 126. Passiar i Høve (Odsh.). Kvinder i fransk Sjal og Hoved
tørklæde samt med Helgolænder. Fot. S. Bay.

venheder, paa den anden Side i mørke Farver til Brug under Sorg. I Mu
seet i Kalundborg findes et trekantet Sjal af Hvergarn. Farven er mørke
grøn og rød. Paa Siderne er indvævet Borter, der paa højre Side be- 
staar af tre brede grønne og to brede rød-grønne samt nogle smalle rød

grønne Striber, me
dens den paa venstre 
Side bestaar af tre 
brede lysgrøn-røde og 
to brede lysrøde samt 
flere smalle rent røde 
Striber. Paa Snippen 
bagtil krydses disse 
Striber, hvorved frem
kommer en Kvadrat 
i tærnet Mønster med 
Blandingsfarver. Den
ne mærkelige Bort gi
ver Sjalet et aparte 
Udseende. Det er iøv- 
rigt kantet med Frynd- 
ser i de samme Far
ver. Dets Hjemsted er 
Hjembæk Sogn. I 70- 
erne afløstes de af de 
kendte franske Sjaler, 
der jo maatte købes, 
og som ogsaa vandt 
en meget stor Udbre
delse blandt den vel
havende Del af Land
befolkningen (Fig. 126 
og 84).

Medens det kun var 
Konerne, der kunde

have Frakker o. 1. paa, maatte Pigerne nøjes med et stort, uldent, vævet 
eller strikket Tørklæde1), der krydsedes paa Brystet og bandtes bagtil 
i Lændeegnen. De brugtes i sen Tid af alle til Hverdags, naar det var

’) Karoline Graves: Ved Hallebyaa S. 92.
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koldt (Fig. 84, 146, 147). Men intet af Overtøjet maatte tages med ind i 
Kirken, hvor koldt det end var. Kvinderne kunde da om Vinteren være 
ganske forfrosne, naar de kom ud af Kirken1).

5. FRA SKIFTEPROTOKOLLERNE
1. Aar 1775 (S. 1062): Registrering i Stervboet efter Anne Bertelsdatter, som

var Enke efter Gmd. Jørgen Pedersen, Tømmerup : 1 Værgarns Trøye 1 M., 1 do.
1 M., 1 bedre do. 1 M. 4 Sk., 1 grøn Vadmels Bolle 12 Sk., 1 blaat Vadmels Skiørt
2 M., 1 grøn Vadmels Trøye 1 M., 2 Vergarns Skiørter 4 M., 1 grønt Vadmels 
do. 2 M., 1 graat Vadmels do. 2 M., 1 gi. sort Trøye 12 Sk., 1 gi. sort Kiortel
2 M., 1 gi. do. Skiørt 12 Sk., 1 gi. sort Forklæde 8 Sk., 1 gi. hvidt Forklæde 8 
Sk., 1 gi. stribet do. 8 Sk., 1 gi. blaaeternet do. 8 Sk., 1 gi. sort Hætte 2 Sk., 
1 gi. do. Kyse 2 Sk., 1 gi. do. Hue 2 Sk., 7 Stkr. gi. hvide Tørklæder 2 M., 1 
gi. blaat Vadmels Skiørt 8 Sk., 1 gi. do. Klæde 12 Sk., 1 gl. Bais Trøye 4 Sk., 
6 Stkr. gi. Særker 3 M., 1 gi. Vadmels Bolle med blaae Piin (?)Ærmer 4 Sk. (o: 
strikkede Ærmer, »Pindærmer«). — Dødsalder ukendt.

2. Aar 1775 31A (S. 1069). Registrering i Stervboet efter Degneenke Anna Ja- 
cobsdatter Kruuse i Rørbye Sogn og Bye: 1 sort Fløyels Kyse 4 M., 1 Floers 
do. 1 M., 4 hvide Natkapper 1 M. 8 Sk., 6 Stkr. Lærretz Korsklæder med Knip
linger 1 M. 3 Sk., 5 Stkr. do. 8 Sk., 6 Stkr. Halvkapper med Strimler 1 M. 3 Sk.,
3 Stkr. do. 8 Sk., 2 Par Mansquetter 1 M. (antagelig Mamelukker), 2 Par do. 
8 Sk., 2 Par do. 10 Sk., 2 Par Sucker Dugs do.(?) 6 Sk.2), 2 Par hvide Bomulds 
Vanter 14 Sk., 1 Par sorte do. 4 Sk., 2 Par Skind Handsker 6 Sk., 2 fine halv 
(trekantede?) Tørklæder 1 M., 2 Par uldne Vanter 4 Sk., 1 do. Kappe med en 
fiin Lærretz Hue 6 Sk., 2 Silke Huer 8 Sk., nogle Stkr. Kniplinger 10 Sk., 7 
Lærretz Strimler 6 Sk., 1 sort Hvergarns Skiørt 1 M. 8 Sk., 1 do Taftes Kaabe 
med Multum 5 M., 2 do. Kyser og 1 do. Nathue 1 M., 1 blaae Silkehue og en 
hvid udsyed do. 1 M. 8 Sk., 1 Catuns Forklæde 1 M. 8 Sk., 1 blaae stribet do. 
12 Sk., 1 hvid Lærretz do. 14 Sk., 6 Stkr. do. Korsklæder 8 Sk., 4 do. 6 Sk., 
8 Skiæg Hatter 8 Sk., 4 do. 6 Sk.3), 7 Stkr. Lærretz Huer 14 Sk., 1 Graditurs 
Kaabe med Foerverk 1 Rd.4), 1 Fløyels Kyse 2 M., 1 grøn Vadmels Skiørt 3 M., 
1 rødt Bays do. 1 M. 8 Sk., 1 bruun stribet do. 1 M., 1 grøn Vadmels do. 4 M., 
1 bruun Hvergens do. 1 M. 4 Sk., 1 blaastribet Linnet do. 1 M. 8 Sk., 2 blaa- 
stribede Forklæder 1 M. 10 Sk., 1 Catuns Trøye 1 M. 4 Sk., 1 grøn Hvergens 
Bolle 12 Sk., 1 rød bunden Trøye 4 Sk., 2 Par sorte Strømber(!) 4 Sk., 1 Par 
graae do. 8 Sk., 6 Korsklæder 8 Sk., 8 do. 10 Sk. 6 Hørlerrets Hovedkapper 10

’) Anton Nielsen: Landsbyliv S. 61.
2) Sukkerdon (?) = ostindisk Musselin (Medd. af Elna Mygdal).
3) Formodentlig noget i Lighed med Korsklædehatten (S. 161).
4) I Frauenzimmer Lexicon, Leipzig 1715, findes Udtrykket: »Gra de Tour« — Gros de Tours, 

d. e. en Art Silketøj, der oprindelig er lavet i Byen Tours. »Foerverk« = Pelsværk.
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Sk., 2 Cartuns (= Kattun) Huer 2 Sk., 2 Par Metal-Skoe Spænder 4 Sk., 1 Par 
nye Tøfler 1 M. 4 Sk., 1 gi. do. 4 Sk., 2 Par gi. Skoe 8 Sk. — Dødsalder ukendt.

3. Aar 1803 18/i (Fol. 72). Registrering efter Gaardmand Søren Mortensens Enke, 
Maren Knudsdatter i Ugerløse (Rørby Sogn): 1 rødlig Damaskes Trøje 5 M., 1 
graa Sarses do. 3 M., 1 Damaskes Bolle 4 M., 1 graa Sarses Skiørt 1 Rd. 1 M., 
1 grøn Værgarns Skiørt 1 Rd., 1 sort Kiole 1 Rd., 1 trøkket Forklæde 4 M., 1 
tærnet do. 2 M., 2 hvide Tørklæder 1 M., 2 Par Halværmer 1 M., 4 Linne (d. 
e. Lin) 1 M., 3 Korsklæder 8 M., 2-de Hætter, 1 Silke og een Cartuns 2 M. — 
Dødsalder ukendt.

4. Aar 1803 2/3 (Fol. 74). Registrering efter Hmd. Peder Rasmussens afg. Hustru 
Else Andersdatter af Aarbye : 1 sort Kiol 4 M., 1 guul pricket Skjørt 2 M.1), 1 
do. Værgarns do. 3 M., 1 do. do. 3 M., 1 rødt Bajs do. 4 M., 1 grøn do. 3 M., 
1 rødstribet Bolle med grønne Ærmer 2 M., 1 do. do. uden Ærmer 1 M. 8 Sk., 
1 do. med røde Ærmer 2 M., 1 grøn Trøie 1 M. 8 Sk., 1 tverskydtet(?2) Bolle 
1 M., 1 rød Bolle med grønne Ærmer 1 M. 8 Sk., 1 grøn Nattrøye 1 M. 8 Sk., 
3 Stkr. tærnede Forklæder 3 M., 1 Muffe og et Par blaae Vanter 8 M., 1 blaat 
Tørklæde 1 M., 3 Stkr. Silke Hætter 4 M., 2 Tørklæder hvide 1 M. 8 Sk., 2 Par 
Liin 8 Sk., 2 Par Halværmer og et Par Liin og 3 Stkr. Korsklæder 2 M., 3 Stkr. 
Kartuns Hætter 1 M. 8 Sk., 2 sorte Kyser 1 M. 8 Sk., 4 Stkr. Soeleklæder 1 M.3), 
8 Stkr. Korsklæder samt 1 Pande Smække1) 2 M. 14 Sk., 2 Stkr. hvide Tørklæ
der 1 M., 2 do. Liin 12 Sk.. 1 Par gi. hvide Handsker 4 Sk., 4 Stkr. Korsklæder 
8 Sk., 12 do. Liin 2 M., 2 Par Ærmer 8 Sk., 1 blaargarns Forklæde 8 Sk. (el. 
Tørklæde?). — Dødsalder 53x/2 Aar.

5. Aar 1818 2l/n (Fol. 312 f.). Stervboet efter afdøde Maren Anderdatter, Gaard
mand og Sognefoged Peder Olsens Hustrue af Tømmerup under Grevskabet Ler
chenborg: I en rødmalet Dragkiste med 4 Skuffer af Fyr (3 Rd. 2 M.), deri i 
den øverste: 4 (g)uldstribede(P) Forklæder5) 1 Rd. 2 M., 1 blaat dito 2 M., 1 sort 
Fruentimmerkjole 1 Rd., 1 grønt trykket Skjørt 5 M., 1 højstribet do. 1 Rd., 1
grønt Vadmels do. 3 M., 1 Damaskes Bulle 2 M., 1 stribet Hvergarns do. 2 M. 
I den anden Skuffe: 1 rød Nattrøje, meget gl. 1 M., 1 gi. Kartuns Kaabe uden 
Hægter 3 M., 3 forskjellige Fruentimmertrøjer 1 Rd., 2 forskjellige Buller 2 M., 
3 do. do. 1 Rd., 1 damaskes Trøje 4 M., 3 forskjellige Skjorter 2 Rd., 1 Forklæde 
og en ulden Nattrøje 4 M., 1 Stk. Hvergarn paa 3 Alen 3 M. I den tredie Skuffe:
1 Kaabe med Sølvhægter 1 Rd. 3 M., 1 Bajs Skjørt 3 M., 7 forskjellige Forklæder
2 Rd. 5 M. 8 Sk., 1 højrød Nattrøje og en Bulle 3 M. I den fjerde Skuffe: 1 
stribet Hvergarns Skjørt 2 M., 1 gi. Kaabe 8 Sk., 1 Omhæng, blaat, til en Sæng 
1 Rd. Endvidere i en rødmalet Fyrreskatol følgende Sager, der sikkert har tilhørt

*) Formodentlig enten et gult Skørt med Prikker af anden Farve eller et Skørt med gule Prikker 
paa anden Bundfarve; mulig betyder »prikket« blot, at Vævningen er kornet.

2) Maaske = tveskyttet (= toskaftet?), jfr. S. 122. 3) Se S. 157.
4) »Pandesmække« er efter Feilbergs jyske Ordbog det samme som Pandepude, et Bind af Fløjl, 

bunden over Hovedet og besat rundt med sorte, hjemmegjorte Kniplinger (Vendsyssel og Mors).
6) Delvis ulæseligt, kan være enten »gulstribet« eller »uldstribet«.
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Afdøde: 2 Sirses Tørklæder 4 M., 1 gi. Hætte 8 Sk., 2 Par Handsker 12 Sk. — 
Dødsalder 41 Aar.

6. Aar 1819 2/i (Fol. 310 ff.). Stervboet efter afdøde Margrethe Hansdatter, Huus-
mand Niels Jensens Huustrue paa Uggerløse Mark (Rørby Sogn): En Fyrre Kiste 
med Laas og Nøgle 5 Rd., deri: 1 Hvergarns Bulle 3 M., 1 rødstribet hvergarns 
Skiørt 2 Rd., 1 grønt do. 1 Rd. 4 M., 1 do. do. vadmels 1 Rd. 4 M., 1 rødt vad
mels do. 1 Rd., 1 mørkerødt hvergarns do. 1 Rd. 3 M., 1 sort Kjole 3 Rd., 1
vadmels trykket Bulle (d. e. trykket Vadmel)1) 3 M., 1 grøn do. Trøje 1 Rd., 1
rødstribet Bulle 5 M., 1 hvergarns grøn Bulle 4 M., 1 Damaskes blaa do. 2 M.,
1 grøn Nattrøje 3 M., 1 sort Kyse med Muffe 1 M., 3 blaargarns Særke 3 Rd.,
2 Par uld Vanter 1 M. 8 Sk., 5 forskjellige Forklæder 4 Rd., 3 Hætter 1 Rd. 1 
M., 2 hvide Tørklæder 3 M., 9 Stkr. Kor(s)klæder 2 M. 4 Sk., 3 Stkr. Liin 1 M.,
4 Par Halværmer 1 M. 8 Sk. — Dødsalder 38 Aar. Dødsdag 1817 “2/n.

7. Aar 1837 %• Registrering over Gaardfæster Niels Nielsens afdøde Hustru, 
Bodil Madsdatter af Rørbye: 2 stribede Hvergarns Forklæder 2 M., 2 blaae ter
nede linnede do. 1 Rd., 5 Særke 2 Rd. 3 M., 1 Kattuns Kaabe 5 M., 4 Korsklæ
der 1 Rd. 1 M., 1 rødternet Bomulds Forklæde 2 M., 6 forskjellige Huer 3 M.,
2 røde Bomulds Tørklæder 4 M., 3 Par Ærmer 1 M. 8 Sk., 1 ternet Hvergarns 
Skjørt og Trøje 1 Rd. 1 M., 1 do. med do. 1 Rd. 3 M., 1 grønt do. Skjørt 4 M., 
1 sort Vadmels Kjole 1 Rd. — Dødsalder ukendt. Hun havde 3 smaa Børn, det 
ældste 4 Aar.

8. Aar 1389 7/i (Fol. 100 ff.). Registrering i Stervboet efter Sidsel Nielsdatter, 
Fæstegaardmand Jens Pedersens Hustru af (?). (Arts-Skippinge Herreders Regi
streringsprotokol. Afdøde var fra Skippinge Herred): 1 graamalet Fyrrekiste med 
Laas og Nøgel 2 Rd. 3 M., 1 rød- og grønstribet Hvergarns Skiørt og Trøie 1 Rd.
3 M., 1 grønstribet Bulle og Skiørt 5 M., 1 grøn Nat(t)røie (?) 1 M. 8 Sk., 1 grøn
Hvergarns Skiørt og Trøie 1 Rd. 3 M., 1 do. do. 1 Rd. 1 M., 1 rødstribet do.
Skiørt og Bulle 2 Rd., 1 grønt Hvergarns do. do. 1 Rd. 3 M., 1 do. do. Skiørt
og Trøie 2 Rd., 1 sortstribet (?) do. do. 2 Rd. 2 M., 1 grøn og sortstribet Skiørt
og Trøie 2 Rd. 3 M., 1 grønt do. do. 2 Rd.. 1 rødternet Hvergarns Forklæde
5 M., 1 do. do. Skiørt og Trøie 2 Rd. 3 M., 1 grønnupret Skiørt og Trøie 2 Rd., 
1 rød Nattrøie 2 M., 1 sort (? Kjole?) 4 Rd., 1 blaae Frakke med Sølvhægte 4 
Rd., 1 (?) 5 M., 1 blaaternet Forklæde 5 M., 1 rødternet do. 1 Rd., 1 do. do. (?), 
8 Stkr. forskiellige Mamelukker 3 M., 1 rødternet Forklæde 3 M., 1 Par sorte 
Strømper 1 M. 8 Sk., 1 rødt uldent Tørklæde 3 M., 1 Par grønne Ærmer 1 M. 
8 Sk., 1 Par hvide Vanter 12 Sk., 1 Par sorte Strømper 1 M. 8 Sk., 1 (?) Tør
klæde 3 M., 18 Stkr. forskiellige do. 6 Rd., 1 blomstret Tørklæde 1 Rd., 1 (?) do. 
5 Mk., 1 Silketørklæde 3 M., 1 rødt Tørklæde 3 M., 1 do. 3 M., 1 do. 2 M., 1 
Sirtses do. 1 M. 8 Sk., 2 hvide ternede do. 2 M., 1 hvidt Forklæde 2 M. 8 Sk., 2 
do. Korsklæder 8 M., 8 Stkr. forskiellige Huer 1 Rd., 3 Stkr. Korsklæder 1 M.

’) Vadmel kunde være mønstret med Oliefarve, der smurtes paa gennem en Sjablon.
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8 Sk., 1 Livbaand 5 M., 5 Stkr. forskiellige Hattebaand 1 Rd. 4 M., 6 Stkr. do. 
Hagebaand 2 M., 1 sort Fløiels Livbaand 4 M., 2 Stkr. Silkebaand 1 M. 8 Sk.,
1 Silkeklæde 1 M. 8 Sk., 1 blaaternet Forklæde 3 M., 1 do. 1 Rd., 1 grønt Hver- 
garns Trøie 2 (?) M. — Dødsalder ukendt.

9. Aar 1843 2/\. Registrering i Stervboet efter Gaardmand Hans Jørgen Ander
sens som død anmeldte Hustru, Maren Sørensdatter af Kærby (Rørby Sogn):
2 uld(?) stribede Forklæder 2 Rd., 2 uldne grønne Tørklæder 5 M., 1 Kattuns 
Kaabe 3 M., 1 grønstribet Skjørt og Trøje 1 Rd. 3 M., 1 do. Skjørt 1 Rd. 2 M., 
1 sort Vadmels Kjole 1 Rd. 3 M., 1 stribet Fruentimmerklædning 1 Rd. 2 M., 1 
grøn Vadmels do. 5 M., 1 Hvergarns stribet Skjørt og Bulle 4 M., 1 grønternet 
Hvergarns Skjørt og Trøje 2 Rd., 1 grøn Spendsertrøje 3 M., 1 gi. uldstribet 
Forklæde 1 M., 2 Par Mammelukker og et Par Strømper 3 M., 5 Særke 3 Rd. 2 
M., Nogle Baand og et Spænde 1 Rd., 7 Kaarsklæder 1 Rd., 4 Bomulds Forklæ
der 1 Rd. 4 M., 1 hvidt Tørklæde og et do. 3 M., 3 Bomulds Tørklæder 1 Rd.
1 M., 4 Huer og et Par Mammelukker 4 M., 1 Par Skoe 5 M. — Dødsalder 
ukendt. Afdøde havde 8 Børn, det ældste 24 Aar.

10. Aar 1840 (S. 315). Stervboet efter Ane Johansdatter, Husmand Søren
Nielsens Hustru af Meelby Sønderstrand (Aarby Sogn): 1 Kurv og en Kyse 1 M.,
2 Par Strømper 2 M. 4 Sk., 2 graastribede Skjørter med Trøjer 1 Rd. 2 M., 1 
Spændsertrøje og 2 Forklæder 1 M. 12 Sk., 3 Huer, 5 Korsklæder 1 Rd. 8 Sk., 
6. Korsklæder, 5 Baand og 1 Tørklæde 4 M., 1 sort Kjole 2 Rd., 1 rødt og grøn
stribet Hvergarns Skjørt og Trøje 1 Rd. 4 M., 1 do. do. do. do. 1 Rd. 4 M., 1 
uldstribet Forklæde 2 M., 1 røduldent Tørklæde 5 M., 1 sort stribet Hvergarns 
Klædning 1 R. 2 M., 2 Blaarlærreds Særke 2 M., 1 grønt Hvergarns Skjørt og 
Trøje 1 Rd. — Dødsalder 32 Aar.

11. Aar 1843 27/a (S. 535). Stervboet efter Husmand Peder Mortensens Hustru, 
Marthe Marie Olsdatter i Svallerup: 1 Kurv og 3 Huer 3 M., 3 hvide Tørklæder 
2 M., 1 Silketørklæde 2 M. 8 Sk., 2 Tørklæder 3 M., 1 trykket do. 1 M., 2 hvide 
do. 1 M., 1 Trækurv med nogle Korsklæder 2 M., 2 Par Uldvanter 1 M., 1 Æske 
med nogle Kniplinger 3 M., 3 Uldforklæder 1 Rd., 3 Lærredsforklæder 3 M., 1 
rødstribet Hvergarns Skjørt 4 M., 1 grønt Vadmels Skjørt 4 M., 1 grønstribet 
do. do. 3 M. 8 Sk., 1 grønt Vadmels do. 2 M. 8 Sk., 1 grønstribet Hvergarns 
Skjørt 4 M., 1 sortstribet do. do. 3 M., 1 rødstribet do. do. 4 M., 1 blommet 
Damaskes do. 2 M., 1 Kaabe 3 M., 4 forskjellige Buller 4 M., 3 grønne Trøjer 
4 M., 1 grøn Nattrøje 2 M., 1 højrød do. 1 M. 8 Sk., 1 Hynde 1 M , 1 sort Kjole 
2 M., 2 Par Strømper 2 M. 8 Sk., 7 Særke à 4 M., 4 Rd. 4 M., 1 gl. rød Skjørt 
8 Sk. — Dødsalder 59 Aar.

For Vurderingen af disse Registreringer er der de samme Vanskelighe
der som omtalt S. 121. Men de frembyder dog adskilligt af Interesse. Der 
er saaledes intet, der tyder paa, at »Rejst«tøj har været brugt udenfor 
Røsnæs; selv i de ældste forekommer der intet Udtryk, som kan tyde 
herpaa; den eneste, tvivlsomme, Undtagelse kunde være hos Nr. 4.
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Den sorte Kjole har alle haft. Den har sikkert været af Vadmel helt 
igennem, og dens Liv og Nederdel har været sammenhængende. Den har 
nok i alt væsentligt lignet den sorte Kjole paa Røsnæs.

Den hvide Klokke er derimod aldrig omtalt, i Modsætning til Røsnæs; 
dens Anvendelse (jfr. S. 154) har sikkert været indskrænket til ganske en
kelte Steder.

I og for sig har Kvinderne udenfor Røsnæs ikke haft et færre Antal 
Dragter end der; den rigest udstyrede var Sidsel Nielsdatter (Nr. 8), Fæste- 
gaardmandens Kone, som ikke havde færre end 13 Dragter, 7 Forklæder, 
27 Tørklæder, 8 Huer, 8 Mamelukker o. s. v. Men medens Yderskørterne 
paa Røsnæs i yngre Tid aldrig (jfr. S. 124) var af Vadmel, undtagen for 
den sorte Kjoles Vedkommende, er der omtrent hele Tiden i disse Egne 
brugt Vadmelsskørter jævnsides med Hvergarnsskørter, idet Vadmels
skørterne dog bliver sjældnere op mod vor Tid (med Undtagelse af den 
sorte Kjole), saaledes at de ganske mangler hos tre (7, 8, 10), medens de 
vel findes hos to af de yngste (9, 11), uden at det dog kan afgøres, om 
ikke i hvert Fald nogle af dem har været Underskørter.

I Registreringerne indtil 20-erne (1—6) er Kjolens Overdel og Neder
del adskilt og har sikkert som Regel været af forskelligt Stof, medens 
Hovedfarven godt kan have været den samme; dette gælder altsaa Drag
terne fra det 18. Aarh. og Begyndelsen af det 19. Aarh. Og dette stemmer 
da godt med den foran givne Beskrivelse af den ældre Mode (S. 139 f.). 
Men fra 20-erne har de været sammensyet og af samme Stof (7—10, 
medens Nr. 11 i saa Henseende tilsyneladende danner en Undtagelse); 
de har utvivlsomt iøvrigt haft samme Snit og Udseende som Kalundborg 
og Omegns Museums foran (S. 143 f.) under Benævnelsen »yngre Moder« 
beskrevne hele Dragter.

DEN ÆLDRE MODE har efter Registreringerne bestaaet af en Bul eller 
(og) Trøje samt et Skørt (1—6). Bullen, der var ærmeløs eller (senere) 
havde paasyede strikkede Ærmer, kunde være af Damask, rødt eller 
blaat (3, 5, 6), af Vadmel, grønt (1) eller trykket (6), eller af Hvergarn, der 
kunde være grønt (2, 6), rødstribet (4, 5, 6) eller rødt (4). Hvergarnsbullerne 
kunde have grønne (4) eller røde (4) Ærmer; en Vadmelsbul havde blaa 
Ærmer (1); den røde Hvergarnsbul havde grønne Ærmer og den grønne 
røde Ærmer. Trøjen, der sikkert havde Ærmer af samme Stof, ellers 
vilde der ingen Anledning være til at benævne den anderledes end en Bul 
med Ærmer, kunde være af Hvergarn (1,4, 6), af Baj (1), af Kattun (2), 
graa Sars (3) eller af grønt, trykket Vadmel (6). Strikkede Trøjer (Under
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trøjer) omtales ogsaa, dels som røde (2, 4, 5, 8, 11), dels som grønne (6, 8, 
11); de benævnes oftest som »Nattrøjer« (jfr. S. 123, Anni.), kun en Gang 
som »bunden« (2). Af Registreringerne fremgaar da vel ikke med Sikker
hed, at de alle har været strikkede, men dette synes dog det sandsynlig
ste. Adskillige har da haft baade Bul og Trøje, hvilket jo stemmer godt 
med »gamle Nielsen«s Beretning (S. 155), selvom det ikke synes mig sik
kert, at Trøjerne altid har været brugt til Hverdags, men Bullerne med 
Undertrøje derimod til Fester og Højtider. Paa dette Punkt har da hver
ken de bevarede Klædningsstykker eller den nyere Tradition med fuld 
Sikkerhed kunnet fortælle os det rette Forhold.

Skørtet var ofte af Hvergarn, der undertiden benævnes saaledes uden 
nærmere Angivelse (1, 2, 4, 5, 11), medens dets fremtrædende Farve under
tiden er angivet som grøn (3, 6), som højstribet (5, 6), som rød (6), som grøn- 
og rødstribet (6). Ofte var det af Vadmel, grønt (1, 2, 5, 6, 11) eller graat (1) 
eller rødt (6), undertiden var det af Baj, rød (2, 4) eller grøn (4); en enkelt 
Gang er der nævnt »graa Sars« (3). Det viser sig da, at selvom Vadmel 
hyppigt har været brugt til Skørt, har Hvergarn ingenlunde været 
mindre anvendt, hvilket er i Modstrid med de Oplysninger, der har 
kunnet gives paa Grundlag af mundtlige Meddelelser og de bevarede 
Dragter (jfr. S. 141 f.). Det fremgaar endvidere af ovenstaaende, at de aller
fleste havde baade røde og grønne Skørter, undertiden tillige graa, 
hvorimod blaa Skørter ikke nævnes. De havde sikkert ogsaa baade 
røde og grønne Buller, og Ærmerne, der brugtes dertil, var saa sand
synligvis enten henholdsvis grønne eller røde, undertiden maaske dog 
af samme Farve som Bullens. Om den røde Farve stedse har været de 
Ugiftes og den grønne Farve de Giftes Hovedfarve (S. 141), om Farverne 
oprindelig har været knyttet til Højtiderne (jfr. S. 158), kan da ikke 
afgøres med Sikkerhed; det sidste synes dogi saa Fald tidlig at maatte 
være glemt, da blaa Ærmer kun omtales en Gang(l), ganske vist i en 
af de ældste (jfr. dog S. 140).

Som speciel Sørgedragt har mulig tjent den graa Trøje og det graa 
Skørt, der omtales hos Nr. 3; men den graa Farve omtales ganske vist 
kun hos en til (1).

DE YNGRE MODER (7—10; Nr. 11 danner en mærkelig Særstilling, da 
hendes Dragter synes at være af gammelt Snit) maa antages at have haft 
omtrent samme Udseende som den S. 143 beskrevne Dragt fra Jerslev. 
Men jevnsides med denne Mode findes dog ogsaa hos enkelte Dragter af 
den ældre Modes Type, der er betegnet ved Udtrykket »Skørt og Bul«
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(8, 9), hvilket jo iøvrigt ogsaa kunde ventes; Nr. 8 havde ogsaa et Par 
grønne Ærmer, formentlig til at sy i Bullen. Hvergarn er nu, som nævnt, 
det rent overvejende, ligesom Liv og Nederdel sikkert har været syet 
sammen, hvilket betegnes ved Udtrykket »Skørt og Trøje« eller »Klæd
ning«.

Hvergarnet betegnes som grønstribet (8, 9), grønt (7, 8, 10), grønnubret 
(8), tærnet (7, 9), rødtærnet (8), rødstribet (8), rød- og grønstribet (8, 10), 
sortstribet (8, 10), stribet (9), grøn- og sortstribet (8). Kun en Gang er en 
grøn Vadmeldragt omtalt (9), og de andre Stoffer, der tidligere ogsaa 
brugtes, omtales slet ikke mere. Om Snittet kan Registreringerne iøvrigt, 
naturligvis, intet fortælle. Dette gælder ogsaa Huernes Udseende.

Det bekræftes (jfr. S. 136 f.), at Lin har været brugt ogsaa paa disse 
Egne i ældre Tid, det 19. Aarh. (3, 4, 6), men Korsklæderne har dog 
været brugt ligesaa længe, først jevnsides med Lin, senere helt aflø
sende disse (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11). En »Pandesmæk« er omtalt en Gang 
(4). Forklæder mangler kun hos en (3); Antallet er fra 1—13. Udseende 
eller Stof er ikke altid angivet, men hos tre er anført Lærreds eller hvidt 
Forklæde (1, 2, 11), to eller tre havde uldstribede (5, 9, 10), flere havde blaa- 
tærnede (1, 7, 8), een flere rødtærnede (8). Registreringerne giver da ingen 
ny Oplysninger.

Særke omtales ikke hos fire (2, 3, 4, 8), og dog hører de til de kost
bareste Klædningestykker efter Registreringerne at dømme, saa dette kan 
næppe være en Følge af Skødesløshed. De nævnes dog allerede 1775 (1); 
Antallet var fra 2—7; en Gang benævnes de som »Skjorte«, et Vidnes
byrd om, at den gamle Usikkerhed i Brugen af Ordene »Skjorte« og »Særk« 
har holdt sig til 1818. Underbenklæder omtales ligesaalidt her som paa 
Røsnæs; disse nu saa uundværlige Klædningsstykker er komne meget 
sent i Brug hos Bonden, først i den nyeste Tid.

OVERTØJ har i en eller anden Form været benyttet saa at sige af 
alle, medens det aldrig omtales i Registreringerne fra Røsnæs. Hyppigst 
omtales Kaaben (2, 5, 7, 9, 11); den kunde være af Taft, Kattun eller Gros 
de Tours, oftest af Kattun; som Foer heri omtales Multum eller »Foer- 
værk« (Pelsværk). Sølvhægter omtales undertiden; de har formodentlig 
haft et lignende Udseende som de S. 162 omtalte Eksemplarer. Den tøjglade 
Sognefogedkone fra Tømmerup (5) havde endog 2 Kaaber, den ene med 
»Sølvhægter«. Og Degneenken (2), hvis Efterladenskaber viser, at hun har 
pyntet sig bravt, men ogsaa været en stor Slave af Moderne, havde og
saa to, hvoraf den ene var med »Foerværk«. Hun kunde da, som Mid- 
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delalderens Kvinder, »aksle sit Skind«. En enkelt Gang er omtalt en blaa 
Frakke (8) (jfr. S. 162), og Spencertrøjen er omtalt to Gange (9, 10). Der
imod omtales Slængkaaberne og Sjalerne slet ikke, de kom jo først senere 
i Brug. Kyser omtales jevnlig (1, 2, 4, 6, 10), og deres Udseende har for
mentlig været som de S. 161 beskrevne. At den »Skæghat«, der er om
talt allerede 1775, har haft nogen Lighed med »Korsklædehatten« (S. 161), 
er maaske muligt. Det »Solklæde«, der er omtalt en Gang (4), er mulig 
= den Hovedbedækning, der er omtalt S. 157; men det er dog maaske 
rimeligere at antage, at det har været et Stykke Pap overtrukket med 
lyst Tøj, som brugtes i Holbækegnen (S. 161 f.), ligesom Hedeboernes »Ho
vedpapir« og Samsingernes »Kjuspapir«. Den moderne Muffe har ikke 
mindre end to haft i Eje (4, 6). Mamelukker omtales ret ofte, dog først 
i yngre Tid, men da undertiden i stort Antal; Nr. 8 har saaledes haft 8 
forskellige. Derimod omtales Vanter ret sjældent. Ogsaa »Livbaand« er 
omtalt enkelte Gange. Kun en Gang er en »Nathue« omtalt (1).

Alt ialt: Registreringerne har da dels bekræftet den foran givne Be
skrivelse, dels suppleret den paa flere Punkter og endelig korrigeret 
den paa et enkelt Punkt; men jeg gentager det: uden de bevarede Drag
ter og de Oplysninger, der paa anden Maade har kunnet gives, vilde de 
ikke kunne nytte stort.

Det har ikke været mig muligt at foretage saa indgaaende Undersøgel
ser af Folkedragterne i de øvrige Egne af Holbæk Amt som i Kalundborg- 
egnen; i Amtets andre Museer og i Dansk Folkemuseum findes der langt 
færre end i Kalundborg Museum, og de er for en stor Del omtalt foran, 
særlig forsaavidt de frembyder andre Træk. Men dels paa Grundlag 
heraf, dels paa Grundlag af de Meddelelser, jeg har faaet, og af det, der 
har kunnet findes i Litteraturen, nærer jeg dog ikke Tvivl om, at om 
væsentlige Forskelligheder vil der ikke kunne være Tale i Holbæk 
Amt. Men alle Egne har ikke holdt fast ved de gamle Dragter lige længe; 
Kvinderne er navnlig paa de særlig velhavende Egne sikkert forholdsvis 
tidligt gaaet over til helt igennem at følge de skiftende Moder, i den før
ste Tid dog med Undtagelse af Hovedtøjet.

I Løve Herred blev der i 40-erne, da Tiderne var bievne bedre efter 
de forudgaaende daarlige, ofte sunget en Sang, som spotter over den til
tagende Ødselhed og Efterabelse af Købstadmoderne1) (jfr. Fig. 127):

*) D. F. S. 1906/48: 294 (ved Sofie Lund Jensen efter sin Moder Else Margrethe Hansdatter, født 
paa Reersø 1820.
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Arme Bonde, jeg beklager Dig, i disse Jammerdage 
man Dig ynke maa;

Korn og Penge maa Du give, dine Vogne maa Du slide,
Heste ligesaa.

Glad Du arme ej kan være, det, som Du nu skal erhverve, 
fordrer man af Dig.

Men mon Kongen ikke tænker: Bonden han har mange Penge.
Han tror vist, han er rig.

For Eksempel vil jeg sige, naar jeg skuer deres Piger
i sin fulde Stads:

Frakker har de, blaa og fine, Fløjlsbælt om deres Live, 
aldrig maa man fjas’.

Ti saa mangler de ej andet, end en Hat med Baand omkantet 
og en Paraply,

Saa at de kan gaa over Vangen med de fine Stadsmadammer, 
som saadan la’r sy.

Ligeledes Karle dine, er de ikke fiks og fine?
jo, jeg tror galant.

Pibe-Hoved, sølvbeslagen, ud i Lommen, fine Kraver;
alt er jo kontant.

Støvlerne spejlblanke ere; rundt om Livet de mon bære 
polske Knapper i en Rad.

Kan Du saadan klæde dine Svende, Drenge, Piger fine,
saa har Du jo nok.

Sagtens kan Du Skatter give, Hundrede og tyve Daler.
Taler jeg ej ret?

Men i hvor stor Udstrækning har Kvindedragterne heri Amtet lignet 
de andre sjællandske Egnes? Og omvendt: Hvilke Forskelle har der 
været?

Af det, der foreligger i Litteraturen, synes det at fremgaa, at Kvinde
dragterne udenfor Røsnæs ikke har været væsensforskellige fra de andre 
sjællandske Egnes, Amager undtagen. Forskellighederne viser sig væsent
ligst i smaa Detailler, navnlig i Huernes Form og Udstyr, og i den en
kelte Egns større eller mindre Vedhængen ved en eller anden Enkelthed 
fra tidligere Skik.

For Hedeboegnens Vedkommende1) svarer den ældre Mode saaledes i
l) Marie Christoffersen : Kvindedragter i Hedeboegnen i gamle Dage. Fra Arkiv og Museum V. Bd.
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alt væsentligt til den ældre Mode i Nordvestsjælland, men Særkens Krave, 
Ryg °g Ærmer var paa Heden i Københavns Amt rigt udsyet med Hvid
søm, senere med Baldyring eller Kniplingssyning, ligesom Særkekraven 
var ret stor, Syfærdigheden skulde jo kunne ses. Hedeboernes Bul og Skørt 
var oftest af Vadmel. Bullen, der ogsaa kunde være af Silke eller smaa-

Fig. 127. Datterens Besøg i Hjemmet efter at have aflagt sin Bondedragt. Lith. af Kittendorff, efter 
Maleri af C. J. Thørrestrup. Maleriet var udstillet paa Charlottenborg 1863 og købtes af Kong Fr. 7.

mønstret, hjemmevævet Tøj, var rundt udringet og havde et lille Skød, 
der laa udenpaa det rynkede Skørt. Ofte forsynedes Bullen med mønster
strikkede Ærmer — en Forenkling, som tog sin Begyndelse for o. 100 
Aar siden — eller man brugte en helt strikket Undertrøje til en ærmeløs 
Bul. Den snøredes som et Korset enten med et Silkebaand, der blev truk-
S. 322 ff. Samme: Aarbog for Københavns Amt, 1917, S. 57 ff. Samme: Fra Hedeboegnen, ved Hen
rik Ussing. 1923 (Danm. Folkeminder Nr. 26), S. 107 ff. Louise Ottesen: Danske Folkedr. 1923. S. 37 ff.
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ket frem og tilbage gennem Sølvmaller paa Randene og opadtil knyttedes 
i Sløjfe (»Spring«), eller med en Sølvkæde med vedhængende Sølvdopper, 
der ligeledes knyttedes i Sløjfe, og i saa Tilfælde bandtes der tillige et særligt 
»Spring« af Silkebaand midt over Brystet. Kun en enkelt gammel Bul fra 
Stenstrup og en fra Vallekilde har været til at snøre paa lignende Maade, 
om end Snøringen her var skjult (jfr. S. 140 f.). I Kalundborg Museum 
findes uden Hjemstedsangivelse en hel Del Metalmaller med tilhørende 
Sølvdopper, der maa være anvendte paa samme Maade. Bullens strikkede 
Ærmer var om Julen blaa, i Paasken grønne og til Pinse røde, dens Stof 
var af Vadmel, Silke eller Damask. Skørtet var undertiden af rødt, oftest 
af lysegrønt eller mørkegrønt Vadmel, og deres Farver fulgtes med Ær
mernes; de førstnævnte kaldtes ofte »Savsseskørter«. De kunde ogsaa 
der være foldede, »ruede« som det der hedder. De foldede Skørter bares 
kun af gamle Koner til ind i 1840-erne. Først i 50-erne fik Kvinderne 
Kjole og lagde Folkedragten. Forneden havde den en Bort af trykket 
Fløjl eller Silke, der kunde være fint udsmykket med broderede Blom
stermotiver; ogsaa her i Nordvestsjælland har en Silkebaandsbort væ
ret brugt (jfr. S. 143). Til Sorg og Begravelse var den blaa Farve frem
herskende saavel i Tøj som i Besætningsbaand og løse Dele, dog var den 
gifte Kones Hue helt sort, medens Pigernes var blaa. Den symbolske An
vendelse af Farverne var paa Røsnæs endnu mere sikkert udformet end 
her; ogsaa i det øvrige Nordvestsjælland har samme Skik mulig været 
brugt (jfr. S. 140), og jeg skulde antage, at den en Gang har været almin
delig (jfr. S. 112f.). I Hedeboegnen var det ogsaa efter 1850 Skik, at Skørter
nes Farve skulde veksle med Aarstiderne efter de samme Regler, som 
gjaldt for Bindeærmerne, uagtet de da lavedes af købt Multum, der forneden 
var kantet med blomstrede Silkebaand. Samtidig begyndte man ogsaa at 
bruge Skørter af Drejl og tærnet Hvergarn. Huen var af samme Snit som 
Huernes i Nordvestsjælland udenfor Røsnæs, men »Nakken«, der i ældre 
Tid var ret lille, havde Form som en ligebenet Trekant, hvilket er ka
rakteristisk for Hedeboegnen og Frederiksborg Amt; ejendommeligt for 
disse Egnes Huer er det ligeledes, at Huebaandene gik op over Huen for, 
saavel under Hagen som i Nakken, at bindes i Sløjfe med lange Ender. 
Konerne havde sorte Huer med sorte Baand, Pigernes Huebaand var røde. 
Hertil brugtes Lin, med eller uden Kniplingskant, aldrig Korsklæder. 
Huenakken udsyedes med Silke, Sølv- eller Guldtraad. Først ca. 1850, ved 
den egentlige Almuedragts Slutningstid, blev Huerne finere end før og 
fik større Nakker, der nedadtil var femrynkede, fortrinligt udsyet med
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Sølvtraad (til Brug paa Helligdage og ved Kirkegang) eller Guldtraad (til 
Brug ved større Fester). Konerne havde Guldgaloner paa Huens Forstykke, 
Pigerne Baand1). Derimod brugtes der ved Altergang og Begravelser stadig 
Huenakker af sort Atlask, idet Konerne pyntede Huerne yderligere fortil 
med Galoner af sort Silketøj broderet med sorte Perler, medens Pigerne 
brugte den samme Hue uden Galoner, idet de nu ophørte med at benytte 
saavel røde som blaa Baand. Moden med de stornakkede Huer med fem 
Rynker naaede ogsaa til Holbækegnen, medens der fra Kalundborgegnen 
vel kendes lignende, men kun med tre Rynker (S. 133). Man brugte her 
ogsaa »Klokkeliv« som Undertøj og som Høstdragt (ligesom paa Røsnæs, 
S. 103 f.).

Skovbodragten skiller sig kun ud fra Hedeboernes ved Hovedsættet: 
Huen syedes af blomstrede Silkebaand (hvilket ogsaa ret hyppigt er brugt 
i Kalundborgegnen); mod Nakken stod de een cm udover Pulden, som var 
rundklippet af sort Fløjl og udsyet samt rynket nedadtil; hertil brugtes 
Korsklæde eller Lin. Nakkens Form lignede da meget Nordvestsjællands; 
dette gælder ogsaa Hage- og Nakkesløjfernes Anbringelsesmaade2). Sær
ken var mindre udsyet end paa Hedeboegnen. Skørterne var i Reglen af 
grønt Vadmel.

Stevnsdragten : Rundskaaren Bul med Kantning af grønne Baand (som 
paa Røsnæs) og stærkt skraaet Skød med Slidser samt grønne Bindeærmer, 
grønt Skørt med Bort af et grønt Silkebaand. Men ogsaa den røde Farve 
var fremherskende der (rød, bunden Trøje), selv i Hvergarns-Skørterne, 
der kom i Brug før 1850. Huen — med Korsklæde var som i Skovboegnen3), 
dog var Nakken her nærmest pæreformet, i Skovboegnen mere rund. Til 
Bul og Skørt brugtes dog Hue med »halv Nakke«, d. v. s. et Baand gik 
over Nakken forneden, saa kun den øverste Del var af mønstret Silke
tøj eller Broderi1).

I Ringsted-Sorø-Korsør-Skelskøregnen har Dragterne sikkert i alt væ
sentligt haft samme Udseende som i Nordvestsjælland, baade som de æld
ste og de yngste Moder. I Vestsjælland brugtes saaledes mørkegrøn eller 
teglstensrød Vadmelskjole med glat Trøje og glatte Halværmer og stærkt 
rynket Skørt; der kunde ogsaa bruges Bul med røde eller grønne Binde
ærmer. I Ringsted-Sorøegnen brugtes ogsaa en stærkt nedringet Drejlsbul 
med en rød eller grøn strikket Undertrøje, Skørtet var gerne af mørke
grønt Vadmel, i en senere Tid i Reglen af stribet eller tærnet Hvergarn.

*) Medd. af Elna Mygdal. *2) Ottesen: anf. St. S. 43 f. 3) Samme: 45 f.
4) Medd. af Elna Mygdal.
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Huen var som vore med Korsklæde og lignende Hage- og Nakkedusk. 
Huenakken rynkedes nedad og fik derved Ægform. Huenakkerne i Nord
vestsjælland har oftest denne Form, men kan ogsaa tit, som nævnt, have 
Skovbohuenakkens Form, ja tilmed gøre Tilløb til Hedeboegnens Form 
(S. 133). Lin brugtes ogsaa her i ældre Tid. Særken var sammensyet af 
to Dele: en »Bul« af Hørlærrd og en »Nederdel« af Blaarlærred. Enhver 
gift Kone ejede en »Kaabe«, der efter Beskrivelsen svarer til vore »Slæng- 
kaaber.« I 1850 blev det Skik at have Skilning i Haaret1).

I Hornsherred bestod Skørtet af Vadmel eller Hvergarn, sædvanligt 
mørkeblaat eller grønt, lagt i stive Læg. Til Festdragten brugtes højrød 
Trøje og Silkebul ; denne snøredes som paa Hedeboegnen. Pigernes Bul var 
højrød, Konernes grøn; sidstnævntes Sørgetøj var sort, Hue som Kjole, 
Pigernes derimod af mørkeblaat Vadmel med lyseblaa Baand samt hvid 
Hue, hvis Nakke var udsyet med Silke, og som var forsynet med blaa 
Baand; samme brugtes ogsaa til Altergang. løvrigt havde Huerne udsyet 
»Nakke«; de »klarnakkede« brugtes kun af Piger; disse bar paa Huen 
overvejende røde (dog ogsaa grønne) Baand, Konerne derimod blaa og 
grønne Baand ; til daglig Brug anvendtes ikke Nakkebaand. De var ryn
ket i Nakken, tidligere indtil 15 Rynker, senere almindeligvis kun 5. Som 
Overtøj brugtes et Hovedtørklæde, »Polklæde«, og i daarligt Vejr toges 
Skørtet op over Skuldrene. Kun de Velhavende havde en »Kaabe«. Sær
ken var som ovenfor2).

Overalt brugtes paa Sjælland sorte Strømper, sjældent hvide3). Paa Stevns 
har man dog brugt røde Strømper; der sagdes spottende, at Varpelev, 
hvor de holdt sig længst, var den By, hvor de gik med røde Strømper1).

Ogsaa i Nordsjælland brugte man Huer med fint udsyede Nakker; der 
var der en Kone, som i Tidens Løb havde syet flere Tusinde Huer, nogle 
med Guld- og Sølvnakke, andre blot smykkede med Silketraad5). Den ældre 
Dragt bestod der af Bul af Drejl eller Hvergarn, rød eller grøn mønster
strikket Trøje og Skørt af Drejl eller Hvergarn. Den yngre af en Hvergarns- 
Kjole. De ældre Huenakker var runde og broderet med kulørt Silke6).

') Ingvor Ingvorsen: anf. St. S. 73 ff. Ottesen: anf. St. S. 48 ff.
2) C. F. P. Mortensen: anf. St. (Særtryk med skriftlige Tilføjelser af Forf.) S. 17 ff.
3) Det er ejendommeligt, at medens røde Strømper har været brugt overalt i Sverige udenfor nogle 

af de gamle danske Provinser (Gerda Cederblom : Svenska allmogedräkter, 1921, S. 1), er de aaben- 
bart ikke brugt hverken i Skaane eller paa Sjælland. Her kunde da tales om en national Ejendomme
lighed for de to Landes Vedkommende.

4) Meddelelse af Elna Mygdal.
5) Nordsjællandsk Landsbyliv (Lars Larsens Beretninger) ved And. Uhrskov. 1918. S. 60.
°) Anders Uhrskov: Dagligt Liv. 1924. S. 153 ff. (Nordsjællandsk Folkeliv V).
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Og gaar vi for denne Egns Vedkommende længere tilbage, til Slutningen af 
det 18. Aarh., til Junges Tid, læser vi1): »Qvindekiønnets (Favorit-Farve) er 
meget forskellig; jo nærmere man kommer til Staden (d. e. København), desto 
mere buntede (brogede) ere dets Klæder. Paa en Strækning af Frederiks
borg Amt elsker man især den grønne Farve. Der bruges tillige en Dragt, 
som baade klæder Fruentimmerne got og som er gavnligt for Helbredet. 
De kalder den Klokker og den bestaar af et Livstykke (thi de have ikke 
Ermer) og et tilsyet Skiørt med brede Folder rundt om Bæltestedet. Alt 
er bebræmmet med højrøde Baand. Da begge Klædestykkerne ere her for
enede, bevare de Legemet fra Forkiølelse og ere magelige ved Mark- 
arbeidet. Bedre imod Norden er Kiønnet (d. e. Kvindekønnet) sorteblaat, 
som Amagerinden«. Af denne Skildring faar vi ganske vist ikke meget at 
vide, men vi hører dog, at den grønne Farve der har været Yndlingsfarve, 
og vi faar en Beskrivelse af Klokken, der jo passer fortræffeligt paa Røsnæs- 
klokken. Under Arbejde om Sommeren var Kvinderne i det Hele taget 
meget let paaklædt; dette giver Junge Anledning til følgende, for ham saa 
karakteristiske Udtalelse: »in puncto sexti (d.e. i Spørgsmaal vedrørende 
det 6. Bud) er Bonden endnu heel umoderne, thi man kan ikke tiene to 
Herrer paa en Gang. At forføre og forføres anseer man ikke her . . . for 
Levemaade«. Som en af A arsagerne til denne større Sædelighed hos Bon
den mener Junge, at »han er og vant til fra Ungdommen af under hans 
Arbeide at omgaas med temmelig nøgne Fruentimmer, hans Lidenskaber 
opflammes derfor ikke ved Tvang. Hans Nerver ligger og mere indtrykte, 
og ere altsaa mindre føelsomme; og om end den slibrige Karl nu og da af 
Spøg slaar et siirligt Strøg paa Viole d’Amour (d. e. Elskovens Strengeleg), 
saa ere dog Pigens Bas-Strenge ikke strax villige til at zittre imod«. I saa 
Henseende turde meget have ændret sig. Bruden var der2) »iført sort Skiørt 
og Trøie, med hvidt Forklæde. Om Bæltestedet bar hun en meget bred 
Galon (d.e. Bort, Bræmme), som fortil var sammenbunden i en Sløife med 
lange nedhængende Sølv- eller Guldfryndser og tvende Sølvduppe«. En 
lignende »Galon« med Frynser af Guldtraad findes, som nævnt, i Hol
bæk Museum (Fig. 114). Og Dragten har sikkert lignet Røsnæskonens sorte 
Dragt. Medens saavel Brud som Brudepiger bar »Flettetøj«, der var 
Tegn paa, at de var Jomfruer, bemærker Junge, at en Brud, der var 
»Enke eller qvasi-Enke« (d. e. Skin-Enke) skulde bære Enkehuen. Efter 
H. F. Feilberg skulde paa Sjælland en Enke ved den Lejlighed bære

') Junge: anf. St. S. 155 f.
2) Samme: anf. St. S. 162.
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sorte Baand, en Pige røde Baand, men var hun ikke uplettet derimod 
grønne *).

Senn’s Stik fra 1801 af en sjællandsk Pige i København (Fig. 128) viser 
en Dragt, der var ensfarvet rød, og Bullen har et Snit, der synes præget 
af Empiremoden, den er i hvert Fald yderst kortlivet.

Nogen sikker Udredning af vore Folke
dragters Forhold til de øvrige sjællandske 
Dragter kan naturligvis ikke gives alene 
paa Grundlag af det i Litteraturen fore
liggende Materiale, her maatte en nøje 
Undersøgelse af de bevarede Dragter 
gaa forud, og hertil har jeg ikke haft 
Lejlighed nok. Men jeg skulde dog tro, 
at Kvindedragterne paa Sjælland uden
for Røsnæs og Amager i alt væsentligt 
har været nogenlunde ens saavel i Snit 
som Stof, og det ikke blot indenfor en 
Tid, hvortil Nulevendes Hukommelse 
kan række. Men de har været forskel
lige i flere Enkeltheder og er derved 
alligevel bievne egnsprægede. Tidligere 
har de nok lignet hinanden mere end i 
deres senere Levetid, men i Tidens Løb 
har Variationerne i Enkelthederne taget 
et forskelligt Løb og givet dem Egnspræ
get i saadan Grad, at Kendere snart kan 
se paa en Dragt, hvor dens Hjemstavn 
er. I særpræget og udviklet Dragt
ceremoniel overgaas Røsnæsboerne i hele Landet vel kun af de holland
ske Amagere.

Alle vore Dragter bestod da i ældre Tid — som hele Landet over — af ær
meløs Bul, strikket Undertrøje samt Skørt og Hue med Lin foruden de 
øvrige Beklædningsdele. Men desuden har adskillige aabenbart benyttet 
en Trøje som Yderbeklædning, i hvert Fald udenfor Røsnæs.

*) H. F. Feilberg: Dansk Bondeliv, 2. Del, S. 19, Note 3. I Jylland (N. Tranders) var, i Følge samme 
Kilde, Smykket for en ung Pige Blomsterkrans, for en Enke sort Fløjls Hue, for en falden Pige hvid, 
slet Kappe med Snip for Panden.

Fig. 128. Sjællandsk Pige i København. 
Stik af Senn, udg. af Rieter.
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Bullen havde ofte anden Farve og var som oftest af et andet Stof end 
Skørtet. Senere — paa Røsnæs dog allerede i ældre Tid (jfr. S. 123) — for
enkledes Dragten ofte ved at sy strikkede Ærmer i Bullen, saa Undertrøjen 
kunde udelades; dette Træk, der findes baade paa Røsnæs og i Amtets 
øvrige Dele, kendes ogsaa fra andre Egne i Landet. Medens Kvinderne paa 
Røsnæs dog overvejende blev staaende ved den gamle Skik : Bul og Under
trøje, og ingen kom udover Forenklingsstadiet, gjorde Kvinderne i de øv
rige Dele af Amtet det næste Skridt: at lave Ærmer af samme Tøj som 
Bullens, og herfra var der kun et kort Skridt til et Kjoleliv efter Modens For
dringer. Det samme er sket i de fleste af Landets Egne. Den sorte 
Konedragt med Ærmer af samme Tøj har dog sikkert intet med denne 
Udvikling at gøre (jfr. S. 192).

Skørtet, der paa Røsnæs er nøjagtigt foldet, har formentlig ogsaa i de 
andre Egne af Amtet en Gang været foldet; en ret sen Dragt herfra i 
Kalundborg Museum viser dette. Ogsaa mange andre Steder i Landet 
har Skørtet været foldet: paa Heden i Københans Amt, Amager, Fanø, 
Lolland, Falster og fl. a. Steder. Medens Skørtet muligt overalt oprindelig 
har haft en indvævet, kulørt Bort, blev denne senere erstattet af en eller 
flere paasyede Borter af Silkebaand. Man har formodentlig syntes, at det 
købte, fine Tøj var kønnere end den gamle hjemmevævede Bort, i hvert 
Fald var det fornemmere. Røsnæs har delvis bevaret den oprindelige Bort.

I Folkedragternes sidste Tid bestod Dragten derimod af Liv og Neder
del af samme Stof, og de var nu sammensyede. Dette gælder dog heller 
ikke for Røsnæs Vedkommende.

Medens Stoffet tidligere ofte bestod af Vadmel, navnlig for Skørtets 
Vedkommende, blev det nu overvejende af Hvergarn, hvis stærke, rene 
Farver tabte sig i de yngste af Folkedragterne.

Paa Røsnæs havde Dragterne til hver af Aarets tre store Højtider hver 
sin fremherskende Farve : blaa til Jul, grøn til Paaske og rød til Pinse. 
Ogsaa i de øvrige Egne af Amtet har dette mulig en Gang været Skik, 
ligesom det har været Skik paa Heden i Københavns Amt og i Drejø 
Sogn ved Fyn ; ogsaa fra andre Egne af Landet findes Spor heraf (jfr. S. 
112 f. og 175).

Medens Sørgefarven paa Røsnæs, og muligvis i de andre Egne med, var 
graa, dog med blaat Forklæde og vistnok blaa Huebaand, har blaat været 
Sørgefarven paa Hedeboegnen, Amager og Fanø, dog kun i de mindre Be
klædningsgenstande; her i Amtet har man dog muligvis længere Tid tilbage 
i Sørgedragten brugt blaat som fremherskende Farve i hele Dragten (S. 156).
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II. C. KVINDEDRAGTERNES HISTORISKE STILLING

Alle gifte Kvinder har her haft en sort Vadmelskjole med sort Hue.
Ogsaa Huerne er, bortset fra Røsnæs, undergaaet en Udvikling. Røsnæs- 

huen betegner utvivlsomt den ældste Type, medens Huerne fra de andre 
Egne betegner en yngre Type; blandt disse er der dog nogle enkelte af 
de bevarede, hvis Form svagt minder om Røsnæshuen. Dennes Form fin
des bl. a. ogsaa paa den gamle Hornebodragt i Svendborg Amt, dog ikke 
i fuldt oprindelig Form1). Den Udvikling, de er undergaaet (jfr. S. 131 ff.), 
svarer nøje til den Udvikling, der har fundet Sted Landet over, og som 
Elna Mygdal først har kunnet konstatere. De ældste var oftest af broget, 
blomstret Silkebrokade, undertiden Gyldenstykke. Da Krigen med England 
havde ødelagt Handelen, og Landet efter Statsbankerotten 1813 var forarmet, 
har man aabenbart ikke kunnet skaffe sig det fine Brokade, og man har 
da, som et Surrogat, begyndt at anvende Broderi paa Huerne, hvilket vides 
fra Samsø; først anvendte man da kulørt Broderi, saa en Blanding deri 
af Metalbroderi, først lidt, senere meget, til man tilsidst naaede til de store, 
pragtfulde og udmærket komponerede femfoldede Huer fra Frederiksborg 
og Københavns Amter, hvor de sidste først kom til fuld Udvikling, efter 
at de egentlige Folkedragter iøvrigt var aflagt; her paa Egnen naaede Guld
nakkerne dog aldrig den fulde Udvikling i Pragt og Smag, som i Nord
sjælland, om end Holbækegnen nogenlunde har fulgt med gennem alle 
Stadier. Ogsaa i mange andre Egne af Landet forekommer Broderi i stor 
Udstrækning paa Huerne fra 1. Halvdel af det 19. Aarh. Her, som andet
steds, uden for Røsnæs, brugtes Lin eller Korsklæde til Huen. Nogle Steder 
holdt Lin’et sig, andre Steder sejrede Korsklæderne, saadan som her2).

C. KVINDEDRAGTERNES HISTORISKE STILLING
Som Indledning til det Forsøg, der skal gøres paa at vise, hvilke Lævn 

der findes fra tidligere Moder i vore Kvindedragter, skal der her, som for 
Mandsdragternes Vedkommende, gives en kort Oversigt over Modernes 
Vekslen gennem Tiderne. Den kan dog gøres endnu mere brudstykkeagtig 
end den forudgaaende Oversigt over Herremoderne, da det synes at være 
en almindelig Lov, at Kvindedragterne paa Landet i Aarhundredernes

’) Elna Mygdal: Lidt om Folkedragter fra Svendborg Amt. Turistforeningens Aarbog, 1925, S. 77 ff.
2) Elna Mygdal: Oversigtsartiklen »Nationaldragt« i Salmonsens Leks, og sammes: Danske Folke

dragter, »Nær og Fjærn«, 1924, S. 13 ff. . . . hidtil de eneste Oversigter over danske Folkedragter, der 
foreligger trykt. De er benyttet her til den ovenfor givne Sammenstilling.
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IL C. KVINDEDRAGTERNES HISTORISKE STILLING

Løb har ændret sig mindre og mere umærkeligt end Mandsdragterne, 
mest ved Variationer i Stof og Farve1).

For MIDDELALDERENS Vedkommende kan henvises til det, der herom er 
anført foran S. 60 ff.). Medens Norden endnu henlaa i Middelalder, havde RE
NÆSSANCEN allerede i det 15. Aarh., omkring 1450, i Italien skabt et afgø
rende Brud med den klassiske Oldtids og Middelalderens Dragters Hovedprincip : 
Kjortlen blev delt i to Dele tværsover, i Livstykke og Skørt (Fig. 131), en 

Deling, der endnu staar ved Magt. Men Kvinde
dragten vedblev, i Modsætning til Mandsdrag
tens Kjortel, at være lang. Det blev den afgø
rende Forskel mellem de to Køns Dragter, naar 
bortses fra Stands- og Embedsdragter (jfr. S. 
62). Moden i det gamle, klassiske Land, Italien, 
der da, som senere, i det væsentlige holdt 
sig fri for andre Moders Unatur (man kan 
bl. a. glæde sig over den paa Lionardo da 
Vinci’s, Ghirlandajos, Raffaels og andre 
Kunstneres Malerier), vandrede i mere eller 
mindre ændret Form over Tyskland og Hol
land (bl. a. kendt fra Dürers og Holbeins 
Tegninger og Malerier) langsomt til Norden. 
Dragtdelingen naaede saaledes først hertil 
et Aarhundrede efter (o. 1550), og dog synes 
Delingen at være gennemført, ogsaa for 
Landbefolkningens Vedkommende, næsten 
overalt henimod Aarhundredets Slutning2). 
Men dermed maa Landbefolkningen ogsaa 
have optaget Modens øvrige Bestanddele, 
naturligvis ændret efter sit Behov. Dette er 
det vigtigt at fastholde, thi det gælder som

_ i™ ™ , n, j ,r,r . almindelig Regel, her som i andre Lande,Fig. 129. Flamsk Mode 1515. Eft. Quicherat. & & »
at for Kvindernes Vedkommende har Folke

dragterne deres Udspring i Renæssancens Moder.
Ret tidligt i det 16. Aarh. bestod Moden her af et tætsluttende Kjoleliv, der 

var af et andet og finere Stof end Nederdelen, og som lukkedes fortil. Dette 
kunde ske ved Snørelidser og Snøremaller. Da Livet ogsaa havde faaet Søm i 
Ryggen, kunde det bedre bringes til at passe til Kroppen; Halsudskæringen var 
i Begyndelsen ret ringe, men blev senere ret stor og havde oftest firkantet Form. 
Dette blev det fremherskende, ogsaa i de lavere Stænder. Fortil fortsatte Ud
snittet sig ofte ned over Brystet i en spids Vinkel, og her snøredes det da (Fig. 
129 og 130). Ærmerne var snevre og lange, men vekslede iøvrigt i Vidde og Ud-

') Bernhard Olsen: anf. St., Ill. Tid. XX. S. 326. 2) Troels Lund: anf. St. S. 127.
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RENÆSSANCEN

Fig. 130. Lionardo da Vinci (?). Portræt. Galerie Liechten
stein. Wien. Fra 1470-erne.

styr1). Da mere eller mindre af Brystet saaledes var bart, fordrede Moden dog, 
at dette Parti skulde dækkes paa forskellig Maade: af Linned (Fig. 130) eller af 
en Brystsmæk eller af begge Dele ; Brystsmækken opstod iøvrigt allerede i Slut
ningen af det 15. Aarh. Dens Brug i de højere Stænder tabte sig op i Renæssancen; 
den havde anden Farve end Kjolen og var ofte fint udsyet og prydet med Baand. 
Kjolelivets Udskæring tabte sig senere helt. Om Livet skulde man bære et Bælte, 
af Guld hos fornemme, af Sølv hos de jævnere; det bares højt, da Brystudskærin
gen var stor ; da denne bortfaldt, 
rykkede det nedad til den rette 
Plads (Fig. 129 og 132), Kjolelivet 
blev da ogsaa efterhaanden læn
gere. Nederdelen havde ofte 
anden Farve end Kjolelivet (Fig. 
129), den var i Begyndelsen lang, 
og faldt lige ned i store Folder; 
de fattigere bar den dog kortere 
end de velhavende, saa Fød
derne saas. Ofte var den, sær
lig i borgerlige Kredse, lagt i 
nøjagtige, stive Folder og var 
ofte nedadtil forsynet med rundt- 
løbende Striber i anden Farve 
(Fig. 132). Intet Slæb. Farverne 
var, ligesom i Middelalderen, 
klare og livlige, og Dragten hav
de ofte saavel omkring Halsud
skæringen som forneden paa 
Skørtet paasyet Baand i anden 
Farve og Stof (Fig. 129 og 132). 
Yndet var grønne, røde og blaa 
Farver. Man kunde ogsaa lade 
Ærmerne have en anden Farve 
end Kjolen. Haaret, der enten var flettet (hos Gifte) eller løst (hos Ugifte), var 
nu, i Modsætning til Middelalderen, hos alle dækket af en Hue. Kun ved 
én Lejlighed maatte Jomfruen bære »udslagent« Haar: paa sin Bryllupsdag. 
Huen sluttede tæt til Hovedet undtagen i Nakken, hvor den dannede en Puld. 
Den dækkede baade Ørerne og Forhaaret, ja øverste Del af Panden med ; dette 

!) Ærmeløse Buller, der ganske ligner vore Bondekvinders, ses paa Billeder af italienske Kunst
nere, der levede i det 15. Aarh., saaledes paa Cossas: Væverskerne i Palazzo Schifanoja i Ferrara, 
og paa Ghirlandajos Fresker i Santa Maria Novella i Firenze, bl. a. »Johannes Fødsel«, hvor Tjene
stepigen bærer Bul (Fig. 131). Men de har sandsynligvis langt større Ælde. De gamle Islænderinder 
bar saaledes et kort ærmeløst Livstykke, smokr, angelsachsisk smocc, ny-engelsk smock — Kvinde
skjorte. Det havde Skulderbaand over Skuldrene. Etymologien viser tilbage til gammel germansk Tid, 
før Angelsachserne udvandrede (Hj. Falk: Altwestnordische Kleiderkunde, S. 145).
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II. C. KVINDEDRAGTERNES HISTORISKE STILLING

var særlig Formen hos borgerlige og hos Piger (Fig. 133)1). At de Ugiftes Haar 
nu skulde dækkes ligesom de Giftes, er aabenbart ikke gaaet af uden Modstand; 
der førtes saaledes i 1563 Klage over, at Jomfruerne i Maribo Kloster viste sig 
med bart Haar i Mænds Nærværelse2). Ved festlige Lejligheder og navnlig hos 
de fornemme var Huen udsyet med Guld, Sølv og Perler og gik da ikke saa 
langt ned i Panden, at Haaret helt var dækket; men den var da forsynet med 
en Underhue af et gennemsigtigt Stof, der naaede ned til Pandens Midte3). For
klædet indførtes paa Hjemmedragten i Begyndelsen af det 16. Aarh., efter at det

Fig. 131. Ghirlandajo: Johannes Fødsel. Santa Maria Novella, Firenze. 1490.

dog havde vist sig allerede 100 Aar før; det var da meget smalt og udgjorde saa 
at sige Nederdelens Forstykke, d. v. s. denne havde her Tøj af anden Art og 
Farve indsyet4). Men snart blev det dog et selvstændigt Klædningsstykke (Fig. 132) 
og har siden da været uundværligt for Borgere og Bønder indtil vor Tid, for de 
borgerlige dog kun i Hjemmet. Det rynkedes og bandtes om Livet efter at være 
forsynet med Forklædebaand. Ved Bæltet bar Husmoderen ofte sit Nøgleknippe 
og en Pose, en Pung eller Taske5).

T) Se f. Eks. Billeder hos Troels Lund, anf. St. Figg. 100, 105—7, 145 og 177.
2) Samme: S. 161 og 174. Allerede Paulus (1. Kor. 11. 5 —13) forbød de gifte Kvinder at vise sig 

med blottet Haar ved Gudstjenesten. Foran er det allerede omtalt, at de gifte Kvinder i Middelalde
ren skulde gaa med tildækket Haar i Modsætning til de Ugifte.

:‘) Se Troels Lund: Fig. 181.
4) Heraf kommer det muligt, at dette Klædningsstykke paa Tysk kaldes »Skørt« (Schurz eller 

Schürze) (jfr- Noten S. 95). Fataburen, 1921, S. 155.
5) Denne frithængende Beholder gik i Frankrig, England, Holland og Tyskland over til at betyde
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Fig. 132. »En ærbar Frue og Jomfrue i Festdragt«. 
(Efter H. Weigel: Trachtenbuch, 1577.)

RENÆSSANCEN

Fig. 133. Fru Mette Gøye. Død 1584.

Over denne Dragt 
bares ved festlige Lej
ligheder en folderig, 
bælteløs Overkjortel 
med eller uden Ærmer, 
spidst udskaaren til 
Bæltestedet (Fig. 131). 
Den bares saaledes, at 
Kjolen kunde ses. Som 
Undertøj begyndte Lin
ned nu at blive ret al
mindeligt, men det var 
kostbart og derfor ikke 
Hvermands Sag, hvor
for man ofte nøjedes 
med at lade Skjorten 
og Særken naa til Bæl
testedet. Som Overtøj 
bar Kvinderne ofte en 
lang Kaabe, der under

tiden ogsaa bares i Hjemmet om Vinteren. Ved Begravelser var alle iført en saa- 
dan. Sine Steder var det Skik at bære Kaabe over Hovedet ved alle Brylluper, 
Barnedaab, Begravelser og andre Fester. 
I Ribe blev der dog udstedt Forbud mod 
denne Mummedragt; kun Enker, der bar 
Sorg, samt Kvinder i Ligfølge maatte 
bære Kaaben paa denne Maade1). Ogsaa 
Muffen og Lommetørklædet opstod paa 
den Tid, først i Italien.

Medens den kønne, naturlige Dragt med 
det foldede Skørt og de livlige Farver 
holdt sig hos borgerlige, særlig som 
Hjemmedragt, ikke blot her i Landet, men 
ogsaa i Tyskland og Holland, fik den hos 
de toneangivende meget snart en haard

»Lomme« (poche, pocket, Zack og Tasche); i Dan
mark hed den ogsaa tidligere »Taske«, men fik se
nere Navnet »Lumme«, Lomme (jfr. Troels Lund: 
S. 71).

’) Troels Lund: S. 131 f. Om Brug af Kappen 
som Hovedbedækning i Middelalderen kan henvises 
til Sofus Larsens og Kr. Nyrops Afh. i Aarbøger 
for nord. Oldkyndigh. og Hist. 1912, S. 73 ff. og 299 
ff. samt Dania, IX. Bd.
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Fig. 134. Gustav Vasas første Dronning. Tidlig spansk 
Renæssancemode.

Fig. 135. Christence Juel. 1645. 
Flasketrøjemode.

Kamp at bestaa med de ny span
ske Moder, der blev de herskende 
fra 1550 til ind i Begyndelsen af 
det 17. Aarh., da Spanien var et 
af Europas mægtigste og mest to
neangivende Riger, til den uover
vindelige Armada 1588 blev over
vunden af Englænderne.

Resultatet af de spanske Moder 
blev stiv Unatur og Overlæssethed. 
Unaturen fremkom ved Indførelsen 
af Pibekraven (Fig. 132), idet Kjole
livet gik helt op til Hovedet, sene
re ved Indførelsen af »Møllestens
kraven« (Fig. 134), af Krinolinen 
og Korsettet. Krinolinen kaldtes i 
Tyskland og maaske ogsaa i Nor
den for Spøg en »Klokke«1), da Per
sonens nedre Halvdel lignede en 
Klokke (Fig. 134). Nederdelen blev 
nu enten foldeløs, eller Folderne 
gjordes meget stive. Forklædet 
blev nu meget yndet som selv
stændigt Klædningsstykke, ogsaa af 
fornemme, og var ofte prydet med

Kniplinger, Udsyning, Borter og Perler, men var stadig meget smalt. Strømper 
kom i Mode. Overlæssetheden viste sig navnlig i en overdreven Anvendelse af Guld, 
Perler og Ædelstene paa Huen eller paa den ganske 
lille Hat og andetsteds (Fig. 134). Som Overklædning 
brugtes en kort, stiv, ærmeløs Kappe eller en lang 
Kjortel. Kappen var besat med Pelsværk i Halsen og 
ofte meget kostbart udstyret.

Fra Nederlandene kom imidlertid i det 17. Aarh.s 
Begyndelse en ny Renæssance i Kvindedragten og gav 
Anledning til en Mode, der herhjemme var herskende 
i Aarene 1625—1650, samtidig med den kønne Mands
dragt (S. 67). Denne Mode, vel nok en af de smukke
ste, der er skabt, kender vi saa godt fra van Dyck’s, 
Rubens’ og Rembrandt’s Portrætter og fra Billeder af 
Leonora Christina. I denne var Kjolelivet atter ned-

!) Herfra har det Klædningsstykke, som nu bærer dette Navn, 
faaet sin Benævnelse, da det arvede Krinolinens Plads, men det 
nedstammer dog ikke herfra.
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FRANSKE MODER I DET 17. OG 18. AARHUNDREDE

ringet ved en rundagtig Udskæring, ikke firkantet som paa den tidlige Renæssance
dragt, og havde yderligere et nedadvendende kileformet Udsnit, der ofte snøre
des, medens Udsnittet dækkedes med en Smæk; foroven paa Kjolelivet anbragtes 
ofte en Sløjfe (»Kærlighedsknude«). Halsen og de undertiden helt nøgne Skuldre 
dækkedes nu ofte af et fint Skuldertørklæde, navnlig hos borgerlige. Nederdelen 
faldt i bløde, naturlige Folder. Pibekraven erstattedes af en stor, bagtil opstaa- 
ende, senere nedfaldende Kniplingskrave. Forklædet forsvandt snart helt. Haaret 
skiltes nu paa Midten og faldt naturligt ned langs Ansigtets Sider; alene Enker 
bar Hue, alle andre en stor, bred Filthat med store, vajende Fjer. Hertil en 
Overkjortel, der faldt ned i brede, naturlige Folder og fortil var aabenstaaende. 
Over- og Underkjole kunde være af forskelligt Stof og ens Farve eller omvendt. 
1640 blev Overkjortlen til en Slags kortlivet Jakke af Stof og Farve som Under
kjolens; den havde Flasketrøjens Snit (jfr. S. 66) (Fig. 135), hvilken Trøje holdt 
sig hos borgerlige i det 18. Aarh. og endnu kan træffes i Bondedragter fra det 
19. Aarh.1). Farverne i Dragten var mindre livlige end før. Den kunde ogsaa 
være sort.

Men atter fortrængtes denne kønne Mode af nye FRANSKE MODER, der 
skulde herske i den kommende Tid. De havde i sidste Halvdel af det 17. og 
første Halvdel af det 18. Aarh. ny Unatur, ny Overlæssethed i Følge: taabelige 
Haarfrisurer, der endog gav Anledning til »Kløpindens« Opfindelse, nye Krinoline
moder, Pudder, Sminke og »Skønhedspletter« (mens Vaskevand sjældent benyt
tedes), og Korsettet. Baade Over- og Underkjole fik Slæb. Kjolelivet, der blev 
stærkt rundskaaret, betegnes iøvrigt særlig ved den meget stærkt snørte, spidst 
nedadløbende, meget lange Taille; det havde ofte et større eller mindre Skød, 
der ikke var »flasket«; fortil var det aabent og blottede »Smækken«. Det kaldtes 
Casaquin og var da en Trøje (Fig. 136). Som Regnvejrs-Overtøj brugtes samtidig 
en Mantille, der havde et langt Skød foran og folderige »Falbelader« (falbalas). 
For at opnaa denne lange Taille, forsynedes Kjolelivet eller Skødetrøjen med 
Indlæg af Fiskeben. Disse stive Indlæg anbragtes i det 19. Aarh. i et særligt 
Klædningsstykke, Korsettet, der har plaget Kvindekønnet indtil nu.

I sidste Halvdel af det 18. Aarh. prægedes Dragten særlig af den mægtige 
Krinoline. Liv og Nederdel gik i et eller var syet sammen og bestod af samme 
Stof. Livet lukkedes paa usynlig Vis, som Regel i højre Side, undertiden fortil 
som før. Fra 1740 fik Halsudskæringen atter firkantet Form, og fra 1750 begyndte 
man at bruge et trekantet Skuldertørklæde, hvis Ender hang ned fortil eller 
blev stukket ind under Kjolelivet. Dette brugtes dog mest i Hjemmedragten, 
medens den tidligere anvendte Halsbedækning med Kniplinger ansaas for finere. 
Endelig blev Huen i Aarhundredets sidste Halvdel atter den borgerlige gifte Kvin
des Hovedbeklædning, til Forskel fra de unge Pigers, hvis Giftermaal da blev

l) Holberg lader i Den politiske Kandestøber Henrik sige om Geske (l.Akt, 2. Scene): »Mutter er 
en gudfrygtig, gammeldags Kone, som heller lod sit Liv end lagde sin flasked Trøye af«. Den var 
altsaa gammeldags i København i 1722 og blev afløst af Adriennen, en fortil aabenstaaende, opfæstet 
Kjole med Slæb. Vi husker fra Holberg den morsomme Vending: Nu har den Ko faaet Adrienne paa.
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Fig. 136. Fransk Mode 1694. Eft. Quicherat. Fig. 139. Parisermodeblad 1833. Die Mode VI. Bd.

Fig. 137. Modeblad 1801. Efter Die Mode V. Bd. Fig. 138. Parisermodeblad 1831. Die Mode VI Bd.



DEN FRANSKE REVOLUTION OG MODERNE I DET 19. AARH.

ensbetydende med at »gaa under Huen«. I Hjemmet bar de borgerlige fremdeles 
Forklæde. Den forannævnte Trøje holdt sig omtrent Aarhundredet ud, navnlig 
hos borgerlige, af og til prægende Modedragten ; den havde nu et ganske kort 
Skød, der bagtil var foldet, medens det fortil gik ned med to firkantede Flige ; 
i Siderne var dens Skød opsplittet, og dette laa udenpaa Nederdelen. Dette var 
Rokokotidens kendte Mode. I den franske Mode i 1785 var Skødet dog ret langt 
og let foldet.

Der skulde en REVOLUTION til, for at Kvindemoderne kunde faa en ny Re
næssance — og Revolutionen kom med dens Krav til det naturlige og dens 
Sværmeri for Antiken. I Slutn. af 18. Aarh. blev Figuren da slank. Kjolelivet var 
meget kort, saa Bæltestedet kom til at ligge helt oppe under Brysterne, og det 
blev nu ikke snøret. Det skares i et Stykke med Nederdelen og forsynedes med 
en Løbegang til Sammensnøring samt med Livbaand (Fig. 137). Det blottede Bryst 
blev nogle faa Aar dækket af Brysttørklædet, der dog gik af Mode allerede 1800. 
Armene blottedes helt eller dog for største Delen (Fig. 137); da det lige fra Ro
mernes Dage aldrig havde været Mode at bruge bare Arme selv ved de største 
Festligheder, var dette da en Revolution, der forslog noget! Men paa Mode kom 
til Gengæld meget lange Handsker, med eller uden Fingre. Almindelig var dog 
Anvendelsen af meget korte Puf-Ærmer.

Nederdelen var lang eller kort, snæver og foldeløs eller med bløde, naturlige 
Folder (Fig. 137). I Hjemmedragten var Nedringningen ofte kun ringe og Ærmerne 
ret lange og snevre. Da Moden foreskrev den korte Taille, maatte Sømmene paa 
Ryggen nedad nærme sig hinanden stærkt i en kraftig Bue, hvilket er karakteri
stisk saavel for Empirekjolen, som den senere kaldtes, som for den Trøje, der 
ligeledes brugtes, og som kaldtes Spencertrøje. Den havde lange Ærmer og en 
lille opstaaende Krave samt et kort Skød.

Som Hovedtøj brugtes bl. a. en Hat, der opkom ca. 1800 (Fig. 137), og som 
bandtes under Hagen med brede Baand. Den blev efterhaanden meget stor og 
ragede langt frem for Ansigtet og havde i 1818 et Understel af Spaan, der var 
betrukket med Plysch, Fløjl o. a.; for Spøg blev den ogsaa kaldt: »Kys mig om 
Du kan-Hatten« (Fig. 138). Den kunde ogsaa være af Straa. I 1853 fik den en 
mindre Façon, der sluttede om Hovedet og kaldtes Kapothat, hvis Form holdt 
sig omtrent Aarhundredet ud. Hue brugtes nu sjældent, undtagen undertiden af 
gifte.

Som Overtøj brugtes Sjalet, der i Form af et langt, smalt Sjal allerede var 
kommen i Brug omkr. 1720; i 1780 blev det saa bredt, at det lagdes dobbelt og 
kunde bindes bagpaa. Efter 1800 blev Sjalerne Industrivare og brugtes ogsaa da 
baade som lange og smalle (Fig. 138), hvis Ender havde en dekorativ Bort, og 
som meget store, firkantede, der lagdes sammen i Trekant, men dog saaledes, 
at Hjørnerne ikke dækkede hinanden helt bagpaa. I Brug kom ogsaa Mantillen, 
der var af sort Silke eller Fløjl, og hvis Ender i Begyndelsen var saa lange, at 
de kunde krydses forpaa og bindes bagpaa. Mantillen, der jo var i Brug 1694, 
forsvandt lidt ind i det 18. Aarh. for saa at genopstaa i det 19. Aarh. Endelig
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Fig. 140. Wienermodeblad 1840. Die Mode VI. Bd.

brugtes i de første Aartier en Kappe, der i 40-erne og første Halvdel af 50-erne 
havde en umaadelig Skulderkrave (Fig. 139).

Fra 1825—40 var Taillen henlagt til dens naturlige Plads og snøredes. Skul
drene blev derimod gjort bredere ved Puf-Ærmer eller, senere, ved store »Skinke
ærmera, der var meget vide foroven og snævre forneden; ved Skuldrene havde 
de ofte en stærk Rynkning. Nederdelen var fodfri, men videre end før (Fig. 138).

Efter 1840 blev Kjolelivet atter langt som i Rokokoens Dage og spidst nedad- 
løbende; Snørlivet (med indsyede 
Blanchetter) og Hvepsetaillen blev 
nu atter Idealet. Nederdelen blev 
efterhaanden videre og videre. 
Ærmerne var lange, opadtil snæv
re, men tiltagende i Vidde ned
adtil, eller de var snævre hele 
Vejen. Paa den vide Nederdel 
anbragtes Garneringer i flere Eta
ger. Kapothatten flk et mindre 
Omfang. Haaret redtes glat til 
Siden fra Skilningen og dannede 
ofte Bukler ved Ørerne. Frisuren 
forøgedes, eftersom Hatten for
mindskedes (Fig. 140).

I 50-erne til Slutningen af 60- 
erne var Krinolinen paany her
skende. Først bragtes Nederdelen 
til at strutte ved Hjælp af Heste- 
haar1), senere ved Hjælp af Fi
skeben og Staalfjedre, og den 
naaede efterhaanden en utrolig 
Vidde. Ærmerne fik nedad en 
uhyre tragtformet Udvidning, 
hvori der syedes ballonagtige Un
derærmer af Battist eller Tyli, der 
holdtes sammen ved Haandlin- 

ningerne med Baand. Hertil en Skulderkrave. I 1865 dukkede Blusen op, og 
Ærmerne blev nu meget vide hele Vejen med Haandlinning (»Ballonærmer«); 
men samtidig begyndte Krinolinen at aftage i Størrelse.

I 1870 slog Moden pludselig om til sin delvise Modsætning og skabte en af de 
hæsligste Karikaturer, den har været Mester for: Turnyremoden, til hvilken 
hørte lange, snevre Ærmer. Denne afløstes 1875 af den ikke mindre hæslige 
snævre Dragt med Slæb og talrige Garneringer, Sløjfer m. m. Som Overtøj var

’) Deraf Navnet Krinoline (af crinis, d. e. Haar).
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Mantillen særlig yndet fra 1835 til 70, iøvrigt sammen med Dobbelt-Sjalet. Man
tillen gik ret langt ned saavel forpaa som bagpaa.

Aarsagerne til denne stadige Modeskiften, saavel for Mænds som for 
Kvinders Vedkommende, er naturligvis flere og er iøvrigt ingenlunde 
lette at udrede. De störe, afgørende eller dog meget vigtige Modeændrin
ger falder, som det fremgaar af de her givne korte Oversigter, sammen 
med kraftige politiske, religiøse og sociale Aandsstrømninger; man kan 
heller ikke være blind for, at Moden ofte staar i et ret nært Forhold til 
Tidens øvrige Smagsretninger, det være sig i Arkitektur, Kunst eller 
Poesi. Disse Aarsager skaber vel nok i nogen Grad de Moder, som vi nu 
vil betegne som de kønneste. Andre Aarsager virker modsat: Der er en 
vis Overklasse, som altid giver Tonen an for at demonstrere sin, som 
Regel indbildte, Overlegenhed. De øvrige aber efter og kommer ofte hin
kende langt bagefter. Der er ogsaa de økonomiske Interesser, som Pro
ducenterne af Modevarer har i, at Moderne skifter saa hyppigt som mu
ligt; der er Kampen mellem Modevarefabrikanter om Herredømmet; der 
er vel ogsaa mellem de toneangivende Lande en vis brutal Rivalisering.

Men den inderste Drivfjeder er dog nok den simple Kendsgerning, 
at vi alle er Mennesker, der i Kraft af Forfængelighedsdriften aber 
hinanden efter, og at vi tilhører to Køn1).

LÆVN FRA MIDDELALDERENS MODER

Til Middelalders og Oldtids Dage viser Stoffet tilbage; thi ikke blot 
bibeholdt Kvinderne indtil op mod vor Tid, til Tiden omkring 1870 og, 
for Røsnæs’ Vedkommende, indtil Nutiden, de hjemmevævede, grove, 
uldne Stoffer, men ogsaa Middelalderens og Renæssancens rene, livlige 
Farver. Det var først i forrige Aarh., at Dele af Dragten (Bullerne) blev 
lavet af Købetøj ; for Huernes Vedkommende skete dette vist allerede 
noget tidligere.

Men der er ogsaa enkelte Beklædningsdele, ja, hele Dragter, der utvivl
somt har deres Rod i Middelalderskik. Dette gælder saaledes den figur
syede Særk, bestaaende af Oplod og en vid, foldet Nederdel med Krave 
og Udsyning (S. 153). Dette gælder Klokken, der kan benyttes som særlig 
Dragt (S. 96 og 103 f.), hvis Nederdel ikke har de for Yderskørterne saa ka
rakteristiske skarpe Folder2); det maa ogsaa erindres, at Særken i Mid- 

') Kulturens Historie, ved K. Visted. Kria. 1917. I. Del, S. 195. 2) Særkens Overdel kaldtes i
Skaane ogsaa »opplöd«, og i Småland brugte man i ældre Tid Kjoler med Nederdel og ærmeløst 
Livstykke, sammensyet, der kaldtes »opplottakjortlar« (Wistrand, S. 3 og 27, jfr. S. 61, Note 1).
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delalderen ofte var af Uld. Klokken kan derfor sikkert betragtes som en 
Efterkommer af Middelalderens Hjemmesærk. Og dette gælder endelig 
den sorte Konedragt (S. 113), hvis Folder er som Klokkens, ligesom de 
begge er af Vadmel. Og for alle de tre Beklædningsgenstande gælder det, 
at Liv og Nederdel er sammenhængende. Snittet i dem kan saa iøvrigt 
være præget af senere Moder. Ogsaa i Skaane har man saavel under 
Høsten som ved Sommergilder som eneste Klædning brugt en Særk som 
den her beskrevne figursyede Særk med Forklæde og Forklædebaand, 
som derfor bar Navnet »Høstsærk«1), ganske som vor Klokke ved de 
samme Lejligheder bærer Navnet »Høstdragt«. Benævnelsen »Klokke« 
synes iøvrigt oprindelig at have været knyttet til Renæssancens Krinoline 
(S. 186), men selve Klædningsstykket stammer da ikke herfra.

Det hvide Hovedklæde, som Røsnæs-Kvinden brugte f. Eks. paa Vejen 
til Kirke (S. 117 f.), og som ligner det skaanske »hyeklä« og Gagnefskvin- 
dernes »huklät« (Dalarna)2), minder om Middelalderens Hoveddug (S. 63, 
Note 2 og S. 64) og er sikkert en Ætling heraf.

Ogsaa de S. 151 omtalte guldvirkede Livbaand turde være direkte Efter
kommere af Middelalderens pragtfulde Kvindebælter (S. 61).

Det er endvidere af betydelig Interesse, at fra Middelalderens Dage 
til langt op i det 19. Aarh. indgik Underbenklæder ikke i Kvindedrag
ten paa Landet; de blev iøvrigt først Mode ved Begynd, af det 17. Aarh. 
Maaske var de ikke i Overensstemmelse med den gamle Tids Anstæn- 
dighedsbegreber (jfr. S. 63, Note 1). Haarsætningen med »Strygebaandet« 
(S. 93 og 138 f.) synes at have holdt sig uforandret siden da, saadan som 
de lavere Stænders gifte Kvinder bar det (S. 63, Note 2). Ogsaa nogle andre 
Enkeltheder viser tilbage til Middelalderen, hvilket senere skal vises.

Klokken og den sorte Kjole turde da være et endnu levende Minde 
om, hvorledes Kvinderne paa Landet gik klædt, før Renæssancemoderne 
optoges.

LÆVN FRA RENÆSSANCEMODERNE
RØSNÆSDRAGTERNE har i det Hele taget et langt ældre Præg end vore 

andre stedlige Dragter, og i det store og Hele har de, med ovenfor nævnte 
Undtagelser, deres Forbilleder i den tidlige Renæssances Mode (S. 182 ff.), 
saaledes som denne navnlig var hos de borgerlige. Dette kan godtgøres ikke 
blot for mange Enkeltheders Vedkommende, men ogsaa for Dragten i sin

’) P. G. Wistrand : Svenska folkdräkter. Nordiska Museet. Stockholm 1907, S. 2.
2) Samme: S. 10 og 112.
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Helhed1): Røsnæsdragtens Liv og Nederdel er ikke sammenhængende. Man 
har bibeholdt Renæssancens Krav om, at alle skulde bære Hue, og dennes 
Snit (S. 91 f.) svarer ganske til den tidlige Renæssancehues (Fig. 133); den dæk
ker, som denne, hele Haaret og selv øverste Del af Panden; den Blonde, 
som paa Festhuerne er syet under Huens Rand og rager ud over Panden 
(S. 105), turde være en Udløber af den Underhue, som man bar i Renæs
sancetiden (S. 184). Derimod stammer maaske det Hovedklæde, der bandtes 
over Daglighuen (S. 99) og som ikke synes at være brugt andetsteds paa 
Sjælland, men vel paa vore Vesterhavsøer, fra det Hovedklæde, der var 
yndet i Middelalderen i Beg. af 14. Aarh., og som var en ændret Form af 
det ældre Hovedlin (Hoveddug)2) (S. 64), om end dets Form, Farve og An- 
vendelsesmaade mulig er en anden. De gifte Kvinder fulgte ikke Renæs
sancens Krav (S. 183) om, at Haaret skulde flettes, de bibeholdt Middel
alderens Skik med det løse Haar for alle (S. 93 og S. 63, Note 2), om end 
helt dækket af Huen; den gifte Kvinde brugte dog ogsaa i Middelalderen 
at binde Haaret op i Nakken eller paa Issen. Kun paa Bryllupsdagen flet
tedes Brudens Haar, en Mindelse om Renæssancens Modekrav, men skønt 
det den Dag ikke maatte dækkes af Huen, blev det dog skjult paa anden 
Maade.

Kjolelivets firkantede Udskæring (S. 93) var Moden omkring 1500, da 
var Nedringningen ogsaa ret lille (S. 182), som her. Ogsaa det allerede i 
Middelalderen brugte spidsvinklede Udsnit nedover Brystet genfindes paa 
Røsnæsdragten, men her snøredes dette Parti ikke som i Renæssancen. 
At Ærmerne her i gammel Tid kunde være syet til Bullen, saa de let 
kunde fjernes, kan være ældgammel Skik3). »Brystlappen« (110) har Røs- 
næskvinden bevaret trofast lige siden Slutningen af det 15. Aarh. og 
har, ligesom da, pyntet den med Baand (S. 183). Den kom jo iøvrigt paa 
ny i Mode 1625—50. (S. 187)4), og var ogsaa Mode i Frankrig i Slutnin
gen af 17. Aarh. (Fig. 136).

9 Man behøver blot at se lidt nøje til paa Gengivelsen af et Maleri af Albrecht Altdorfer omkr. 
1520, der findes afbildet i Aug. F. Schmidt: Danmarks Helligkilder 1926 (Danm. Folkeminder Nr. 33), 
S. 33. Den staaende Kvinde i Forgrunden tilhøjre bærer Hue, ærmeløs Bul. skarpt foldet Nederdel og 
smalt Forklæde. Ogsaa en anden af Forgrundsfigurerne har skarpt foldet Nederdel samt Trøje. Først
nævnte er da klædt som en Røsnæskvinde i vore Dage i alt væsentligt. Ogsaa Skuldertørklædet synes 
hun at bære. 2) Aarb. for nord. Oldkyndighed, 1912, 304, Note 3.

3) K. Spiesz: Die Deutschen Volkstrachten. S. 17. Det skal efter Forf. ogsaa være meget gammel 
Mode at hægte Ærmerne paa Kjolelivet.

4) Brystlappen findes ofte paa tyske Folkedragter, f. Eks. fra Hessen og Vierlanden, af lignende 
Udseende som her (K. Spiesz: anf. St. S. 26), ligesom de ogsaa findes paa Folkedragter i Sverige, f. 
Eks. paa Ingelstaddragterne i Skaane (Wistrand: anf. St. S. 8 og Fig. 18). Paa tysk bærer de Navne 
som »Brustlatz«, »Brustfleck«, paa skaansk: »bröstdug«, »bröstlapp«.
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Nederdelen er fodfri, stift foldet og har en rundtløbende Bort forneden 
som i Renæssancetiden (S. 183). Den rundtløbende Bort er saa udpræget i 
Dagligdragterne (S. 101), men findes jo ogsaa i anden Skikkelse paa 
Stadsdragterne, undtagen, betegnende nok, paa den sorte Kjole, der har 
ældre Aner. Det er muligt, at samtlige »Rejst« Skørter i ældre Tid har 
haft indvævede Borter (S. 117), men iøvrigt var Borterne i Renæssancetiden 
vist som Regel frembragt ved Paasyning af andet Stof i anden Farve.

Det er muligt, vel endog sandsynligt, at Folkedragten har optaget den 
stive Foldning fra den senere, spanske Renæssancemode (S. 186), ikke fra 
Moden fra Beg. af det 16 Aarh., hvor den allerede optraadte. Ogsaa samme 
Modes Klokkeform af hele Personen genfindes hos Røsnæskvinden, om 
end i mindre udpræget Grad; hun opnaaede denne ikke ved en Krino
line, men blot ved de mange Lag og ved »Skødene« paa Klokken og Bul
len (jfr. S. 96). Fra Renæssancen stammer antagelig ogsaa Kravet om, at 
Bul og Skørt skulde være af forskelligt Stof og tildels samme Farve. Der
imod er Farverne i Røsnæsdragterne i det hele anderledes afdæmpede 
end i Renæssancen; men i en ældre Tid har Farverne paa Røsnæs sik
kert været kraftigere og renere (jfr. S. 123 f.).

Forklædet er paa Røsnæsdragterne forholdsvis smalt, dog langt fra saa 
smalt som i Renæssancetiden. I Modedragten blev det først meget bredt efter 
Aar 1800. Det kan ikke antages, at det i Skørtet af tarveligere Tøj indfæl
dede Stykke paa Forklædets Plads har nogen Forbindelse med Forklædets 
oprindelige Skikkelse (S. 184); det maa sikkert opfattes som en Besparelses
foranstaltning. Et hvidt Forklæde brugtes til Højtider baade af Gifte og 
Ugifte allerede i gammel Tid. Ogsaa den Taske, man har brugt her, gaar 
tilbage til samme Tid. De hvide Halværmer, som her brugtes til Stads 
(S. 110), fremkom i Modedragten i det 16. Aarh.1), hvor Særken endnu var 
en stor Kostbarhed, man maatte spare paa; da Bondekvinden først optog 
Særken meget sent, var det naturligt, at hun dog optog dette lille Klædnings
stykke, der saa ud efter mere, end det var. Ogsaa Oploddet hører Renæs
sancen til (S. 185), om dets Aner end er meget ældre, men det er dog vel 
først adskilligt senere optaget i Folkedragten, og maa da have været brugt 
i længere Tid af andre end Bønder. Paa Røsnæsbullen synes der at være 
et mærkeligt, rent nytteløst Rudiment: det indfældede Skulderstykke, 
(S. 93); det kan nemlig antages, at det er Lævn efter de Skulderstropper, 
der, ligesom Seler, ved Hjælp af Maller og Hægter, fæstedes fortil paa Bul
len, naar denne var taget paa, idet denne i saa Fald var nedringet til i

') K. Spiesz: anf. St. S. 19.

194



LÆVN FRA MODERNE I DET 17.—19. AARH.

Højde med Armhulerne; saadanne Skulderstropper forekommer allerede 
i den tidlige Middelalder1) (jfr. S. 183, Note 1).

Alene Skuldertørklædet synes da at stamme fra yngre Moder, nemlig 
fra de franske Rokokomoder i det 18. Aarh., ligesom Snittet i Bullerne 
iøvrigt viser hen paa senere Moder (jfr. S. 108). Dog minder de ældre 
Buller tydeligt nok i Snittet om det 16. Aarh.s Flasketrøje og det 17. Aarh.s 
Jakke (jfr. S. 187). Men som Klædningsstykke gaar Bullen tilbage til den 
tidlige Middelalder, ja vel til Oldtiden (jfr. S. 183, Note 1).

LÆVN FRA MODERNE I DET 17.—19. AARHUNDREDE
DRAGTERNE UDENFOR RØSNÆS har i højere Grad end Røsnæsdragterne, 

indtil Folkedragternes endelige Ophør, bibeholdt de kraftige, livlige, rene 
Farver. Men iøvrigt forholder de sig forskelligt, da Kvinderne her allerede 
langt tilbage synes at have været større Modeslaver end Røsnæskvinderne.

I DEN ÆLDRE MODE (S. 129, 139 f. og 169) var Liv og Nederdel ikke 
sammenhængende og som Regel ikke af samme Stof; dette viser tilbage til 
Renæssancemoderne.

De ældste Huer (S. 127, Fig. 86) har en Form, der i nogen Grad minder 
om den tidlige Renæssancehue.

Bullerne havde her ikke den tidlige Renæssances firkantede Brystud
skæring, men var rundskaarne, og de ældste havde tillige et spidsvinklet 
Udsnit nedover Brystet, der opadtil holdtes sammen med en Sløjfe eller 
kunde snøres (jfr. S. 140f.); i saa Henseende minder de da om den neder
landske Mode fra 1625—50; men Snøring af Kjolelivet og Brugen af, ofte 
fine, Snøremaller var, som nævnt, i Anvendelse allerede ved Slutningen 
af Middelalderen og naaede sin højeste Blomstring i Renæssancen2); dette 
Lævn kan da godt være ældre end Moden 1625—50 (se f. Eks. Fig. 129 og 
130). Medens de fra Holbæk Amt stammende Buller er indrettede til skjult 
Snøring, har den gamle Skik været i fuld Blomstring paa Hedeboegnen. 
Ogsaa Brystlappen synes at have været brugt i ældre Tid udenfor Røs
næs (Fig. 75) (jfr. S. 193).

Den lille Silkesløjfe, der opadtil holdt Bullen sammen paa Røsnæs og 
sikkert ogsaa udenfor Røsnæs, svarer til Hedebokvindens »Spring« og er 
sikkert et Lævn fra den nederlandske Modes »Kærlighedsknude« (S. 187).

Fra Renæssancemoden stammer utvivlsomt den S. 140 f. omtalte Bul med
') Wistrand: Anf. St. S. 104. Gagnefskvinderne havde saadanne Buller; ogsaa den gammel-karelske 

Kvindedragt havde Kjoleliv med Skulderstropper, der kunde fastgøres fortil ved Hjælp af smaa ovale 
Bøjlespænder. Lignende Bøjlespænder er i Sverige fundne parvis i Kvindegrave fra Oldtiden.

2) Jfr. Wistrand: Anf. St. S. 4.
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Ærmer (fra Stenstrup) og den sammesteds omtalte ærmeløse Bul, da de 
ganske har den kortlivede »Jakkes« Flasketrøjesnit (jfr. S. 66 og 187). 
Élasketrøjen kendes ogsaa fra andre Egnes Folkedragter her i Landet1).

Snittet i de andre ældre, »bredflippede« Buller (S. 129f.) er vel et noget 
lignende som i sidstnævnte, men de har dog ikke Flasketrøjens 6 Flige, 
idet de har foldet Skød og kun brede løse Flige fortil; de stammer vel 
fra det 18 Aarhundredes Trøje (Casaquin), som i Rokokotiden ogsaa op- 
traadte med to firkantede Flige fortil (S. 189); derimod har de ikke dennes 
stive Indlæg eller spidst nedadløbende Form (Fig. 136).

De skraat afskaarne nederste Hjørner, som nogle af Bullerne har, saa
vel paa Røsnæs (Fig. 73 S. 108) som udenfor Røsnæs (Fig. 89, S. 129), kan an
tages at være et Lævn fra Dametrøjemoden fra 1770. Saadanne Hjørner fin
des meget hyppigt ogsaa i Sverige paa Kvindedragter, der er paavirkede 
af Moderne fra Slutningen af det 18. Aarh., medens de i hele Norden ikke 
skal findes paa Dragter, der er ældre8).

Naar nogle af de ældste Buller er ret kortlivede, kan dette ikke antages 
at hidrøre fra Empiremoderne; sikkert er det i hvert Fald, at korte Liv om
tales i Beskrivelser af Folkedragter allerede fra 1750 3).

Nederdelen har sikkert i ældre Tid været stift foldet, mulig dog ikke 
med samme Konsekvens som paa Røsnæs, ligesom den ofte har haft Bort 
forneden af paasyede Baand. I saa Henseende slægter den da Renæssance
moden paa.

Den mærkelige Hovedbedækning, som Konen paa Rieters (Senns) Stik 
bærer (Fig. 118) kendes ogsaa andetsteds fra; paa Dansk Folkemuseum 
findes nemlig to af ganske samme Udseende, af hvidt Lærred; de stam
mer fra Fyn. Ogsaa de synes at stamme fra tidlig Rennæssancemode; 
paa Ghirlandajos Fresker i Santa Maria Novella i Firenze ses saaledes 
Kvinder med lignende Hovedtøj (Fig. 131)4).

DE YNGRE MODER kendetegnes navnlig ved, at Trøje og Nederdel er 
sammenhængende og af samme Stof (S. 143), hvilket imidlertid ikke har 
noget med Middelalderskik at gøre (jfr. S. 192), men hidrører fra Revolu
tionsmoderne.

Snittet i dem viser, at Kvinderne i Holbæk Amt (uden for Røsnæs) nu 
var bievne ret store Modeslaver; dog holdt de fast ved Huen og den gamle 
Haarsætning, skønt man ogsaa i sidstnævnte Henseende i senere Tid be-

x) Jfr. E. Mygdal: Lidt om Folkedragter fra Svendborg Amt. Turistforen.s Aarbog, 1925, S. 70.
2) Wistrand: Anf. St. S. 138 og Fig. 173.
3) Wistrand: Anf. St. S. 5. Jfr. Visted : Vor gamle Bondekultur, S. 95 f.
4) Frk. Elna Mygdal har gjort mig opmærksom herpaa.
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gyndte at anbringe den moderne Haarskilning, som Røsnæskonerne aldrig 
nedlod sig til. De holdt ogsaa fast ved de stærke, hjemmevævede Stoffer 
med de klare, kraftige Farver samt ved de mange Lag Tøj, saalænge der 
overhovedet kan tales om en Folkedragt. I Folkedragternes sidste Udlø
bere blev Farverne dog ogsaa i ikke ringe Grad afdæmpede, samtidig 
med at man mere og mere gik bort fra de længdestribede Tøjer.

Moderne optoges dog for Snittets Vedkommende sjældent i deres Udpræ
gethed, aldrig i deres Overdrevenhed. Oftest viser Modens Paavirkning i 
Bondekvindens Dragter sig kun i visse Enkeltheder, saaledes navnlig i Ær
mernes og Kjolelivets Snit, medens Skørtet, der hos alle mistede den skarpe 
Foldning og Lærredsforbredden samt senere Borten forneden og Kant
ningen paa Kjolelivet, vedblev at falde blødt ned i jævne, fri Folder. Men 
om nogen egentlig Tilskæring af Nederdelen var der fremdeles ikke Tale; 
for at give den Façon nøjedes man med at rynke den stærkt ved Linningen.

I det foregaaende er der saaledes beskrevet Dragter af Empiremode 
(S. 143ff.); der er beskrevet Dragter med »Pufærmer« (S. 144), der ligner 
Moden fra 1825—40, ligesom man kan finde »Skinkeærmer«, om end ikke 
i udpræget Form. Der er beskrevet Dragter med Kjolelivet i Korsetform, 
spidst nedløbende fortil (S. 145), som ligner Moden fra 40-erne. Snittet paa 
Ærmerne paa Pl. XII genfindes paa Modebilledet Fig. 140 (til venstre). Ogsaa 
de efterfølgende Krinolinemoder har været brugt (S. 147), hvorimod Folke
dragten forskaanedes for at efterligne Turnyren. Tidligere end Røsnæs- 
kvinderne kastede de øvrige sjællandske Kvinder sig endelig helt og fuldt 
i Modens Favn.

Længst holdt man fast ved Huen, ikke i dens ældgamle Form, som paa 
Røsnæs, men ændret baade i Størrelse og Snit efter yngre Huemoder. Linet 
er dog utvivlsomt et Lævn fra det 16. Aarh.s hvide Underhue. Medens 
Huerne er arvet fra den pragtlystne Overklasse i det 17. Aarh., der elskede 
at udsy dem med Guld, Sølv og Perler, er Broderierne paa de »klare Nak
ker« direkte paavirket af det 18. Aarhundredes kinesiske Blomster og af 
Hovedstadens faglærte Guldtrækkerhaandværk ; de bedste og rigeste Møn
stre stammer fra Frederik VI Tid1). Kniplingskorsklæderne kunde an
tages at hidrøre fra det 17 Aarh., hvor Kniplinger i saa høj Grad var paa 
Mode, men de synes dog ikke at være komne i Brug før i Slutningen af 
det 18. Aarhundrede.

Kysen (S. 161) er derimod langt yngre, den stammer nemlig fra den store 
Hat fra 1818 og de efterfølgende Aar; beslægtet med dens Efterfølger,

') C. A. Jensen og E. Rondahl: Stilarternes Historie, 1912, S. 304.
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Kapothatten fra 1853, er ogsaa »Helgolænderen«. Af Kvindernes Overtøj 
iøvrigt viser Kaaben (S. 162) tydeligt hen til den korte spanske Kappe (S. 
186) fra det 16. Aarh. Slængkaaben (S. 162) svarer til Mændenes Chenille 
(S. 84), og Kvindernes Kappe i 40-erne (S. 186), medens Spencertrøjen 
stammer fra Empiremoden (S. 189). Ogsaa Sjalerne hører det 19. Aarh. til 
(S. 189). Den paa Figuren afbildede Slængkaabe ligner endog Moden fra 
1833 (Fig. 139) deri, at de bægge har et løst hængende Ærme.

Af den Redegørelse, som her er forsøgt, fremgaar da, at i hvert Fald 
paa Røsnæs maa Kvinderne have optaget den tidlige Renæssancedragt, 
medens denne, i alle Tilfælde indenfor borgerlige Kredse, endnu stod i fuldt 
Flor (jfr. S. 87 og 182), naturligvis omdannet efter deres Behov, og at de 
i alt væsentlig har bevaret denne trofast i omtrent 400 Aar, idet dog 
ffere Enkeltheder, ja, hele Dragter, endog peger endnu længere til
bage, til Middelalderen, hvor Bondekvindens Beklædning sikkert i det 
væsentlige har lignet andre jævne, nordiske Kvinders (jfr. S. 61 ff.).

Udenfor Røsnæs viser den ældre Modes Enkeltheder derimod i alt 
væsentlig hen til det 17. og 18. Aarh.s Moder, der imidlertid ingenlunde 
optoges i deres Udprægethed, men i endnu højere Grad end for Røsnæs- 
kvindernes Vedkommende underordnedes Bondekvindens almindelige 
Krav til Skønhed og til det praktiske. Visse Enkeltheder viser dog, at 
ogsaa Kvinderne her en Gang har baaret en af Renæssancens Moder 
stærkt paavirket Dragt. Endelig er de yngre Moder dér stærkt paa
virket af det 19. Aarh.s skiftende Moder, men atter kun for Enkelthe
ders Vedkommende.

Aldrig efterlignede Bondekvinden slavisk den Mode eller de Dele af 
Moderne, hun optog.

Sammenlagt giver Folkedragterne i Holbæk Amt for Kvindernes Ved
kommende en Oversigt over, hvorledes Bondekvinden, ikke blot dér, men 
ogsaa i det øvrige Sjælland og vel videre endnu, i det store og hele har 
været klædt fra Middelalderen omtrent til vore Dage.

Historiens Vidnesbyrd godtgør da, at Kvinderne har været mindre Sla
ver af Moden end Mændene, og at deres Dragt har ændret sig mindre 
og mere umærkeligt end Mændenes1).

Adskillelsen mellen Røsnæsdragterne og Dragterne udenfor Røsnæs peger 
da langt tilbage, og jeg skulde tro, at den i alt væsentligt har fundet Sted 
allerede i det 17. Aarh., maaske samtidig med at den afgørende Ændring 
i Stuens Indretning, som udgør Hovedforskellen mellem de to Boligtyper, 

') Jfr. Wistrand: Anf. St. S. 29.
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fandt Sted1). Røsnæsboligskikkene har derefter bl. a. været sikret af den 
specielle Røsnæskvindedragt, der i høj Grad hindrede Kvinder andetsteds 
fra at bosætte sig der og derved indføre nye Moder i Stuens Indretning (jfr. 
S. 19).

At den udprægede Fastholden ved de gamle Skikke paa Røsnæs iøvrigt 
kan bero paa et i Folkekarakteren her særligt dybt bundende konserva
tivt Præg, er muligt.

Det, der foran (S. 86 ff.) er udtalt med Hensyn til Mandsdragternes 
Omdannelse i al Almindelighed, gælder ogsaa for Kvindedragterne, 
hvilket er naturligt, da Konen i Huset vel nok, den Gang som nu, har 
været den mest bestemmende, naar noget nyt Tøj skulde anskaffes, enten 
det saa var til Mand eller Børn eller til hende selv. Det blev til syvende 
og sidst hendes Smag, der blev den afgørende.

Og Resultatet blev da, at hun altid har staaet selvstændig overfor de 
ny Købstadmoder, at hun ikke nogensinde lod sig forlede til at optage 
de grimme Udvækster af Unatur, som Modedragterne saa ofte skæmme
des af, at hun i alt væsentligt har ladet de grimme Moder helt ligge paa 
deres Gærninger og at hun stedse har holdt fast ved det solide, hjemme- 
vævede Tøj med de glade, livlige Farver, som hun endog tilpassede efter 
de skiftende Aarstider2).

Vel har hun i sit Valg stedse maattet tage Hensyn saavel til det prak
tiske som til det økonomisk overkommelige, men hun har utvivlsomt 
ogsaa haft en, maaske instinktiv, Følelse af, hvad der var kønt, og hvad 
der var grimt og unaturligt. Thi selv om Traditionen foreskrev, hvorledes 
Dragten i det store og hele skulde være, saa har Farvesammensætningen 
dog stedse maattet afhænge af hendes personlige Smag. Hun var utvivl
somt overfor Væveren medbestemmende ved Valget af Tøjets Farver og 
disses Sammenstilling i Væven; og den mærkelige Sikkerhed, hvormed 
de rette Farver i de Baand, der anbragtes paa Dragterne til Pynt, er 
valgt, viser utvivlsomt, at hun ikke blot har haft Traditionens Magt over 
sig, men at hun ogsaa har haft en personlig og god Smag. Man kan gaa

') J. S. Møller: Boligskik i Kalundborgegnen. Fra Holbæk Amt VIII, S. 84 f. og 102 f. IX, S. 5 f.
2) Kongerne udstedte vel i det 17. og 18. Aarh. talrige Forordninger mod overhaandtagende Luksus, 

bl.a. i Klædedragt (Forordn, af 13/3 1683, ”’h 1736, ”Ai 1738, 1741, lp/a 1753, 20/i 1783 (Pynt af
Sølv forbødes heri bl.a. Bondestanden), ,2/s 1783, hvori det hedder, at »Overdaadighed i Bondestan
den paa nogen Tid har tiltaget« bl. a. i Klædedragt). Men samtlige Forordninger var dog mere rettet 
mod andre Stænders Overdaadighed end mod Bondestandens. I Forordningen af 27/i2 1799 opgav 
Kongen den haabløse Kamp, da han maatte erkende, at de givne Forordninger hverken blev over
holdt eller kunde overholdes med Tvang, hvilket han da ogsaa aabent og uden Omsvøb gav Udtryk i 
denne sidste Forordning, der da ogsaa blev den sidste.
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mangfoldige Folkedragter efter, ikke blot her, men ogsaa andetsteds, 
uden at stødes over en urigtig Farvesammenstilling, der dog laa saa nær, 
og som nu raaber til os fra Gader og Veje.

Saaledes kan da Folkedragternes Historie ikke blot give os et vigtigt 
Bidrag til Kendskabet til tidligere Moder og særligt til Almuens Beklæd
ning gennem Tiderne, den fortæller os ogsaa om vor Almues Dygtighed 
og Smag, den kan ogsaa give os Antydninger af ulige Karakterer hos 
Befolkningen, den kan endelig give os et meget vigtigt Bidrag til Forstaa- 
else af Almuens Sind og dens Karakterudvikling. Vi maa glæde os over, 
at den kan fortælle saa meget.

Derfor bør de gamle Folkedragter ogsaa æres, agtes og bevares til 
sene Slægter !
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Fig. 141. Gangvogn. Holbæk Museum.

Børn og Voksne har fra ældgammel Tid egentlig altid været ens klædt; 
paa Billeder fra det 16. Aarh. og senere virker det saaledes pudsigt 

at se ret smaa Børn klædt i Datidens ofte stive og unaturlige Modedragter. 
Denne Skik har Almuen bevaret, men nu er ogsaa dette jo blevet ander
ledes, undtagen forsaavidt som det ofte er Mode at klæde Drenge i en be
stemt Dragt for Voksne: Ma
trosdragten.

Spædbarnets Beklædning skal 
finde Omtale i et andet senere 
Arbejde. Naar Børnene skulde 
begynde at gaa, blev de sat i 
en Gangvogn; den bestod af to 
Skodder, der tilsammen dan
nede et rundt Hul, som passe
de til Barnet (Fig. 141); de kunde 
lukkes med to Kroge. Den var 
af Træ og temmelig lang, og Fodstykket havde en passende Højde. Naar 
Barnet var sat i den, kunde det skubbe sig frem uden at falde1). Gang
vognen kunde ogsaa være fastgjort til en Stang, der gik fra Loft til Gulv; 
om denne kunde Barnet da køre rundt i sin Karussel. Barnevognen 
havde to Hjul og Bueagestol samt en lang Stang. Den Slags ses nu aldrig 
mere. Naar Barnet skulde begynde at vove sig ud paa egen Haand, fik 
det en »Faldhat« paa, en udpolstret Tøjring, der hvilede paa Hovedet 
ved Hjælp af korslagte Bændler og bandtes under Hagen. Faldt Barnet, 
kunde det i hvert Fald ikke slaa Hovedet slemt.

') D. F. S. 1906M: 288 og 1906/48: 288 (Birthe Marie Pedersen).
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I Kalundborg og Omegns Museum findes en Barnetrøje af blomstret 
Sirts med Ærmer af finere Stof, pyntede med Baand; Trøjen har Skød, 
der er delt i 6 Flige; dens Snit er i det væsentlige Flasketrøjemodens.

Indtil 5—8 Aars Alderen var Drenge og Piger ens klædte, fra 2-Aars 
Alderen i en »Sløjkjole« af Vadmel eller Hvergarn, hvis Farve kunde være 
forskellig, mest blaa eller grøn (Fig. 142). Den var syet i Klokkeform. Paa 
Røsnæs bar Drengene denne Dragt indtil Skolealderen, undertiden læn-

Fig. 142. Røsnæskone med sit Barn (Efter Maleri af Otto Haslund: I Granskoven. 1882). 
A/S. Carl Stender Eneret.

gere. Hertil hørte ikke Bukser. I Holbæk Museum findes en Barnekjole 
af Sirts i Klokkeform. Paa Hovedet bar de en Hue, der oftest var syet 
af Sirts eller Halvsilke, sidstnævnte til Stads. Saavel i Raklev Sogn som 
i Sognene udenfor Røsnæs var Snittet som de Voksnes Huer udenfor 
Røsnæs. Ofte var de kantet med Silkebaand i anden Farve eller andet 
ensfarvet Stof. Drengehuen havde desuden en Roset oppe paa Nakken, 
syet af Silkebaand eller andet ensfarvet Stof, der paa Huerne i Kalundb. 
Museum gerne er rødt eller grønt. Pigehuen havde derimod ikke en saadan 
Roset; derved kunde Barnets Køn let ses (Fig. 143, øverst). Fra Ulstrup
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Sogn paa Røsnæs har Museet i Kalundborg derimod nogle Huer af ældre 
Type, Røsnæstypen; de er forede og varme som de Voksnes og er ofte 
kantet med Baand i anden Farve. Men her havde Pigehuen et bueformet 
Fremspring i Panden — som de Voksnes —, men mindre fremtrædende 
end disses, og de kunde tillige have en lille paa Nakken fastsyet Silke
sløjfe. Den kaldtes »Kriedhue«. Drengehuens forreste Kant er derimod 
her lige og har derved mere Lighed med Hueformen udenfor Røsnæs;

Fig. 143. Børnehuer og Faldhat. Øverst t. v. Drengehue, til h. Pigehue af alm. Type. Nederst: til v. 
Pigehue, til h. Drengehue fra Ulstrup, Røsnæs Sogn. I Midten: Faldhat.

skønt den ingen Nakkeroset har, kunde Barnets Køn da ogsaa her let 
ses1) (Fig. 143, nederst). Drengene fik senere en strikket Hue.

Skolebarnet. Ved 5—8 Aars Alderen fik Drengene en Dragt som de 
Voksnes; den bestod af Trøje og Bukser og en Kasket. Ja selv den ny 
Skødefrakkemode fulgte Drengene i Havrebjerg med i, da det er berettet, 
at de fik en Skødefrakke paa, naar de skulde gaa til Skole2). Paa Røsnæs 
bar de, efter nulevendes Erindring, en Dragt, der mest var syet af Vad
mel, og Bukserne var lange; ofte var den lavet af de Voksnes aflagte 
Tøj, f. Eks. af en gammel stribet Bul og et hvidt Vadmels Skørt. I 30-erne

') I Gagnefs Sogn i Dalarne havde Børnehuerne tilsvarende Kønsmærker (Wistrand: anf. St. S. 120). 
s) D. F. S. 1906/1: 288.
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Fig. 144. Moder og Datter. Røsnæs. Bullernes 
Skød ligger ovenpaa Nederdelen. Efter et ældre 

Farvelitografi.

var en Dreng i Reerslev klædt i mørkeblaa Trøje og graa, grove Vadmels
bukser; om Vinteren bar han en højrød, ulden Tophue1). I Begyndelsen 
af det 19. Aarh. bar en 7 Aars Dreng i Rørby Sogn en Dragt bestaaende 
af Knæbukser, en stribet, »rund« Brystdug, en hvid Vadmels Nattrøje og 
en strikket Tophue af graa (d. e. ufarvet, blandet) Uld2).

Pigerne bar paa Røsnæs en Hue som de Voksnes, til Hverdag en Hue 
med Hovedtørklæde og Hagebaand, til Stads en Hue med Hage-, Hue- 

og Nakkebaand (Fig. 144); Kjolen 
var oftest mørkegrøn, uden Bort 
forneden; de fik dog et »rejst« Skørt 
til Stads, naar de kom i Skole. 
Udenfor Røsnæs var Huen ogsaa 
som de Voksnes, saaledes at man 
allerede tidligt begyndte at bruge 
Hue med Korsklæde samt Hage- 
og Nakkedusk til Stads. Til daglig 
Brug var Huen ofte af Sirts. Fra 
Havrebjærg er meddelt, at allerede 
et 3 Aars Barn bar et saadant Ho
vedtøj3). Benklæder brugtes aldrig.

Ved Konfirmationen bar Dren
gene en Dragt som de Voksnes, 
ny og fin, og den fulgte derfor ogsaa 
med de skiftende Moder; den Dag 
bar Drengen i ældre Tid for første 
Gang en Hat. I 1870-erne bar de saa
ledes blaa Vadmelsfrakke og lange, 
sorte Benklæder samt Kasket eller

høj Hat, lidt tidligere en blaa Trøje og Benklæder af blaat Vadmel. Pigerne 
bar paa Røsnæs i ældre Tid vistnok som Regel den sorte Vadmelskjole, 
der lavedes allerede til den Lejlighed, ikke først til Bryllupet; men senere 
brugtes i hvert Fald enten det »randede« Skørt med Stadshue og grøn- 
rejst Bul eller en af Festdragterne. En Dragt af Rødrejst i Museet har saa
ledes første Gang været baaret ved en Konfirmation. Naar Konfirmanden 
første Gang skulde til Alters, havde hun Altergangsdragten paa. Udenfor 
Røsnæs brugtes endnu i 1820-erne den sorte Vadmelskjole med hvidt Skul- 

’) Anton Nielsen: Landmandsliv i 30-erne, S. 40. 2) Samme: Gamle Nielsen, S. 13.
3) D. F. S. 1906/1: 288.
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dertørklæde (»Salvetstørklæde«) og hvidt Forklæde samt den hvide Hætte 
(den senere Altergangsdragt). Kjolen syedes godt stor, saa den kunde for
længes, og den kunde da nok vare, til hun skulde staa Brud. Senere 
brugtes en Dragt af stribet Hvergarn i kraftige Farver som de Voksnes. 
Endnu senere blev Stof og Farver mere vekslende, indtil den kendte, 
sorte Konfirmationskjole af købt Tøj indførtes omkring ved 1870. Den 
sidste er jo endnu den almindelige paa Landet, om den end mere og 
mere afløses af Købstadmoden: den hvide Kjole.

Noget særligt Gilde holdtes ikke ved den Lejlighed; kun enkelte af den 
nærmeste Familie kunde være til Stede. En af mine Meddelere fra Røs
næs har fortalt, at hun som eneste Gave ved sin Konfirmation fik en 
Klædebørste med Spejl og Navn paa; den var en Gave fra hendes Far, 
men hun havde selv lavet den! Det var den Gang.

Konfirmationen, der som kirkelig Højtid først er indført ret sent, i 1736, 
falder sammen med Mandbarhedsalderens Begyndelse. Kirken har med 
praktisk Blik forlagt Konfirmationen just til dette Alderstrin for selv at 
overtage Indvielsesceremonierne. Ogsaa Myndighedsalderen synes hos de 
gamle Germanere at være indtruffen ved Kønsmodningen, ikke, som nu, 
ved Tiden for Giftermaalets Indgaaelse. Efter primitiv Opfattelse udgjorde 
Menneskelivet ikke en uafbrudt Udviklingsproces, men Grænserne ved 
Kønsmodningen og Giftermaalet opfattedes som Spring1).

Først ved Konfirmationen blev Børnene optaget i de Unges Lag, og 
først da kunde de deltage i disses Legestuer og øvrige Sammenkomster, 
der fra gammel Tid var Sammenskudsgilder og afholdtes skiftevis paa 
forskellige Steder. Ogsaa deres Arbejdsvilkaar ændredes samtidig: Bør
nene var jo knyttet til Hjemmet og maatte, hvis de kunde, hjælpe til med 
Husarbejdet og visse andre Arbejder. Med Hensyn til Beklædningen var 
det særlig Hatten, der her og andetsteds udgjorde den unge, fri, voksne 
Mands Særmærke. Derimod var Kæppen særlig den gifte Mands Sær
mærke ; han alene havde Adgang til Bystævnet og Bylagets særlige Gilder. 
Ogsaa paa anden Maade har der kunnet skelnes mellem Ugifte og Gifte; 
i 1750 bar saaledes de Ugifte i Grevinge Sogn Hatte med Baand om, 
medens de Gifte bar »slette og halv nedhængende Hatte«2); heri ligger 
dog næppe andet end en Brydning mellem to Hattemoder.

') Sigurd Erixon: Ynglingalaget. Fataburen, 1921, S. lOOf.
2) Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn, S. 11.
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Den sjællandske Syge er jo ble ven helt ordsprogsmæssig. Er det nu 
berettiget at tillægge Sjællænderne Dovenskab som en fremtrædende 

Egenskab ?
»»Per Nilen kommer!«, siger de paa Slagelsesegnen. Saa ved man Besked. 

Arbejdslysten gaar nu væk. Den var maaske aldrig overvættes stor. Ryktag 
med Pusterum det er altid Arbejdsgangen.' Og et Pusterum mer eller mindre 
er ikke noget at forarges over, og at være en »hidsig Krik« ved sit Arbejde 
er ingen herlig Ting. Hellere end slide haardt »stikke en Fedtstump imel
lem«, undvære Sulet altsaa«. Denne Udtalelse af den udmærkede Kender 
Thorkild Gravlund1) synes jo altsaa at bekræfte Antagelsen, der ogsaa 
finder et særlig karakteristisk Udtryk i Gravlunds Samtale med Pundtær
skeren: »Je hår nu gied mæ te ded væste! sa den gamle Pundtærsker, og 
han strakte sig udover Halvdøren. Hvad er det? spurgte jeg. Å slæve!«

En Bekræftelse finder vi ogsaa hos en anden Forfatter, Theodor Hasle 
fra Hesselbjærg Gaard i Reerslev Sogn, der i 1844 i en Omtale af Husfliden 
skriver2), at den sjællandske Bonde »i det Hele ikke er driftig« ; i Høsten 
og ved andre lignende Lejligheder kan han dog arbejde »ganske ubeskrive
ligt«, »naar Arbeidet derimod ikke er presserende, er han dorsk og magelig«. 
Da »Driftighed skal være Drivefjæderen for Huusfliden«, og da »den sjæl
landske Bonde i Reglen kun tænker paa at kunne faae det mageligt«, kan 
man følgelig ikke vente megen Husflid her. »Man seer ham heller ikke an
vende Aftnerne om Vinteren til noget Arbeide, som han kan forrette ved 
Lys. Han kunde godt tage Lygten ned i Foderloen og skære Hakkelse; han 
kunde ophugge Gavntræ, gjøre det grove Arbeide ved Træskoe; han kunde

') Th. Gravlund : Sjællandsk Karakterstudie. Fra dansk Folkemindesamling I. 1908. S. 57.
2) Theod. Hasle: Holbeks Amt. 1844. S. 189 f. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærvæ

rende Tilstand i oeconomisk Hensende, ved det kgl. Landhuusholdnings-Selskab, attende Stykke.)
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skjætte sin Hør, snoe Reb m.m.; men man vil istedetfor see ham liggende 
paa en Bænk i en god Søvn, indtil han skal fodre af, og da gaaer han 
med det samme tilsengs.«

Dette er jo ikke noget smigrende Billede af Mændenes Arbejdslyst her 
i Holbæk Amt. Mere velvillig ser Hasle imidlertid paa Kvinderne: »Bonde
konen er derimod mange Steder flittigere, dog langtfra ikke overalt; der 
er Gaardmandskoner, som vel lader gjøre en Deel Tøi til eget Forbrug, 
men som kun faae den mindste Part af Arbeidet gjort i deres eget Huus, 
andre faae paa den anden Side meget udrettet ved Spinderokken og Strik
ning, og gjøre saameget Tøi, at de have mere end til deres eget Forbrug, 
de sælge da undertiden lidt, eller som oftest lægge det i Kisterne. I de 
velhavende Egne sælges der saa godt som aldrig hjemmeforarbejdet Tøj, 
det vilde der anses for en Skam; og man kan sige, at det kun er Huusman- 
dens og den fattige Gaardmands Kone, der gjør Tøi til Salg.«

Endvidere skriver Hasle1): »Det Tøj, der forarbeides her i Holbeks Amt, 
er til Klædning og Senge, ligeledes gjøres Sækketøi og Dækkener; af disse 
to Artikler sælger Indsiddere og Huusmænd Noget til Kjøbstæderne, der
imod af Lærreder og uldent Tøi kommer meget lidt dertil. Gaardmanden 
forbruger ikke ganske Ubetydeligt af hjemmegjort Tøi, da han, istedetfor 
Løn i Penge, giver Klæder; paa Herregaardene finder dette ikke Sted.« »Man 
skulde troe, at Bondekonen satte en Fornøielse i at være klædt i Tøi, som 
hun selv havde forarbeidet; men det er hende snart ikke længer godt nok. 
Nu skal hun og hendes Mand og hendes Børn være klædte i daarligt Tøi, 
som er kjøbt af Kjøbmanden, hvilket ikke er af saadan Godhed som 
Hvergarn og Vadmel, og er kostbarere, naar det kun har lidt flint Ud
seende. Den Luxus, som har begyndt at faae Herredømme overalt, vil 
vel snart fordrive Rokken af Bondens Gaard (blot den ikke forjager Bonden 
med!) og istedetfor at see Konen spinde eller vinde Garn eller strikke, vil 
man vel snart træffe hende ved hendes Broderier.«

Det er øjensynligt, at Hasle, der levede i Overgangstiden, hvor Købstad
moderne begyndte at trænge ud paa Landet, i nogen Grad har forvekslet 
Dovenskab med Modelysten, mod hvilken han, der skal docere Økonomi 
for Landboerne, naturligt nok maa ivre. Rokken er jo forlængst forsvunden 
fra Bondens Gaard, og Broderier er komne i Stedet, som Hasle spaaede, 
uden at dette dog fik de skrækkelige Følger i økonomisk Henseende, som 
han frygtede. Og læser man Karoline Graves’ fortrinlige Bog2), hvis Erin-

*) Hasle: Anf. St. S. 191.
2) Karoline Graves: Ved Hallebyaa, 1921, S. 43 f., S.95 —100. Samme: Fra Holbæk Amt, XIII, S. 118 ff.
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Fig. 145. Ulden spindes. Stenstrup Museum. 
Gamle Ellen spinder. Fot. S. Bay.

dringsindhold ganske vist væsent
ligst hidrører fra Smaamandshjem, 
faar man unægtelig et ganske an
det Indtryk af Sjællænderens Flid 
og i Særdeleshed da af Kvinder
nes. Den Maade, de udnyttede alt, 
Produkter som Tiden, er baade 
imponerende og rørende. Hendes 
Personer er der saa sandelig intet 
at bebrejde! Og fra en ganske 
vist langt ældre Tid, fra 1779, 
foreligger der en Beretning om, at 
ogsaa paa større Gaarde kunde der 
laves endog meget Tøj ; paa Aagaard 
havde Fruen og Døtrene saaledes 
forfærdiget »en Mængde Dreyler og 
Lærreder og Bolstre, Vrakke og 
Gardintøj«. Døtrene kunde spinde 
og binde gode Bomuldsstrømper, 
og Fruen havde lært sine 7 Piger 
at spinde. Forvalteren paa Birkinde- 
gaard havde ladet gøre 60 Alen 
»Vrakketøj«. Og paa Gislingegaard 
havde Fruen og Døtrene forfærdiget 
nogle Hundrede Alen Lærred, Drej
ler, Bolstre, »stribede og isprængte«

Tøjer, »der var af den Godhed, at de kunde fortjene Præmie« ').
Til yderligere Besvarelse af Spørgsmaalet skal jeg nu imidlertid lade 

Kendsgerningerne tale.
Allerede i en meget ung Alder maatte Anskaffelsen af de mange 

kostbare Dragter, som enhver Kvinde, der havde Agtelse for sig selv, 
skulde have, begynde. Den sorte Konehue anskaffedes dog først kort 
før Brylluppet, det kunde jo være en Udfordring til Skæbnen, om den 
anskaffedes, forinden alt var klappet og klart. Alt Tøjet, med Undtagelse 
af Hovedtøjet og Mændenes Halstørklæder, Baand o. 1., tilvirkedes i 
Hjemmet.

Ulden, der paa Folkemaalet hed »To«, ligesom i Jylland, maatte jo klippes 
’) Skriftlig Indberetning af Henrich Ulsøe, i det. kgl. Bibliotek.
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Fig. 146. Hørren tørres og brydes. Brydegilde i Stenstrup. Odsherred. Fot. S. Bay.

af Faarene, »skruppes«, kartes til »Tøjer« (Fig. 148), spindes paa Rok
ken1) (Fig. 145), haspes paa Garnhaspen, vindes til Nøgler fra Garnhaspen 
eller fra Garnvinden ved Hjælp af Vindepinden eller »Skråenen«2). Saa 
kunde Garnet enten »bindes« og det færdige Produkt valkes, eller det 
kunde føres til Væveren3).

Om Rokken og dens Historie kan henvises til: Gerda Cederblom: Några af våra älsta spånad- 
redskap och deras ättlingar. Fataburen 1909. S. 1 ff. og (for den nyere Tids Vedkommende) til: Frants 
Olsen: Spinderokkene. 1916.

2) Jfr. J. S. Møller: Kærestegaver. Fra Holbæk Amt XIV, S. 64 ff.
:’) Uld, oldnord. ull, tysk Wolle, sml. lat. veliere, at plukke, hvilket viser hen til, at Ulden i 

gammel Tid plukkedes af Faarene (som paa Færøerne endnu); dette ligger ogsaa sprogligt i Ordene 
Faar, oldn. fær og gi. dansk fæt, angels, feht, d. e. sammenrullet Uld. Klipning med Saks kan ikke 
paavises før i det 12. Aarh. Folkemaalsbenævnelsen To, oldn. to, angels, tow, d. e. Spindestof.

Uldens Tilberedning, for at den kunde blive færdig til at spindes, bestod i Oldtiden i Vask i varmt 
Vand eller i Urin, hvorved Smuds fjernedes, derefter dels i Plukning, dels i Kartning, hvilke sidste 
Processer paa oldn. kaldtes at vinna to. Plukningen foretoges med Fingrene, der løsnede de ind- 
filtrede Traade fra hinanden og trak dem ud, hvilket paa islandsk og nynorsk kaldes tæja, der er 
identisk med et gotisk Ord: tahjan, og herfia da vort Ord »Tøjer», der betegner Forberedelsernes 
færdige Produkt, medens det paa østnordisk hed teisa, sv. Folkemaal teisa, tesa, jysk Folkemaal 
tese, angels, tæsan.

Rokken, oldn. rokki, var oprindelig kun en lang, tynd Stav, hvorom Ulden var svøbt, og hvorfra 
den spandtes ved Hjælp af Haandtenen, en tung Skive med en ret kort Stok gennem Midten, hvis 
øverste Ende (»Hovedet«) havde en Krog (oldn. hnokki, jfr. dansk nokke, d. e. Jernkrogene paa 
Rokketenens Vinger) til dér at fastgøre Garnenden, medens det spundne Garn vandtes op paa Stok-
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Hørren maatte »ruskes« (d. e. trækkes op med Rod), »røddes«, »knevles« 
paa »Hørknevlen« (for at faa Frøhovederne af), tørres over Ild eller i Bager
ovn, »brydes« paa »Knevelsbryden« (ses forrest til v. paa Fig. 146) eller 
»Klodsbryden« (Fig. 146), »skættes« paa »Skættetøjet« ved Hjælp af en 
»Skættel« (Fig. 147), bindes i »Hørlokker« og hegles (Fig. 147), hvorpaa det 
heglede Hør i »Hørlokker« samledes i »Hørkranse«. Affaldet fra Skæt- 
ningen kaldtes »Skættefald« og brugtes til de allergroveste Varer (Sække,

Fig. 147. Hørren skættes og hegles. Stenstrup. Odsherred. Fot. S. Bay. 

undertiden Særkens Nederdel o. 1.); Affaldet fra Heglingen kaldtes jo »Blaar« 
og benyttedes som Hørren, men til det grovere Lærred, til Lagner, Skjor-
kens nederste Del; naar denne var fyldt, toges Garnnøglet af, oldn.: vin da. Man spandt dengang ar 
Rokken, ikke paa Rokken.

Garn, et fællesgermansk Ord, der egentlig betyder »Tarm«, oprindelig da de Sener, hvormed Skind
klæderne syedes.

Vævningen var oprindelig Fletteteknik, udført paa fri Haand, men fra ældgammel Tid hørte hertil 
ogsaa et Apparat. Den ældste indoeuropæiske Sprogbrug skelner ikke derimellem. Den oldnordiske 
Vævestol, vefstaÖr eller vefr, var opret som den ældste indoeuropæiske. Slagstokken var her mas
siv, sværdlignende (skeiö).

[Foranstaaende Note og Note 1 paa næste Side væsentligst efter: Hjalmar Falk: Altwestnordische 
Kleiderkunde. Kria. 1919, S. 1 —12 (Skrifter utgit av Videnskabsselskapet i Kristiania 1918. II).]
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ter, Foer o. I.1). Derpaa behandledes den som Ulden, efter at det spundne 
og haspede Garn først var kogt i Askelud (af Bøgeaske), bleget i Solen, 
kogt paany og atter bleget samt banket og »russet«; det sidste skete paa 
den Maade, at to Stykker Fed lagdes overkors og af to blev trukket frem 
og tilbage, saa Skæverne faldt af ved Gnidningen. Garnfeddene rulledes og 
snoedes derpaa sammen og lagdes — en 5—6 Stykker ad Gangen — paa et 
fladt Stykke Træ, hvorpaa de bankedes med en »Tøjrekølle« eller en Banke
tærskel5); herved blev Garnet blødere. Endelig vandtes det til Nøgler og 
var først nu tjenlig til Vævning. Den fineste Hørtraad brugtes til Sytraad.

Her skal ikke gives nogen detailleret Fremstilling af disse mangfoldige 
Processer, der hver for sig krævede ikke ringe Øvelse; de er før skildret 
godt og udtømmende3). Hertil kan jeg intet nyt føje.

Det var jo Arbejder, der optog en meget stor Del af Kvindernes Tid; 
ogsaa Karlene og Drengene kunde deltage i Arbejdet, f. Eks. ved Kartnin- 
gen; i Holbækegnen fik en Karl f. Eks. som Betaling herfor en Skjorte. 
»Spindet« af Uld skulde være færdig til Jul, Hørren og Blaaren tog man 
derimod først fat paa efter Jul ; det skulde være færdigt til Foraaret4). 
Husmændenes Kvinder spandt og strikkede ofte for Gaardmændenes ; naar 
de kom med deres »Spind« og »Bind«, blev de budt til Bords for at spise, 
og Maden var bedre end sædvanlig Dagligkost; det kaldtes at være til 
»Snævergilde«. Som Vederlag fik de nogle faa Skilling for Pundet og nogle 
Fødevarer (Ost, Flæsk, Brød, Gryn) ; den sidstnævnte Betalingsform kaldtes 
»Spindestumpe«, der jo ikke altid var lige »god« hos alle5).

') Hør turde være det Stof, der allertidligst er anvendt til Spind; det kendtes saaledes af de gamle 
Ægyptere allerede ca. 2300 Aar f. Kr. Her i Danmark har man truffet Hørlærred i en yngre Bronze
aldergrav. Man ved ikke, naar Hørren er bleven kendt i Europa, men af Fund fra Pælebygninger i Sveits 
og i Lombardiet fremgaar, at man dér har dyrket Hør allerede paa en Tid, der svarer til vor Sten
alder (Fataburen. 1913. S. 129). Men først i Jærnalderens efterromerske Periode træffes dog i Danmark 
Tøjstykker af Hør i et nogenlunde antageligt Antal (Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1900, S. 274).

Ordet »Hør« er den oldnordiske Særbenævnelse, horr, der vel er beslægtet med Haar, hår. Men 
paa oldn. haves ogsaa Benævnelsen lin, der betegner saavel Raaproduktet, Hørren, Latin: linum, 
som det deraf tilberedte Stof, Linned, Lintøj.

» Rødning«, af et fællesgermansk Ord: rautjan, der betyder at lade noget raadne. 
»Bryde« (ogsaa: »brage«), oldn. brota, mellemnedertysk braken, d. e. bryde itu.
»Skætte« eller »skage«, sv. Dialekt skätta, oldn. skaka, d. e. det Redskab, hvormed Skætningen 

foregik.
Hegle, af mellemnedertysk he kele, tysk Heckel og hecheln.
Hørlokken hed paa oldn. bruÖa, gi. dansk brude, der findes bl.a. i samsisk Dialekt.
Blaar, oldn. blå, gi. svensk bla,gl. dansk blaa, muligt i Slægt med Ble, af oldn. blæja, d. e. Lagen.
2) J. S. Møller: Kærestegaver. Fra Holbæk Amt XIV. S. 61 f.
*’) Der kan henvises til: H. F. Feilberg: Dansk Bondeliv I. S. 109—134. Ingvor Ingvorsens Fortæl

linger. S. 60—68. Karoline Graves: Ved Hallebyaa. S. 82—89. Livet i Klokkergaarden v. Fr. L. Grundt
vig, 1909. S. 179 ff. og S. 262 ff. 4) Christian Olsen: Slægtsminder og Folkeminder. Fra Holbæk
Amt XVI, S. 60 f. 5) Lars Andersen: Folkeliv i Odsherred. S. 6.
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Paa disse Egne, som andet Steds i Landet, brugtes ogsaa »Kartegilder« 
(Fig. 148), naar det kneb med at faa alt kartet ved egne Kræfter1). De 
holdtes oftest i Okt.-Nov. Maaned og gik som Regel paa Omgang hos 
Gaardmandskoner (hvortil ogsaa »Madammen«, Skolelærerens Kone, reg
nedes); der indbødes en Del Piger og Koner, undertiden ogsaa Karle for 
Selskabs Skyld. Kartningen gik flittigt fra Haanden; »Tøjerne« lagdes i en 
stor »Tøjehæk« eller paa et Sold; naar denne var fuld, lagdes de op i

Fig. 148. Kartegilde. Stenstrup Museum. Fot. S. Bay.

Øverstestuen paa Gulvet eller Bænkene. Man mødte ved 5-Tiden og blev 
ved til Kl. 11, 12, ja 1. Naar al Ulden var kartet, og der kunde en saadan 
Aften kartes 5—6 Pund Uld, blev Resultatet beset. Ved Ankomsten fik 
Gæsterne Mad og ud paa Aftenen spistes Kvældsnadver. Retterne kunde 
f. Eks. være Pandekager til det første og stegte Aal til det andet Maaltid 
samt Kaffe (Røsnæs) eller henholdsvis Smørrebrød og Boghvedegrød med 
Faaremælk (Høve). Tiden forkortedes iøvrigt ved, at man skiftevis fortalte 
Historier, Sagn og Æventyr, eller man sang Viser, som man kunde udenad, 

*) Lars Andersen: Folkeliv i Odsherred, S. 30 og D. F. S. 1906/43: 302 (Bodil Marie Jørgensen), D.
F. S. 1906/43: 305 (fra Kærby), D. F. S. 1906/43: 302 (Sofie Lund Jensen) og D. F. S. 1906/43: 293 
(fra Bakkendrup, Løve Herred).
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Fig. 149. Nogle Forme til Kattunstrykning. Kalb, og O.s Mus.

hvorlange de saa var, eller man gættede Gaader o. 1. Mændene kunde 
spille Kort. Gildet kunde ende med en Svingom1).

Men ogsaa i Hjemmene kartedes der jo flittigt af Husets egne Folk; en 
ferm Pige kunde nok karte et Pund Uld en Aften.

Med Brydningen af 
Hørren, der var Mands
arbejde, hjalp Naboerne 
ogsaa hinanden, ligesom 
Konerne hjalp hinanden 
med Skætningen (Fig. 146 
og 147); det blev da til 
et »Brydegilde« og et 
»Skættegilde«.

Meget af Garnet skulde 
jo farves. Man kendte 
her kun lidt til Hjemme- 
farvning. Den brugtes kun 
til det Garn, hvoraf der 
skulde strikkes Strøm
per, Huer o. 1.; man 
havde en rød Farve, der 
kaldtes »vadmelsrødt«, 
det var »uægte rødt« 
(jfr. S. 49)2), og en gul 
Farve, som man fik af 
en Art Stenmos. Garnet 
til Stadsstrømper farve
des blaat i Indigo, til Dag
ligstrømperne »sværte- 
des« det derimod i Brun- 
spaan, Persiko eller Blaa- 
sten ; senere nøjedes man med at blande sort og hvid Uld sammen ved

*) Herom kan iøvrigt henvises til den udmærkede Skildring af Chr. Olsen: Anf. St. S. 99 ff. (Findes 
ogsaa i Særtryk).

2) Til »ægte rødt« brugtes formentlig Cocheniller (Skjoldene af en vis Art Skjoldlus, coccus cacti), 
der har været kendt som Farvemiddel siden 1526, og hvoraf bl. a. Karmin fremstilledes. Hertil 
endvidere lidt Bark af Farveegen, qvercus tinctoria (Ejnar Lönberg: Något om färgning för 100 år 
sedan. Fataburen, 1907, S. 222. Til denne Afhandling, der indeholder en Købstadsfarvers Opskrifter, 
kan iøvrigt henvises).
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Fig. 150.
Væv i Kalundborg og Omegns Museum.

Kartningen1). Ogsaa det grove Lærred til Mands- og Drengebukser »sværte- 
des« paa den Maade. Det meste af Garnet maatte da »købstadfarves« i 
Amtets Købstæder eller i København2). Noget af det fine Hørlærred skulde 
sammesteds »trykkes« til Forklæder og Skuldertørklæder, medens den 
grove Vadmel, der anvendtes til Dækkener, ofte fik paatrykt Bort og Navn 

i sort paa rød eller grøn 
Bund, med mindre man fo
retrak at sy Navn og Hjem
sted derpaa. Det ene Dæk
ken bredtes under Kørslen 
udover Bueagestolen paa 
en saadan Maade, at Nav
net kunde ses af de forbi- 
gaaende. Ogsaa uldne Skul
dertørklæder som Sænge- 
forhæng skulde »trykkes«, 
førstnævnte ofte med Far
ve. Kalundborg og Omegns 
Museum har en stor Sam
ling af Trykforme med for
trinlige Mønstre fra et saa- 
dant Kattunstrykkeri i Ka
lundborg, hvoraf nogle faa 
gengives her (Fig. 149).

Væverne var Haand- 
værksfolk, men Vævningen 
fandt dog Sted i Landsby
erne. Der var mange af dem, 
ofte flere i en Landsby; 
ofte vævede baade Mand 
og Kone, ligesom Vævebe-

*) Det er ikke forbeholdt den senere Tid at anvende Uld af hvide og sorte Faar til at frembringe 
Farvevirkninger. I Bronzealderen, hvor man til Tøjet brugte Faareuld, hyppigt med indblandet Hjorte- 
haar, var denne næsten altid sort, sjældent rent hvid (Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1891, S. 116 ff.). I 
Jernalderen, hvor Faareuld ogsaa var det egentlige Beklædningsæmne, medens Hjortehaarene helt for
svandt, tiltog Brugen af hvid Uld frem i Tiden, undertiden er hvid og brun Uld blandet sammen, 
og man har med Omhu anvendt sort og hvid Uld saaledes, at der fremkom noget afvekslende i Klæde
dragtens Udseende ved Borter o. 1. Kunstig Farvning kan dog paavises allerede paa Bronzealderens 
Dragter (Th. Thomsen: Vævede Stoffer fra Jernalderen. Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1900. S. 257 ff.).

") Karoline Graves: Kongens Møller og Omegn. Fra Holbæk Amt. XIII, S. 137f.
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stillingen gik i Arv, man havde jo den store, klodsede, svære Væv, der 
ikke var saadan at flytte med; og dog blev den her afbildede Væv (Fig. 
150) en Gang reddet ud af en brændende Gaard som det eneste, der blev 
reddet! Jeg har set mange smaa Husmandsstuer her paa Egnen, som 
Væven næsten ganske fyldte; nu er de alle borte. Ude i Ulstrup Sogn 
paa Røsnæs erindres det, at der dér bl. a. har været følgende Vævere: 
Peter Larsen og hans Kone Maren, Per Larsen og hans Sønner Jacob og 
Hans Petersen; Jens Larsen og Kone, Maren, alle i Aagerup. Endvidere 
Maren Raklev i Sams ved Egeskov og Maren Hans Jørgensens Moder. 
I Sønder Jernløse var der i 70-erne 11 Væve, der brugtes daglig; én 
Mand havde endog 4 Væve i Brug1).

Det er saaledes betegnende, at i Aaret 1779 fandtes der i Kalundborg 
ingen Vævere, der duede noget; en Farver Feilberg havde haft en »Bays 
Fåbrike«, og Farver Ostermann var rejst og havde nedlagt sit Stampeværk. 
I Holbæk var der en meget god Væver, Michael Hansen, en af de bedste 
i Provinsen. I Nykøbing var der ingen Vævere. Derimod fandtes i Amtet 
flere Stampeværker udenfor Købstæderne2).

Vadmelstøjet skulde, som nævnt, være færdigt til Jul; Tøjet til Kjoler, 
Skjorter og Forklæder derimod først i Løbet af Sommeren, og Lærredet 
skulde være færdigvævet henad Sommertiden, der var Blegetid, medens 
Tøjet til Dynevaar skulde være færdigt, inden Vadmelsvævningen paany 
skulde begynde. Paa den Maade var der Arbejde saavel til Husmoderen 
som til Væveren Aaret rundt3). Karoline Graves meddeler, at Foraars- og 
Lammeulden skulde være til Rendegarn, Efteraarsulden til Islæt1). Fra 
Højelse meddeler Marie Christoffersen derimod, at Forholdet var omvendt; 
Efteraarsulden brugtes dér endvidere til Strømper og Bindeærmer5).

Alle Vævere var naturligvis ikke lige dygtige; den rigtige Farvesammen
sætning var ikke hver Mands Sag, og herom vilde Konen nok ogsaa have 
et Ord med at sige. Der var i saa Henseende i det hele uhyre meget at

') Meddelt af Væver Chr. Jensen, St. Grandløse, ved Andrea Sørensen.
2) Af Henrich Ulsøe’s skriftlige Indberetning (i det kgl. Bibliotek).
3) Om Vævningen og dens Teknik hos Landbefolkningen kan iøvrigt henvises til Karoline Graves : 

Ved Hallebyaa, S. 86 f.
Medens Vadmel i Bronzealderen kun udførtes ved den simple, toskaftede Vævemaade, hvor Islæt

ten skiftes gaar over og under 1 Kædetraad, møder os straks i den romerske Jernalder en ny Væv- 
ningsmaade, den regelmæssig firskaftede, hvor Islætten skiftevis gaar over og under 2 Kædetraade; i 
hver ny Række rykkes en Traad frem, saaledes at der fremkommer et simpelt, smukt Skraamønster. 
Denne Vævemaade blev efterhaanden mere og mere fremherskende. I Borter og indvævede Striber 
anvendtes andre, endog ret kunstfærdige Vævemaader (Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1900, S. 277).

4) Karoline Graves: Ved Hallebyaa S. 84. 5) Marie Christoffersen: Kartegilder i Højelse og
Omegn. Aarb. for Københavns Amt 1915, 2. Bd. og sammes: Fra Hedeboegnen S. 48.
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iagttage; paa Vaarene til Hovedpuderne skulde der saaledes paa Røsnæs 
væves en bred, rød Stribe just dér, hvor Betrækkets Mellemværk vilde 
komme til at sidde, og den ud mod Stuen vendende Ende af den ubetrukne 
Pude, der altsaa var synlig, skulde her have særlig pragtfulde Striber, som 
gik paa langs, og som tilmed burde væves i Sildebenskipring; det var høje
ste Raffinement! Man kunde nemlig være sikker paa, at den kyndige Hus-

Fig. 151. Vaskedag i Asnæs. Odsh. Fot. S. Bay.

moder, der kom paa Besøg, nok skulde faa Øje paa en saadan Finesse, 
hvilket jo nok kunde give Anledning til rigtig Ros. Kom et Par Koner 
sammen, var det jo altid deres »Spind«, Samtalen drejede sig om, og var 
der Gæster, skulde de altid op i Øverstestuen og se alt Tøjet dér, Hver
garn og Vadmel, Dynevaar og Drejl, Lærred og alt det spundne Garn, der 
hang i store Nøglebundter paa Bjælkerne; alt det syede Linned og Tøj blev 
taget frem af Dragkisteskufferne og Kisterne og omhyggeligt beset, befølt, 
kritiseret, rost.
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Man skulde i det hele taget have »dobbelt paa dobbelt« for rigtig at 
regnes 4).

Væverlønnen var i Hedeboegnen for et Hundredaar siden: 5 Skilling for 
Hørlærred, 3 Skilling for Blaarlærred og 3 Skilling for Vadmel, alt for 
Alenen; hertil kom »Vævermøde«, der bestod af Flæsk og Brød, altsaa en 
Betaling in natura2).

I Sønder Jernløse var i 70-erne den almindelige Pris for Vævning af 
Dynevaar 25 Skilling pr. Alen, for kipret Hvergarn 1 Mark, for toskaftet 
Hvergarn 12 Skilling, for Vadmel 8 Skilling og for Lærred 8—10 Skilling 
pr. Alen. Hertil kom de Fødevarer, Væverne fik, »Vævemaal« (o: Væve
kost); i modsat Fald var Prisen 2 Skilling højere pr. Alen3).

Lærredet skulde jo bleges; de mange Alen lange Stykker Hør- og Blaar
lærred blev først »hanket«, d. e. forsynet med Stropper i Kanten, derpaa 
bragtes de ud paa Græsmarken, helst langs en Grøft med rindende Vand; 
spidse Pinde blev stukket ned i Jorden gennem Stropperne, saa Lærredet 
strammedes. Der skulde af og til øses Vand paa, saa blegedes det hurtigst.

Vadmelsvævet maatte inden Anvendelsen bringes til Stampemøllen, 
hvor det bearbejdedes med store Trækøller, mens det overrisledes med 
Vand, tilsat Blaaler; derved blev det stærkt, blødt og tæt. Det ufarvede 
vaskedes derpaa snehvidt. Den Vadmel, der skulde anvendes til Stads og 
som altid var farvet, skulde i en senere Tid endvidere »kradses«, »over
skæres« (d. e. Luven kradsedes op og afskares i en bestemt Længde) og 
sluttelig presses4).

Det var ikke saa lige en Sag for Husmoderen sammen med Pigerne og 
Døttrene at faa alt det meget Tøj lavet. Endnu vanskeligere var det for 
Pigerne for deres eget Tøjs Vedkommende. Tiden maatte da tages i Agt; 
aldrig var hun ledig; var hun ude at gaa i et eller andet Ærinde, havde 
hun Strikketøjet i Haanden (Figg. 61, 97, 142, 144), tilmed i Mørkningen, 
før Lyset tændtes, thi ogsaa herpaa sparedes der; selv om Belysningen kun 
bestod i en usselig Tranlampe, kunde hun nok binde paa en Strømpe eller 
Trøje5), og hun bandt mesterligt! Det var jo ikke blot Gangtøjet, der 
skulde laves til Mænd og Kvinder; der var ogsaa Sengetøjet, der var 
Dækkener og Stolehynder, der var Duge og Haandklæder, ja selv Sytraa- 
den og Skjorteknapperne, som den Gang heller ikke købtes. En Undtagelse

’) Karoline Graves: Anf. St. (Kongens Møller og Omegn), S. 137.
“) Marie Christoffersen: Kartegilder. Anf. St. S. 52 ff.
3) Meddelelse ved Andrea L. Sørensen fra Væver Chr. Jensen, St. Grandløse.
4) K. Graves: Anf. St. S. 137.
5) Se herom: Karoline Graves: Ved Hallebyaa, S. 43 f. og Fra Holbæk Amt. XIII, S. 119.
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fra denne Regel dannede kun nogle smaa Traadvindsler til Brug ved Søm- 
ning af de Sirtses Halstørklæder til Manden og til Brug ved Syning af en 
Kvindehue eller af lidt »Smaatøj« til den Lille, der ventedes, thi det spæde 
Barn maatte altid have fine, bløde Stoffer paa, selv om Børnene ikke 
behøvede at blive ret store, før man ogsaa iførte dem grovere Linned, 
der da gerne var lavet af ældre, slidt Hør- eller Blaarlærred.

Og dyrt var det jo tillige. Man maatte derfor i de gamle Bondehjem 
saavel paa dette som paa alle andre Omraader udnytte alt saa godt som 
muligt, ligefra det groveste Skættefald, der spandtes og vævedes til Sække, 
undertiden ogsaa til Benklæder baade til Drenge og Voksne, uagtet »Skæ
verne« ligefrem kunde rive Hul paa Huden, til Hundeuld, der spandtes 
og bandtes til Hoser eller syedes ind i Brystlappen for »Jejten«, samt til 
uldne Klude, der pilledes itu, kartedes og spandtes paany. Derfor maatte 
man ogsaa endevende Kjoleskørtet, naar dette var bleven slidt for meget 
forneden; dette kunde jo nok lade sig gøre, da det var lige saa vidt for
oven som forneden1).

Gaardmandskonen, der havde en stor Børneflok, maatte da faa nok at 
gøre; naar Døttrene og Sønnerne blev voksne, skulde de jo have fuld 
Forsyning omtrent for Livet. Man forstaar maaske bedst, hvad dette bety
der, naar man erindrer sig den S. 60 givne Meddelelse om en Mand, der 
fik 32 Skjorter, hvoraf 30 hjemmevævede, da han blev gift — og han 
havde endda 8 Søskende. Men dér var dog økonomisk Evne, selv om 
denne ogsaa kunde være lille nok; og der var dog ogsaa flere til at hjælpe 
til. Men Tiden udnyttedes jo rigtignok ogsaa anderledes end nu, navnlig 
de lange Vinteraftener, hvor Ungdommen ikke, som nu, droges bort fra 
Hjemmet Aften efter Aften. Det var iøvrigt ikke ualmindeligt, at Hus
mandskonerne kartede og spandt noget for Gaardmandskonerne.

Men nu i de smaa Husmandshjem, hvorfra Tyendet mest udgik? Disse 
Hjem med deres yderst beskedne Ævne og tilsvarende utrolige Nøjsomhed 
har ingen skildret saa godt som Karoline Graves2). Til disse Skildringer 
har jeg intet at føje.

Ogsaa Tyendet maatte jo tænke paa at skaffe sig baade Tøj og Udstyr, 
hvortil hørte en Sengs Klæder. Hertil hjalp, at Lønnen endnu omkring 
1850 delvis bestod i Klædevarer. En voksen Pige paa Røsnæs fik saaledes 
i aårlig Løn 8 Alen Vadmel og 6 Pund spunden Garn, 8 Alen Blaarlærred 
og 6 Alen Hørlærred samt 8, senere 10 Rigsdaler. Den voksne Karl fik

') Karoline Graves: Ved Hallebyaa, S. 21. 2) Samme: Anf. St. S. 18, 43 f., 82 ff., 93 f., 96 og
119 ff. Og sammes anf. Afhandlinger i Fra Holbæk Amt VI og XIII.
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sammesteds aarlig 8 Alen Vadmel, en Biaarlærreds- og en Hørlærreds- 
Skjorte, et Par Strømper og et Par Strømpefødder, et Par Vanter samt 
24 Rigsdaler. Drengen fik et Par Træsko, en Trøje og et Par Bukser. Lige 
efter Konfirmationen fik Lillepigen kun et Par Træsko, en Klokke og en 
Særk i Løn, men ingen Penge. Efter Krigen steg Lønnen dér lidt.

Fra Egnen ved Hallebyaa fortæller K. Graves, at enhver Tjenestedreng, 
der blot var saa stor, at han kunde være Hyrde, hvert Aar fik en Vad
melsdragt samt de Træsko, han sled; Tjenesten varede da som Regel fra 
1. April til Mortensaften (10. Nov.). En Tjenestekarl fik omkring 1830 8 Alen 
ufarvet Vadmel, 2 Skjorter, 2 Par Strømper samt 16 Rigsdaler; og hertil 
kom Retten til at faa et Faar fodret og græsset paa Husbondens Mark. 
Pigelønnen var sammesteds 8 Alen hvidt Vadmel, 2 Pund Uld, 2 Særke 
og Ret til at saa et Fjerdingkar Hør paa Husbondens Mark samt 5 Rigs
daler, senere 101). Var saadan et Par unge Mennesker bievne »gode 
Venner«, og Karlen havde en Del Uld fra Faaret og Pigen en Del Hør- 
og Blaargarn, maatte de jo se at faa dette vævet, saa de i hvert Fald 
kunde faa en opredt Seng; før kunde de da ikke tænke paa at sætte Bo. 
Til en villig Karl kunde der ekstra vanke et Stykke Tøj til et Par Lær
redsbukser eller en Vest af Hvergarn, naar Husmoderen fik Tøjet fra 
Væveren2).

Fra Havrebjærg meddeles, at en Lillepige i Løn fik 8 Rigsdaler, 8 Alen 
Vadmel og 1 Fjerdingkar »Hørsæd«. Da en Lillepige i 1848 blev konfir
meret, fik hun en grøn Vadmelskjole, et Par hele Strømper og et Par 
Strømpefødder samt de Træsko, hun sled; endvidere fik hun en Hue 
med Silkebaand3).

Fra Reersø berettes, at en Pige i første Halvdel af forrige Aarh. fik 
8 Rigsdaler, 8 Alen hvidt Vadmel, 8 Alen Blaarlærred, 6 Alen Hørlær
red, 2 Pund Uld, 2 Alen Hvergarn til Forklæde samt Græsning til et Faar 
og et Fjerdingkar »Hørsaad«. En Karl fik vel 20 Rigsdaler i Løn samt 8 
Alen hvidt Vadmel, en Hørgarns og en Blaargarns Skjorte og 2 Par Hoser, 
men hverken Hørsaad eller Faar græsset4).

Saaledes fik Tyendet endda en Del Tøj ; men det maatte jo for det 
meste baade farves og forarbejdes. Og Pigerne maatte bruge al den 
Smule Fritid, de havde, til at strikke og sy.

Kvinderne syede selv deres Tøj. Tøjet havde i Bredden Skørtets

Karoline Graves: Ved Hallebyaa, S. 92. 2) Samme: Anf. St. S. 96.
•3) D. F. S. 1906/48: 288 (Birthe Marie Pedersen).
4) J. Nylev: Minder fra Reersø. Fra Holbæk Amt, III, S. 49.
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Længde og vendtes Ægg op og Ægg ned; der skulde da blot sys Søm 
paa langs, sømmes forneden og rynkes foroven; forneden forsynedes 
Skørtet derefter som Regel med en flettet eller strikket Uldsnor; Vidden 
var 4 Alen Tøj. Ogsaa Bullen og Huen syede man selv. Vanskeligst var 
det at lægge de skarpe Læg, der navnlig brugtes paa Røsnæsdragterne ; 
dette var ingen let Sag; derfor maatte man ogsaa være meget forsigtig 
med ikke at faa Nederdelen vaad, da Læggene saa gik ud. Det var dog 
vistnok uddannede Folk, som lagde Læggene. Fremgangsmaaden var paa 
Røsnæs følgende : Nederdelen foldedes omhyggeligt, Folderne riedes sammen 
efterhaanden, saa de foreløbig kunde holde; dernæst blev de gjort lidt 
vaade, undtagen paa den vævede Bort, der ikke taalte Vand, og lagdes 
derpaa under stærkt Pres ved Hjælp af et Bræt og tunge Sten inde i 
den lunkne Bagerovn, naar Bagningen var endt; og her skulde de ligge 
saaledes en Maanedstid. For at bevare Læggene i den Tid, Dragten ikke 
benyttedes, rulledes Nederdelen sammen i Pølseform og omvikledes med 
Baand, hvorpaa den lagdes ned i Kisten eller Dragkisteskuffen '). Hændte 
det, trods al anvendt Umage, at Nederdelen blev vaad i Regnvejr, eller 
den af anden Grund tabte sine skarpe Folder, maatte den forbedres, og 
dette maatte enhver kunne gøre: Nogle faa Folder ad Gangen ordnedes 
nøjagtigt og lagdes derpaa hen paa den varme Bilæggerovn under Pres 
af en Manglefjæl, indtil de atter havde faaet Formen. Fra Egnen sydøst 
for Kalundborg berettes om en lignende Fremgangsmasde (jfr. S. 148).

Men med det hjemmegjorte Tøj alene kunde Dragten ikke sys, der 
maatte ogsaa andet til, nemlig den øvrige Pynt. Denne maatte købes, 
hvilket ofte skete hos de omvandrende »Bissekræmmere« eller »Kniplings
kræmmere«, der med »Kramkisten« »krambunden« paa Ryggen færdedes 
fra Landsby til Landsby. De var tillige Nyhedskræmmere, Datidens 
»Aviser«, og var da ofte af den Grund ret velsete, selv om man maatte 
prutte meget med dem. I Kramkisten havde de netop de Varer, man 
trængte til: Baand, Huenakker, Kniplinger til Korsklæder, Silketørklæder 
og Lommetørklæder, grønne Barettesbaand (»Beretningsbaand«), Traad, 
Hægter og Maller o. m. m.2). De kunde ogsaa slaa en Byttehandel af med 
en Pige, der gav ham sit Ha ar (der jo alligevel ikke kunde ses) og til 
Gengæld fik et »Wienerklæde« eller et Silketørklæde3). Saadanne Ting 
kunde naturligvis ogsaa købes i Købstaden. Men ogsaa paa Markeder, 
Hjembæk Kildemarked f. Eks., kunde saadanne Ting købes, ligesom man

') En noget lignende Fremgangsmaade anvendtes i Skaane og i Dalarne (Wistrand, a. St. S. 4 og 102). 
K. Graves: Ved Hallebyaa, S. 49. 3) Anton Nielsen: Landsbyliv, S. 185.
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ogsaa her købte hjemmevævede Stoffer, Dynevaar, Lærred og Vadmel, 
som Vævere fra Odsherred solgte1). Hos Farveren kunde dog ogsaa købes 
Vadmel og andet Tøj. Bomuldstøj brugtes meget lidt og var meget dyrt
1 Forhold til Pengenes Værdi; en Alen Bomuldstøj kostede fra 2 Mk. til
2 Mk. 8 Sk.; det brugtes mest til hvide Tørklæder og Forklæder. De 
gyldne Huenakker købtes, som nævnt, ogsaa, men der skal dog have 
været enkelte Kvinder paa Landet, der kunde sy dem (jfr. S. 222).

Fig. 152. To Trendefletninger. Kalundborg og Omegns Museum.

Det finere Haandarbejde stod i det hele her paa Egnen ikke særlig 
højt, i hvert Fald naar man sammenligner det her bevarede med Hedebo- 
egnens. Antagelig stod det højere i Holbækegnen end i Kalundborgegnen. 
Korsstingsbroderi til Navn paa Linnedet og paa Pyntestykker til Stuen 
kunde dog alle udføre; Navnekludene var Forbilleder hertil2). Men den 
finere Hvidsøm udførtes af uddannede Sypiger; de fleste kunde dog filere 
Mellemværk paa Puder og Pyntehaandklæder ; paa Puderne brugtes navnlig 
Betræk med Mellemværk, naar de til Stads lagdes øverst paa den højt 
opredte Seng, saa de kunde ses med den under Mellemværket værende

*) K. Graves: Anf. St. S. 140. 2) J. S. Møller: Læreklude. Fra Holbæk Amt XIV, S. 67 ff.
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røde Stribe (S. 216). De fleste kunde ogsaa flette »Trender«; Trendeflet- 
ning1) har her været meget yndet og anvendtes, ofte i meget smukke, 
brede og kunstfærdige Mønstre (Fig. 152), som Bort paa Skabsstykker, 
Kurveklæder, Pyntehaandklæder o. 1. Knipling og finere Hvidsøm har 
ikke været anvendt her; derimod har enkelte udført smukke Kniplings
efterligninger til Korsklæder. Alle kunde derimod foretage den ret simple 
Udsyning af Skjortekraver m. m. i Form af »Musetakker« o. a. simple 
Former af Hvidsøm. Hækling har ikke været kendt i mere end 60 Aar 
og brugtes i den senere Tid til Blonder ved Huerne og ved Ærmerne i 
Stedet for de dyre Kniplinger2). De fine Guldnakker paa Huerne syedes 
sikkert af uddannede Folk. I Vallingerød var der saaledes en Hønsekræm
merkone, der kunde »baldyre«3).

Mandstøjet og Kvindefrakkerne syedes derimod af omvandrende 
mandlige Landsbyskræddere, der tillige forsøgte at kappes med Bisse
kræmmerne som Nyhedskræmmere; de var derfor oftest velsete, hvor 
de kom, men da det oftest var spinkle Folk med en eller anden Legems
fejl, gjorde man sig alligevel lystige over dem4). Man erindre saaledes 
Mettes Trøst i »Kærlighed uden Strømper«: »En Skrædder, som er Helt, 
er ikke Skrædder mere«, og talrige Ordsprog og Talemaader.

') Navnet hidrører fra, at det var »Trendegarnet“, d. e. Rendegarnet eller Kæden i Væven, der flet- 
tedes. »At trende« af mellemnedertysk »trende(le)n«, d. e. dreje (sig) rundt.

Fletning, udført paa fri Haand, er maaske overhovedet den ældste kendte Teknik, man har an
vendt baade til Fremstilling af Tøj, før Væven opfandtes (jfr. S. 210, Note 3), til Fremstilling af Baand 
(ogsaa vore Strømpebaand flettedes ofte med Haanden), til Fremstilling af hele Beklædningsgenstande, 
som Huer og Haarnæt, saaledes det berømte Haarnæt, der fandtes 1871 i en 3000 Aar gammel Ege
kiste fra Borum Eshøj ved Aarhus fra den ældre Bronzealder (Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1891, S. 
100 ff. og Soph. Müller: Vor Oldtid, S. 244 fj, og til Fremstilling af meget indviklede, smukke Møn
stre, som vore Trendefletninger, der sikkert har været Kniplingernes Forløbere. Den Teknik, der i 
det enkelte Tilfælde anvendtes, kan være forskellig. Den, der har været anvendt ved Fremstillingen 
af Haarnættet fra Borum Eshøj, er den samme, der den Dag i Dag nogle Steder i Sverige anvendes, 
naar man vil lave sig Strømpebaand; som Hjælpemidler hertil brugtes kun et Par Pinde (Maria Col
lin: Gammalskånska band. Fataburen, 1915, S. 14 ff. og S. 214 ff.).

2) Til et mere indgaaende Studium af nogle af nævnte finere kvindelige Haandarbejders Historie 
og Teknik kan henvises til: Agnes Branting: Knytning, knyppling och sprängning. Fataburen. 1907, 
S. 105 ff. Elna Mygdal: Om Hedebosyning. Tidsskr. for Industri, 1909, S. 153 ff. Samme: Dansk Hvid
søm. Tidsskr. f. d. Kunstindustri, 1898, S. 81 ff. (Af samme Forf. endv. et Par mindre, ill. Art. i Skøn
virke. 1914—16). Tønderske Kniplinger med Indi, af E. Hannover, 1911. Sara Rasmussen: Tønder
ske Kniplinger, Tidsskr. f. Industri, 1907, S. 28 ff. Til Oplysning om danske Kvinders Haandarbejde i 
Middelalderen kan henvises til en større Afhandling af Sofus Larsen i Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 
1915, S. 1 ff. (Kvindeligt Haandarbejde i Middelalderen med særligt Hensyn til Folkeviserne.)

3) Medd. ved Andrea L. Sørensen, L. Grandløse. 4) K. Graves: Ved Hallebyaa, S. 91. Jfr. H. F. 
Feilberg: Bidrag til Skræddernes Saga, Dania I, S. 165 fif.
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Alle de nævnte mangfoldige Processer, der skulde udføres, førend Tøjet 
kunde væves og syes, maatte da den Gang udføres rundt om i Bonde
hjemmene og Husmandshytterne; fra smaa deltog Børnene i Arbejdet her
med, hver efter sinÆvne; ogsaa større Drenge og Karle maatte ofte hjælpe 
lidt med; men navnlig Kvinderne maatte udnytte Tiden. Vel tog Renhol
delsen af Lejligheden den Gang mindre Tid end nu, da der kun brugtes

Fig. 153. Smørret kærnes. Asnæs, Odsherred. Fot. S. Bay.

et Opholdsrum, og da Gulvene ikke kunde vaskes; men til Gengæld maatte 
de da baade brygge og bage, kærne Smør og lave Ost, og de maatte til
med deltage i mange andre Arbejder i Mark og Gaard. Og Datidens Hus
moder holdt sine Mælkekar, sine Spande, Kander, Laag o. 1. hvidskurede 
og blankpudsede i en Grad, der nu vilde betragtes som næsten uopnaaeligt. 
Den, der har prøvet at skulde kærne Smør paa de gamle Stampekærner 
(Fig. 153), vil vide, hvor trælsomt og langvarigt dette Arbejde kunde være, 
hvordan Sveden kunde hagle ned og blandes med Haabløshedens Taarer, 
thi Fløden vilde ikke altid samles, og saa var den jo nok forhekset! Endnu
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hører disse Følelser med til mine tidligste Barndomserindringer. Ander
ledes fornøjelig var Malkningen, der i ældre Tid ligefrem føltes som en 
Glæde; en Vinterdag i den lune Kostald, hvor rappe Pige- og Konehænder 
strittede Mælken i Spandene, saa det klang, ofte endda til en Piges Sang, 
staar endnu for mig som en vag Lykkefølelse. Underligt da at tænke sig, 
at saa mange Piger nu ikke vil malke. Der er noget forkert ved vor Tid !

Men alle disse Arbejder har været en mægtig Kulturfaktor, som næppe 
kan skattes højt nok: Haandelag, Skønheds- og Farvesans, utrættelig Flid 
og Sparsommelighed var Udbyttet.

Og hertil kom, at Folkets store, ældgamle Skat af Æventyr og Sagn 
og af Fortællinger om Forfædres Liv og Sognets Begivenheder atter og 
atter fortaltes i de lange Vinteraftener, naar Rokken snurrede og Kar
terne skrattede, og navnlig droges frem under de fælles Arbejdssam- 
menkomster, f. Eks. Kartegilderne, alt imens en og anden til en Afveksling 
foredrog en af de gamle Viser; dette Folkemindestof blev derved holdt 
levende gennem Tiderne. Intet knytter som denne nationale Skat Folkets 
Nutid til dets fjærne Fortid.

Fig. 154. Indgangsport til Kalundborg og Omegns Museum 
i Lindegaarden, hvilken Hr. Etatsraad Georg Bestie i 1907 
købte og fredede og i 1911 skænkede til Nationalmuseet 

paa Statens Vegne.
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(Forkortelser: F. — Folkedragter, M. = Mands-Folkedragter, 

Mo. — europæiske Moder.)
K. = Kvinde-Folkedragter,

Adrienne, Mo. 187.
Advokatkappe 62.
Aksle sit Skind 62, 172. 
Alongeparyk, Mo. 68.
Altergang 159. —, Dragt ved, M. 

49; K. 102, 109. 116, 159, 160, 
204 f. —, Hue ved, 116 (se Hue, 
hvid).

Amager 76, 90, 173, 180; -dragt, 14.
Amulet 81, 229.
Arbejdsdragt for Mænd 30. 
Arme, blottede, Mo. 189.

Baj 30, 109, 124.
Bakkenbarter 72.
Ballonærmer, Mo. 190. 
Banketærskel 211.
Barberkniv 53, 60.
Barettesbaand 220
Barne-daab 109; -hue 202; -trøje 

202; -tøj (Smaatøj) 218; -vogn 
201.

Barokmoder 67.
Bay, S. 20.
Beck, Vilhelm 125.
Begravelse 36, 109.
Benklæder, M. 43, 47, 59; Mo. 

71, 72, 73, 83 (se Bukser, Un
derbenklæder).

Bestie, Georg 224.
Billeder 10 ff., 24.
Bind, se Spind, Strikketøj.
Binde-liv 33, 80; -trøje 80; -ær

mer, se Ærmer.
Bindingsværkskonstruktion 146. 
Bissekræmmere 220.
Blegning 217.
Bluse, M. 62; Mo. 190.
Blaar 211.
Bomuldstøj 221.
Bondens Selvstændighed 83, 88, 

199.— Træghed 87 (se Smag).
Bort, vævet paa Nederdel, K. 101, 

117, 180, 194; Mo. 183, 194. —, 
af Baand paa —, K. 111 f., 142, 
143; Mo. 183. —, mørkegrøn 
111. —, saksegrøn 111.

Brandebourg, Mo. 67.
Broge, Mo. 62, 66; M. 79.
Brude-dragt 113, 160; -lin, Mo. 

63; -smække 113.
Brunkjol 77, 81.
Bryde (Hør) 211; -gilde 213. 
Bryllup 102. Dragt ved , 102, 

109, 111, 112, 178, 193.
Bryst-dug, M. 29, 36, 41, 58, 77, 

79, 82, 84 (se Bul) ; -lap (-smæk) 
1 10, 193, 195, 218; -sløjfe 93, 
195 (se Spring); -smykke 145, 
149; -smæk, Mo. 183, 187;
-tørklæde, K. 164; Mo. 189 (se 
Skuldertørklæde).

Bul, K. 93, 99 f., 107 f., 123, 128 f., 
169, 193, 195 (se Brystdug,
Forenkling, Kantning, Kjoleliv); 
Mo. 183. —, bredflippet 129,
139, 196. , kortlivet 196.

Bukse-klap (-smæk) M. 31, 44;
Mo. 70, 71, 73.

Bukser, M. 30, 82, 83, 84; Mo. 
66, 68, 70, 71 (se Benklæder).

Bystævne 205.
Bælte, K. 182, 192; Mo. 61, 183 

(se Livbælte).
Baaned’ (Skørt) 111.

Casaquin, Mo. 187, 189, 196. 
Chenille, M. 47, 84; K. 198; Mo.74. 
Culottes, Mo. 62, 68.
Cylinderhat, M. 44, 80, 84, 205; 

Mo. 67, 72 (se Hat).

Damask 107.
Dansk Folkemuseum 33, 74, 109, 

117, 141, 142.
Dansegilder 43, 104, 158 (se Gil

der).
Diplomatfrakke, Mo. 73. 
Dobbelt paa dobbelt 217. 
Dommerkappe 63.
Dragepude 120.
Dragten, Deling af, Mo. 182. —, 

en Kapital 77, 87. Dragtskel 
19, 118, 198 (se Skel).

Drejl 107, 120, 142. —, rudret 
107, 120, 141; -’sstrikning 140.

Drengedragt 203 f.
Dynevaar 215.
Dyrlund, Folmer 44.
Dækken 48, 214.

Egnspræg 179 (se Skel, Dragtskel). 
Ellededragten 26.
Empiremoder 73, 189, 196, 197. 
Endevende Skørtet 142, 218.
England 67, 70, 72.
Enkehue 178.

Fadermorder, M. 45; Mo. 73. 
Falbelader «falbalas), Mo. 187. 
Faldhat 201.
Fanø 90, 180 (se Vesterhavsøer). 
Farver, stærke, F. 85, 89, 194, 195, 

197; Mo. 64, 74, 183. —, sym
bolske, Mo. 64 f.; K. 175 (se 
Aarstid).

Farveren 221; Farvning 49, 81, 
213, 214.

Feilberg, H. F. 9.
Festdragt, M. 30; K. 105 ff., 155, 

157 (se Højtidsdragt, Kirkedragt, 
Stadsdragt, Søndagsdragt).

Filering 221.
Fingervanter 98 (se Vanter, Hand

sker).
Firskaftet (Vadmel) 215.
Flasket 66; Flasketrøje, F. 76, 81, 

141, 142, 195, 196, 202; Mo. 
66, 187.

Fletning (af Haar), Mo. 63; F. 93; 
— (af Mønstre) 32, se Trende- 
fletning.

Flettetøj 113, 160.
Fodtøj, Mo. 66, 70; F. 96, 153 

(se Sko, Støvler, Træsko).
Foerværk 165, 171.
Folder, bløde 144. 197. —, skarpe 

(paa Nederdelen), K. 95, 143, 
148, 180, 193, 194. 196 ; Mo. 
183, 186 (se Lægning).

Folkedragter 14. —, Billeder af 
11, 24. —, danske 14. — og
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Livet 20. —’s Ophør 25, 90 f., 
125 f. —’s Skæbne 18, 90 f. —, 
Studiet af 9 ff. (se Love).

Folke-løn 211, 218 f. ; -minder 224. 
Folkemuseum, se Dansk F.
Folketro 81, 135, 151, 152.
Forbredde (paa Nederdel) K. 95, 

144, 194; Mo. 184.
Forenkling af Bul og Trøje 27 f., 

123, 140 f., 174, 180.
Forklæde, M. 60; K. 95, 96, 102, 

110, 124, 150, 152, 171, 194; 
Mo. 184, 186, 189. —, hvidt 
113, 116, 150, 159; -baand 110, 
113, 116, 145, 150, 158 (se
Bælte); -spænde 151.

Formuenhed (i Tøj) 77, 82, 87.
Fornemme og Bønder 35, 88, 126. 
Frakke, M. 45, 46; K. 160, 162, 

172, 223; Mo. 70.
Frederik III 67.
Frederiksborg Amt, se Nordsjæl

land.
Friis, Lønborg 9.
Fritzer, L. 48.
Faar 209.
Faareskindskavaj 48, 75, 80, 85.

Gangvogn 201.
Garn 210; -haspe 209; -vinde 209. 
Garn aas, Jørgen 10.
Ghirlandajo 196.
Gifte og Ugifte 14, 141, 154 f., 

170, 177, 181, 205; Mo. 184.
Gilder 112 (se Legestuer, Danse

gilder).
Graves, Karoline 17, 207. 
Gravlund, Thorkild 15, 206.
Gros de Tours 165.
Grund, I. G. 10.
Grænse, se Skel.
Grønrejst 100; -dragt 111; -skørt 

med vævet Bort 117.
Guld-galon 131, 133, 134, 176, 178; 

-nakker 132 f., 222.
Gyldenstykkes Huer 151, 156. 
Gaa under Huen 189.
Gaardmandshjem 218. 
Gaasemave, Mo. 66.

Hagebaand 106; -dusk 128, 137. 
Halmvisk (i Træsko) 32.
Hals-klud, Mo. 68, 70; M. 82; 

-krave, M. 46 f. ; Mo. 73; -tør
klæde, M. 33, 34, 45, 48, 84; Mo. 
73 (se Halsklud); -udringning, 
K. 93 f., 130, 193; Mo. 182.

Halvhandsker, K. 98 ; -hoser 32, 
44; -ærmer 98, 110, 194.

Handsker, K. 110, 148; Mo. 64, 
189 (se Vanter, Fingervanter, 
Halvhandsker).

Hasle, Theodor 206.
Hat ovenpaa Huen 78; Mo. 63. 
Hattemoder, M. 49, 78, 204, 205;

Mo. 70, 73, 189 (se Cylinderhat). 
Havelock 74.
Hedeboegn 75 f., 133, 173 ff., 180. 
Heden 125.
Hegle 210, 211.
Helgolænder 104, 157, 198. 
Hestehaarsskørt 147.
Hilse, at 63.
Hjembæk Kildemarked 220. 
Hjemme-barnet 202 ; -dragt for M.

30 (se Hverdagsdragt).
Hjulrejst 100, 121.
Hjørner, paa Bul skraat afskaarne 

73, 108, 129, 196. — paa Vest 
Mo. 69.

Hofdragter 73.
Holbæk Museum 133, 146, 148, 

151, 153, 161, 202.
Hornsherred 74, 177.
Hose, Mo. 62, 66; -baand 32 (se 

Strømpebaand).
Hoved-baand 63; -bedækning 60, 

196 (se Hue, Kabuds); -dug 63, 
192, 193; -klæde, Mo. 63, 64; 
K^ 156, 162. —, hvidt 117, 192. 
—, mørkt, 99, 193; -lin 64, 193; 
-papir 172; -vandsæg 115, 159. 

Hue, M. 34, 60, 74; K. 91, 98 f., 
103, 105, 127 f., 131 ff., 193, 197; 
Mo. 63, 67, 183, 186, 187, 189 
(se Tophue, Kabuds). —, hvid 
114, 159, 160, 205. —, laaden 
34, 74, 75. —, sort U3f., 159, 
160; -baand 106; -nakken, K. 
131 ff., 175. Syning af — 177, 
197, 221, 223 (se Guldnakke, 
Nakke).-------- , femfoldet (ryn
ket) 132, 133, 175, 177, 181.

Huens Aldersbestemmelse 134 f., 
181. — Udvikling 181.

Hundeuld 218.
Husmandshjem 218. 
Hverdagsdragt, M. 36, 43, 49; K.

98 ff., 102, 155, 156 f. (se Hjem- 
medragt).

Hvergarn 29. 
Hvidsøm 222.
Hækling 222.
Hætte 124, 127, 138.
Højklæde 136.
Højrødt, ægte, 49,213. —, uægte, 

se vadmelsrødt.
Højstribet 29.
Højtider og Farver, se Aarstid. 
Højtidsdragt 158 (se Festdragt, 

Kirkedragt).
Hør 210, 211; -knevel 210; -lok 

210, 211.

Høst-dragt 103 f., 157; -særk 104, 
192; -ærmer 104.

Haandarbejde, finere 221.
Haar, naturligt, M. 68, 80; Mo. 

63, 72. —, usynligt, K. 92f., 193; 
Mo. 183; -baand 93 (se Stryge- 
baand); -moder, M. 35; K. 93, 
99, 138, 192, 193, 197; Mo. 63, 
67, 68, 70, 183, 187, 190; -pisk, 
Mo. 70; -skilning, K. 139; Mo. 
187.

Italien 182.

Jaket 73.
Jakke, Mo. 73, 187; F. 195, 196. 
Jensen, Chr. Ax. 12. — Laurits

20, 163.
Jul 112.
Junge, Joachim 77 f., 178. 
Justaucorps 67.
Jürgensen, Soph. 11.

Kabuds, M. 44, 75, 78, 79, 84 (se 
Hue).

Kalamank 77, 107.
Kalot 63.
Kalundborg 15; -jyder 18, 125. 

— Museum 23, 91, 224.
Kamelgarn 25.
Kamelot 119.
Kantning paa Kvindebul 94, 130, 

140f. (se Bul). — af Nederdel 96, 
101, 113 (se Bort).

Kappe, Mo. 62, 67, 74, 186, 190, 
198; -n, at bære paa begge
Skuldre, Mo. 62.

Kapothat, Mo. 189, 190, 198. 
Kaprun, Mo. 63.
Kartegilde, 212, 224. Kartning

208, 21 1, 213.
Kasket, 44, 74; -skygge, M. 74, 

75; Mo. 73.
Kasteklæde, K. 116, 117.
Kattun 103; -strykkeri 214. 
Kavaj 47 (se Faareskindskavaj). 
Kiler, Hue lavet af 74, 79.
Kirke-bly 81; -dragt 102, 115 f.,

160 (se Højtidsdragt, Søndags
dragt).

Kirsej 119.
Kjol’, M« 36, 49, 56, 67, 69, 77, 

83, 84; Mo. 67, 69, 30.
Kjole, Mo. 70, 71.—, sort, K. 113, 

122, 169, 192, 204; -liv 93, 128, 
130, 182 (se Bul).

Kjortel, Mo. 61, 65, 66, 67 (se 
Overkjortel, Underkjortel); M.7 9.

Kjuspapir 172.
Klapbukser 31 (se Bukser).
Klare Knapper 25. — Nakker 132,
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177 (se Guldnakke, Huenakke, 
Nakke, Sølvnakke).

Klipning (af Faar) 209.
Klodsbryde 210.
Klokke, K. 96, 103, 122, 154, 169, 

178, 191; Mo. 186; -læg 95, 103, 
113.

Klude 218.
Klænning 139.
Kløpind 187.
Knapper, M. 25 f., 29 f., 35, 38, 

39 f., 41, 42, 45, 77, 81, 82; 
Mo. 67, 69, 70. —, Anbringel- 
sesmaade af 43, 83. —, toppede 
26, 81.

Knaphuller 26 f., 30, 38, 39. —, 
forlorne 26, 29,

Knevelsbryde 210.
Knipling 221 (se Korsklæde). — 

Kniplingsefterligning 222; -kra
ve 67; -kræmmer 220.

Knohandsker 148.
Knudesting 33.
Konedragt, sort 113 f. (se Kjole, 

sort).
Konfirmation 204 ; -sdragt 112,126, 

146, 204 f.; -gilde 205.
Kors (paa Huen) 135.
Korset, Mo. 186, 187; -form, K. 

145, 197.
Korsklæde 124, 128, 135 f., 171, 

197. —, slæt 135, 159; -bakke 
137; -hat 161, 172; -stok 137.

Korsstingsbroderi 221.
Korttrøjemode, M. 55.
Kradsning (af Vadmel) 217. 
Kramkiste 220.
Kravat, Mo. 73.
Krave (paa Frakke, Trøje, Vest), 

M. 36, 39 f., 83 ; Mo. 69, 70, 71.
Krinoline, K. 147, 197; Mo. 186, 

187, 190.
Kridthus (Kriedhus) 116.
Kriedhue 203.
Kristensen, Evald Tang 9. —, Ma

rius 100.
Kroningskaabe 62.
Kurveklæde 137, 222.
Kusvanter 98.
Kvindedragterne, aim. Omdannel

ser af 198 f. — udenfor Røs
næs 195 ff.

Kyse 155, 161, 162, 172, 197.
Kys mig om Du kan-Hat 189. 
Kæp 205 (se Stok).
Kærlighedsknude Mo. 187 (se 

Brystsløjfe, Spring).
Københavns Amt, se Hedebo- 

egn.
Kønsmærker 202 f.
Kaabe, K. 155 f., 162, 171, 177,

198; Mo. 185; -hefte 162. — 
over Hovedet 185.

Lag, mange 77 f., 85, 97 (se Hat). 
Lahde, Gerh. Ludw. 11.
Landsby-skrædder 46, 161, 222; 

-væver, se Væver.
Langtrøje (og -moden), M. 25 f., 

55, 56, 75, 82, 84 (se Trøje).
Legestuer 205 (se Gilder). 
Lejlighedsdragter 20.
Lig-dragt 114; -skjorte 33.
Lin 124, 128, 136, 171, 175, 176, 

177, 197.
Lindegaarden 224.
Linned, F. 85, 128, 211; Mo. 185 

(se Skjorte, Særk).
Livbælte 158, 172 (se Bælte, For- 

klædebaand); -kjole, se Kjole; 
-rem, Mo. 72.

Lomme, M. 26, 29, 37, 39; K. 95, 
154; Mo. 68, 71, 185 (se Ta
ske). —, een, M. 31, 81; Mo. 
66, 75; -klap 26, 29, 82; Mo. 
68, 69, 71; -tørklæde, F. 34,60, 
115, 154; Mo. 185; -ur 45, 71.

Love for Folkedragternes Æn
dringer, 15, 86 ff., 198 f.

Ludvig XIV 67.
Lugtedaase 115 (se Hovedvands

æg)-
Luksus, overhaandtagende 85, 

172 199.
Lund, F. C. 12. —, Troels 10,85. 
Luttenvanter 98, 116.
Læg, se Folder. —, Lægning af 

148, 220.
Lærreds Forbredde, se Forbredde. 
Lævn 13. — fra Middelalderens

Moder 78 ff., 191 f. — fra Re- 
næssencemoder 80 f., 192 f. — 
fra Moderne i 17. —18. Aarh. 
81 ff., 195 ff. — fra Moderne i 
19. Aarh. 83 ff„ 196 ff.

Malke-krans 98, 138; -spand 98. 
Maller til Snøring 175, 195; Mo.

182 (se Snøring).
Mamelukker 98, 148, 172. 
Mandbarhedens Indtræden 205.
Mantille, Mo. 187, 189, 191. 
Marelok, M. 35; Mo. 67.
Markarbejde (for Kvinder) 104, 

224.
Matrosdragt (til Børn) 201. 
Meddelere 21 f. (se Overlevering). 
Messehagel 62.
Metalnakker 132. 
Middelaldermoder 60 ff., 182. 
Midt- og Vestsjælland 75, 176 f. 
Moder, engelske 67, 70. —, fran

ske 67 ff., 187 ff. —, italienske 
182ff. —, nederlandske 67,186f., 
195. —, spanske 65 ff., 186. —, 
ældre, F. 25 ff., 82, 139 ff., 169 f., 
195 f. —, yngre, F. 36 ff., 83 f., 
143 ff., 170 f., 196 ff.

Mode-skiften, Aarsager til 191 (se
Love); -slaver 88 f., 196, 198. 

Muffe, K. 172; Mo. 185.
Multum 119.
Musetænder (-takker) 33, 97, 222. 
Mygdal, Elna 13, 100, 181.
Møllestenskrave 67, 186.

Nakke, halv 176. —, klar 197 (se 
klar, Huenakke); -dusk 128,137; 
-filt 93; -sløjfe 106.

Nat-hue 172; Mo. 68; -trøje 27, 
30, 42, 47, 56, 57, 59, 112, 123 
(se Undertrøje).

Nationaldragt 13 f. 
Navneklud 221.
Nederdel, K. 97, 131, 141; Mo. 183, 

189 (se Skørt).
Nederlandene, se Moder. 
Nederhoser, se Hoser.
Nielsen, Anton 48, 50, 155 f. 
Nordsjælland 74, 133, 177. 
Nykøbing Museum 44, 148. 
Nyrupdragten 27.
Nøgen i Sengen 49, 60, 85 (se 

Skjorte).

Olrik, Jørgen 12.
Olsen, Bernhard 9, 13, 77, 86. 
Ophør af Brug af Folkedragter, 

se Folkedragter.
Oplod 61, 97, 153, 194.
Ottesen, Louise 10.
Overlevering, mundtlig 24 (se

Meddelere).
Overfrakke 7.4.
Overkjortel, Mo. 61 f., 185 (se 

Kjortel).
Overskæring (af Vadmel) 217. 
Overtøj, Mo. 66.
Overtøjet, F. 47, 60, 117, 160, 171.

Palladius, Peder 65. 
Pandesmæk 166.
Pantalons 72.
Paraply 48, 76, 1 18.
Parykmoder 68, 70. 
Patteklud 110 (se Brystlap). 
Pelsværk, se Skind, Faareskinds- 

kavaj.
Pibe 45, 76; -krave, M. 79, 81; 

Mo. 67, 186.
Pigebarnsdragt 204.
Pinse 112.
Pjekkert 36.
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Pletrejst 100, 111.
Polklæde 177.
Poseærmer 143, 144.
Presning (af Vadmel) 217.
Præstekjole 62, 67.
Pufærmer, K. 197; Mo. 189. 
Pung 184.
Pynte-haandklæde 222; -sting 33, 

97; -æsker 137.
Paaske 111.

Redingote 71.
Rejst-Tøj 39, 40, 100 f., 131, 168, 

204; -ets Ælde, 121 f.
Renæssancen 65, 182 (se Moder). 
Revolution, den franske, 70, 189. 
Rieter 11, 156.
Ringstedegn, se Midt- og Vest

sjælland.
Rokken 207, 209 f.
Rokokomoder 69, 189, 195.
Ruet 175.
Russe, at 211.
Rynket (Skørt) 95 (se Folder). 
Rødning (af Hør) 210, 211. 
Rødrejst 100, 112.
Røsnæs 14, 15, 90.
Raaned’ (Skørt) 110.

Saksegrønt 101.
Salmebogen 115, 154. 
Salvetstørklæde 205.
Samsø 90, 172.
Sans-culottes, Mo. 62, 72.
Sars 119.
Savs 142. — Savseskørt 175. 
Saxoni 142.
Sejerø 146.
Seler, M. 44; Mo. 72.
Selvstændighed, Bondens 83, 88, 

199.
Senn, Johs. 10, 11.
Serge 119.
Shirting 45.
Sirts 104
Sjal, K. 163, 164, 198; Mo. 189. 

—. fransk 164.
Sjælland 76, 179, 198.
Sjællandske Syge, den 206.
Skabsstykker 222.
Skel, kulturelle 14 f., 17 ff., 125. 
Skifteprotokoller 50 ff., 119 ff.
Skind (til Tøj) 75, 76, 80, 85; 

-trøje 30.
Skinkeærmer, K. 162, 197; Mo. 

190.
Skjorte, M. 49, 59 f., 75, 84, 95; 

Mo. 60, 66 f., 68. — og Særk 
171; -knapper 33; -krave, Mo. 
66; M. 75, 80 (se Skjorte).

Sko, M. 32; K. 96, 153; Mo.

64, 70 (se Spændesko); -spæn
der, Mo. 70.

Skolebarnet 203 ff.
Skoning (af Nederdel) 95, 142.
Skovbodragt 176.
Skovboerne 18, 125.
Skraatrøje 43.
Skræne 209.
Skulder-baand (-stykker), K. 93, 

194 f.; Mo. 183, 187; -tørklæde 
96, 102, 109 f., 145, 148 f., 164; 
Mo. 187, 189, 195. —, hvidt
113, 1 15, 116, 149, 159, 205.

Skæg, M. 88; Mo. 67, 72, 73; 
-hat 161, 172; -løshed, M. 35, 
80, 84, 88; Mo. 63 68.

Skætte-fald 210, 218; -gilde 213; 
-tøj, skætte, at 210, 211.

Skød (paa Buller) 93, 96, 108, 129.
Skødefrakke, M. 45 ff., 203; Mo. 

73.
Skørt 95, 100 ff., 170, 174 ff., 180.
Slag 47, 162.
Slids i Trøje, M. 27, 29. — —, 

lukket nedad, M. 26, 29, 82; 
Mo. 67, 68.

Slips 73.
Slæng-kappe, Mo. 74; -kaabe, K. 

162, 198.
Sløjkjole (til Børn) 202.
Slør 63.
Slaabrok 62.
Smag, personlig 87, 199.
Smitlærred 45.
Smoking 73.
Smutten 142.
Snip-klæde 15^9; -korsklæde 136. 
Snustobak 159.
Snævergilde 211.
Snøring (af Bul), K. 140, 141, 175. 

195; Mo. 182.
Snørliv, Mo. 190.
Solhat 103, 157; -klæde 157, 172. 
Sognegrænser 17.
Sorøegn, se Midt-og Vestsjælland. 
Spanien 65, 186 (se Moder).
Spencertrøje, K. 172, 198; Mo.

189 (se Spændselstrøje).
Spind og Bind 211, 216.
Spindestumpe 211.
Sportsdragt 73.
Spring 175, 195 (se Brystsløjfe).
Sprog, 15, 16, 125.
Spædbarnet 201, 218.
Spændesko, M. 32, 83, 84; Mo. 

70 (se Sko).
Spændselstrøje 162 (se Spencer

trøje).
Stadsdragter, F. 36, 43, 49, 141 f., 

155, 157.
Stampemølle 217.

Statsbankerotten 181. 
Stavnsbaandets Løsning 77. 
Stenstrup Museum 39, 140, 146, 

148, 163.
Stevnsdragter 176.
Stoffet, F. 13, 84 f., 169, 171,191; 

Mo. 64, 69, 85.
Stok 34 (se Kæp).
Stormvanter 98.
Strikke-krog 154; -tøj 98, 217 (se 

Spind og Bind).
Strudhætte, Mo. 63, 79, 84.
Strygebaand 93, 138, 192 (se

Haarbaand).
Strømper, M. 32, 44, 59, 82, 84; 

K. 96, 124, 152; Mo. 66, 68, 
70. —, røde 177; -baand, F.
84, 152 ; Mo. 68 (se Hosebaand).

Studiet af Folkedragter 9 ff., 18; 
—, Materiale for 9, 21 f., 24.

Stumptrøje (og -Moden), 35 ff., 
58, 76, 83 (se Trøje).

Stunthoser 32, 63.
Støvler 32, 47, 84.
Staakyse 161.
Sukkerdon 165.
Surtout 67.
Svans 141.
Svendborg Amt, 113, 181. 
Svikler 44, 82.
Syning (af Gangtøjet) 219 f. 
Sytraad 211, 218.
Sædelighed 106, 178.
Særk 60 f., 97, 124, 153, 171, 177, 

191; -krave 174.
Sølvdopper 175, 178; -nakker 177 

(se klare N.).
Sømmelighedsfølelse, Bondens 83,

85, 87 f., 151, 192.
Søndagsdragt 49, 157.
Sørgedragt 114 f., 124, 156, 164, 

170; -farve 180.

Tambursyning 159.
Taske 184, 194 (se Lomme). 
Thura 10.
Ti-Sø 18, 125.
Tjenerdragter 73.
To (Uld) 18, 208.
Top-hue, M. 34, 42, 79, 83, 84, 

204; Mo. 63; -korsklæde 136.
Toskaftet 119, 122, 215. 
Tradition 87, 199.
Trendefletning 222.
Trykning (af Vadmel) 214. 
Træghed, Bondens 87, 199.
Træ-sko 32, 44, 153; -tøfler, Mo. 

64, 96.
Trøje, Mo. 66; K. 123, 141, 145, 

170 (se Langtrøje, Stumptrøje).
Turnyre 190, 197.
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Tveskiftet, tveskyttet 119, 122.
Tvistlærred 45.
Tværsæk 34, 60, 156.
Tyendet 218 f.
Tøjer 208.
Tønderkniplinger 135 (se Knip

ling).
Tørklæde, se Bryst-, Hals-, Ho

ved-, Lomme-, Skuldertørklæde.
Taarn (paa Strømper) 44, 49.

Udby Kirke 125.
Ugifte, se Gifte.
Uld 208, 209. —, Efteraars 215. 

—, Foraars 215. —, hvid og 
sort 214; -hat 84; -stribet 124, 
150.

Under-benklæder, M. 33, 44; K. 
171, 192, 202; Mo. 63; -bul 
94; -hue, Mo. 184; -kjortel, 
Mo. 60 f. ; -liv 94; -skørt 96, 
153,154; -trøje 40 ff., 47, 57,

59, 80, 83, 84, 123, 125, 139, 
169, 193 (se Nattrøje).

Uplettet, se Sædelighed.
Ur-baand (paa Bukser), M. 31; 

Mo. 71; -kæde 45, 50; -nøgler 
50.

Vadmel 26, 215, 216, 217; -hat 
34. —, rødt 29, 49, 213, 217 
(se toskaftet, firskaftet).

Valk 128.
Valkning 209.
Vams, Mo. 66.
Vanter 97 (se Handsker).
Wertherdragt 71.
Vest, M. 39 ff., 45 f., 58, 82, 83, 

84; Mo. 68, 69, 71; -ryg 46, 
83, 88.

Vesterhavsøer 193 (se Fanø).
Wiener-klæde 220; -læg 95. 
Vindepind 209.
Vingåker Sogn 87 f.

Vornedskabets Ophævelse 76.
Vrangmasker 44.
Væven 210, 215 f. — Væver 214 f.

221; -løn 217; -maal 217.

Ydertrøje 123, 125.

Ægg op og Ægg ned 142, 154, 220. 
Ærmeopslag, M. 81; Mo. 67. 69. 
Ærmer, bundne 27, 94, 140 (se

Forenkling). Ærme, eet løst 163, 
198.

Ærøl 104.

Ødselhed (i Klædedragt) se Luksus.
Ørelokker 35 (se Marelok). 
Ørenringe 81.
Østerklæder 15, 118.

Aagerupdragt 27.
Aarstid og Farver 112 f., 140, 158, 

170, 175, 180 (se Farver, sym
bolske).

Benyttes af en Familie i Torpelund 
som Tøjmærke.
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DANSK FOLKEMUSEUMS SPØRGELISTE OM FOLKEDRAGTER 

OG FOLKETEKSTILIER
Alle Besvarelser bedes sendt til Dansk Folkemuseum, København K.,

og maa indeholde Oplysninger om

1) Meddelerens Navn, Stilling og Adresse,
2) Navnet paa den By eller det Sogn, hvis Dragtskik skildres, og
3) Hos hvem Meddeleren har faaet sine Oplysninger?

I. ALMINDELIGT
1) Findes der gamle Dragter bevarede paa Egnen (i Byen, Sognet eller Herredet)? Eller er der 

kun enkelte Dele af Dragter? Jo mindre der findes, des vigtigere er det at faa det nøjagtig beskrevet, 
og det er af stor Betydning at meddele Ejerens Navn.

2) Er der nogen paa Egnen, der laaner eller lejer gamle Dragter ud til Dilettantkomedie eller 
Maskerade ?

3) Er der endnu Mænd eller Kvinder, som gaar i gammel Dragt? Eller i modsat Fald, huskes det, 
hvem der sidst bar gamle Dragter? Naar omtrent gik de af Brug?

4) Var der Vævere i Sognet eller Landsbyen, eller vævede man i Hjemmene? Farvedes Garn og 
Tøj hjemme, eller sendtes det til Købstaden for at farves? Var noget af det Garn, der brugtes til 
Mønstervævning, købt færdigt? Var der særlige Navne paa Stoffer, Mønstre eller Farver?

5) Kunde de fleste Kvinder selv udsy og baldyre (brodere)? Eller var der kun enkelte, som kunde 
det, og som arbejdede for de andre? Syede man med Uldgarn, Silke, Sølv eller Guld (Sølv og Guld 
i Traadarbejde eller Cantille) ? Syede man paa Lærred til Pudevaar, Lagner eller til Stykker, som hang 
til Pynt i Stuen? Var Syningen hvid eller kulørt? Var den tæt eller gennembrudt? Havde man flæt- 
tede Frynser (Træd, Trænder, Trændser) forneden af Haandklæder eller andet Sted ? Havde man knyt
tede eller filerede Mellemværk? Udsyede man Skjorter eller Særke eller andre Dele af Dragten?

6) Havde man hjemmegjorte Sengeomhæng? Var de trykte paa Lærred eller havde de vævet 
Mønster? Var de af Hvergarn, Drejl, Hørlærred eller Kattun (Bomuld)? Hvad Farve havde de? Var 
de ens til Hellig og Søgn? Hang der hvide udsyede Haandklæder over dem? Var Sengen redt paa 
særlig Maade, inden Konen holdt sin Kirkegang efter Barselseng?

Laa der to Puder med Mellemværk af Syning eller Filering paa Sengen? Var Sengetæppet af 
samme Slags Tøj som Omhængene?

7) Trak man Lo med Lagner og udsyede Haandklæder, Kurveduge eller lignende Stykker til 
Bryllup eller til Begravelse? Var Liglagen og Pudevaar særlig udsyede?

II. MANDSDRAGTER
1) Hvorledes var Hovedbeklædningen, Hat eller Hue? Brugte man strikket Tophue og i saa Fald 

af hvilken Farve ? Er Hue og Hat lige gamle ? Brugtes begge Dele baade af gamle og unge ?
2) Hvorledes klippedes Haaret? Ragedes Skægget helt eller delvis?
3) Af hvilke Stoffer var Dragtens enkelte Dele og af hvilken Farve? Var Kjol og Brystdug af 

samme Tøj, ensfarvet eller stribet, eller mønstervævet? Hvor lange var de? Kendes ældre og yngre 
Stykker af disse eller andre Dragtdele? Brugte man kort Trøje og Vest, og hvordan var Stoffet? Var 
Benklæderne af samme Stof eller af Hjorteskind? Lange eller korte Benklæder? Bred eller smal Klap 
foran? Knapper? Var Strømperne glatte eller mønsterstrikkede (med Stads, Taarne, Ruder), hvide eller 
kulørte? Hvorledes var Sko, Støvler eller Træsko? Brugte man Sølvknapper i Skjortens Halslinning? 
Hvad Halstørklæde brugte man? Andet Undertøj? Trøjer med bundne Ærmer under Vest eller Bryst
dug (Pindærmer)?

4) Havde man Cheniller — Kapper med et eller flere Slag — til at køre ud med? Var der Metal
hager (Spænder) i Halsen paa Chenillerne?

III. KVINDEDRAGTER
1) Hvad hed Hovedtøjet og dets enkelte Dele? Af hvor mange Stykker var Huen syet og af hvad 

Stof? Er de ældste og yngste Hovedbeklædninger ens, eller er de ældste af Silkebrokade, de yngre
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broderede? Brugte man Tørklæder (Klude) om Hovedet? Brugte man Vinger, Skæghatte, Lin eller 
Korsklæder eller andre Dele til Hovedtøjet af Kniplinger, broderet Tyli, Blonder eller andre gennem
brudte Vævninger? Brugte man den hvide Del af Hovedbeklædningen »slet« (uden Mønster) til Sorg, 
af slet Bobinet (Tyil) med et syet enkelt Mønster til Halvsorg, og Blonder, Kniplinger eller Syninger 
med Blomster til Glæde? Hvad havde man paa Hovedet inde, og hvad tog man paa, naar man gik 
ud? Hvorledes var Haaret sat? Lignede Haarsætning og Hovedbeklædning Nabosognenes, eller afveg 
de fra disses?

2) Hvordan var Skørtet? Ensfarvet eller mønstret, lagt i Læg, foldet helt ned eller blot rynket til 
Linningen? Var der Silkebaand, uldne Baand eller kulørt Tøj forneden som Besætning? Hvordan var 
Forbredde, Skoning og Snor forneden ?

3) Brugte man Bul (ærmeløst nedringet Liv) ? Var Bullen syet fast til Skørtet? Var den af 
samme Stof som Skørtet? Satte man strikkede Ærmer i Bullen eller syede man Ærmer af afvigende 
Stof fast i den? Hvorledes var Bullen udskaaren i Halsen, rundt eller med Hjørner? Var der Silke
baand helt rundt langs Halsudskæringen? Var der Silkebaand ned foran og om Ærmegabene? Var 
Bullen til at hægte, hæfte med Naale eller snøre? Snøredes den med Baand eller Sølvkæder? Endte 
Sølvkæderne med Naale eller anden Afslutning? Hvor hæftedes Naalene eller Dupperne, foroven eller 
forneden? Var Bullen lang eller kort? Havde den Skød helt rundt eller kun bagpaa ? Var Skødet 
skaaret op med smaa lodrette Snit foran? Sad Skødet over eller under Skørtet og Forklædet? Er 
ældre og yngre Buller ens ?

4) Brugte man strikket (bunden, lænket) »Nattrøje«? Af hvilken Farve? Havde den kulørte Silke
baand i Hals og om Ærmer? Hvor lange var disse? Var den til at smøge over Hovedet, eller havde 
den Knapper? Var der Mønster i Trøjen? Havde den Flos paa Ærmerne?

5) Havde man Skuldertørklæder? Sad de over eller indenfor Bullen? Brugtes hvide Undertørklæder 
til de kulørte, og hvor meget saa man saa af det hvide? Hvor langt gik Tørklædet op i Halsen og 
ned paa Ryggen? Hvordan sad det over Skuldrene og foran? Af hvad Farve og Stof var det? Hvor
dan var det til Helligdage og Søgnedage? Saas Krave eller noget foran (Navn, Korsstingsbroderi 
eller lignende) af Særken ovenfor Tørklædet?

Kunde Tørklæderne bruges sammenlagt saaledes, at den ene Side var til Sorg, den anden til 
Glæde? Var der vævede Borter med Farver til dette Brug eller var det broderet Mønster? Var det 
almindeligt, at Tørklæderne var broderede? Kendte man broderede Vadmelssjaler? Med Sørge- og 
Glædesside ?

6) Hvorledes var Forklædet? Hjemmevævet eller af Købetøj? Af Silke, Uld, Hørgarn, Drejl eller 
Hvergarn, Bomuld, Sirts? Gik det helt ned til Skørtets Kant eller saas Besætningen paa Skørtet 
under Forklædet? Var det af en eller flere Bredder Tøj? Hvor langt gik det om paa Siderne og bag
paa? Hvordan var de ældre og yngre Forklæder?

7) Havde man Livbaand? Hvordan saa de ud? Bandt man blot Forklædebaandene i en Sløjfe foran? 
Havde man Bælte med Sølvspænder, Spænder i Forklæde-Linningen? »Sølvtipper« (Smykker, der 
ender i en Spids) i Forklæde- eller Livbaand? Andre Sølvsmykker?

8) Hvad Farve havde Strømperne, var de glatte, eller havde de Mønster? Hvordan varSkoene, havde 
de Sølvspænder?

9) Brugte man Vanter? Med eller uden Fingre? Strikkede afUld, Bomuld? Var Halvhandsker syet 
af Skind eller af Uldstof, hvidt Stof? Var de broderede?

10) Hvordan var Særken? Bestod den af Oplod (Overdel, Liv) og Nederdel (Nedendel, Gere)? 
Havde den Krave i Halsen? Var Kraven udsyet? Havde Særken firkantet Halshul? Var der langs 
med dette foran hvid eller kulørt Syning, som skulde ses? Hvor lange var Ærmerne? Var der Udsy
ning ved Ærmesømmen forneden? Havde man løse Oplod? Var Nederdelen af to smalle og to brede 
skraaede Stykker?

11) Hvor mange Skørter havde man? Brugte man Skindskørter eller Skindtrøjer ? Havde man Klokke
liv syet til Skørterne? Andet Undertøj?

12) Hvad tog man paa, naar man gik ud? Kendes slagformede Kaaber, der gaar til Hofterne og er 
foret med Vadmel? Af hvilken Farve? Har de Sølvspænder i Halsen?

Kendes lange Kaaber med et eller flere Slag?

IV. BØRNEDRAGTER

Hvorledes saa det spæde Barns Dragt ud? Daabsdragtens Udseende og Navn? Var der Folk som 
udlejede eller udlaante Daabsdragter? Eller tilhørte disse Kirken eller Præsten? Var der Forskel paa 
Drenge- og Pigehuer til Daab? Bestod Forskellen i Farve eller Snit? Var der Forskel paa Drenge- og 
Pigetrøjer til Daab? Kendes *der noget til, at man paasatte Daabstøjet (Kristentøjet) en ny Sløjfe for 
hver Gang det blev brugt?

I hvilken Alder fik Børnene Dragter, som lignede de Voksnes?
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V. SÆRLIGE DRAGTER
1) Var der bestemt gennemført Forskel mellem de ældre og yngre Folks Dragter og særlig mel

lem Pigedragt og Konedragt? Var det Hovedtøjerne eller andre Dele af Dragten, som der var Forskel 
paa? Hvilke Farver kendetegnede særlig Piger og særlig Koner?

2) Brugtes der særlig Arbejdsdragt ved Høstarbejde?
3) Brugtes der særlige Dragter til Fest? Hvor mange forskellige Festdragter havde man?
4) Hvorledes var Dragterne ved Bryllup? Hvorledes var Bruden klædt, og hvorved adskilte hun 

sig fra de andre Kvinder? Hvilket Hovedtøj bar hun? Skiftede hun Dragt eller kun Hovedtøj under 
Bryllupsfesten? I saa Fald hvornaar? Skiftede hun en eller flere Gange? Havde Kokkene (de Kvinder, 
der bar Maden rundt) særlige Dragter? Hvorledes var Brudepigerne klædt?

5) Kendte man særlige Konfirmationsdragter? Hvorledes var Altergangsdragten ?
6) Hvilke Farver kunde man bære til Sorg? Var der Forskel paa Begravelsesdragten og den al

mindelige Sørgedragt? Gik de nærmere og fjernere Slægtninge forskelligt klædte? Var der Forskel paa 
Sørgedragten den første Tid og senere?

Huskes der Beretninger om, at Enker gik eller kørte med et sort Skørt over Hovedet efter Lig
vognen til Mandens Begravelse? Skulde Enken om Søndagen sidde inderst i Kirkestolen, og maatte 
hun ikke rejse sig, naar Præsten lyste Velsignelsen? Skulde hun gaa og sidde med bøjet Hoved?

Hvorledes var Ligklæderne? Af hvem syedes de? Hvorjiaar syedes de? Hvorledes var Hovedtøjet 
for Kvinder og Mænd?

Var Skjorter, Særke, Lagen eller Pudevaar udsyede med hvidt, blaat eller sort? Brugtes Brudgoms
skjorte som Ligskjorte? Lagdes vævede eller udsyede Haandklæder eller Tæpper over Kisten?

7) Brugtes der særlige Dragter ved de store Højtider, Jul, Paaske og Pinse ?
8) Var Reglerne bestemte, og fulgtes de af alle, der evnede det?


